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RESUMO

SEGURA, Mauricio. Plano de implantação da ferramenta de gestão estratégica
Balanced Scorecard (85 C) em uma empresa de tecnologia da informação: um
estudo de caso aplicado à SOFTCORP. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação ern Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

As empresas não conseguem mais obter vantagens competitivas sustentáveis apenas
com a rápida alocação de novas tecnologias e ativos físicos, e a excelência de gestão
eficaz dos ativos, elas precisam saber fazer a gestão dos ativos não-financeiros visando
o futuro da organização na era do conhecimento, O presente trabalho traz a tona uma
solução de gestão estratégica para a SOFTCORP, buscando mensurar o desempenho
da organização baseado-se nos tradicionais ativos financeiros e os não financeiros,
alinhadas na perspectiva fi nanceira, de clientes, de processos internos e de
aprendizado e crescimento. 0 objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é
propor um modelo da ferramenta de gestão estratégica Balanced Scorecard (B SC)
aplicado a uma empresa de tecnologia de informática, um estudo de caso aplicado a
empresa SOFTCORP. Para atingir os objetivos deste estudo de caso foram utilizadas
pesquisas qualitativas, exploratórias descritivas onde a coleta de dados foi realizada
através de entrevistas, observações e workshops. 0 objetivo geral foi atingido
parcialmente, restando o estabelecimento de uma metodologia de monitoramento e
aprendizagem do Balanced Scorecard. Optando a empresa pela implantação da
ferramenta em estudo propõe-se que a organização tornará os resultados esperados
com a implantação o BSC tangíveis, alinhando pessoas e suas respectivas idéias e
sugestões à estratégia da organização.
Palavra chaves: Balanced Scorecard - BSC, estratégia, vantagem competitiva

ABSTRACT

SEGURA, Mauricio. Implementation plan for the strategic management tool,
Balanced Scorecard (BSC), in a information technology enterprise: an applied
case study of SOFTCORP. 2007. End of course assignment (Business management
graduation). Business management course. Federal University of Santa Catarina,
Florianópolis, Brazil, 2007.
Companies aren't able to obtain a sustainable competitive advantage relying only on a
fast allocation of new technologies and physical assets, and excellence in the efficient
management of the assets, they need to manage the non-financial assets focusing on
the future in the information era. The present study reveals a strategic management
solution for SOFTCORP, aiming measuring the organizational performance based on
the traditional financial assets and the non-financial, aligning them into the financial,
clients, internal processes and growth and learning perspectives. The main objective of
this end of course assignment is to propose a model of the strategic management tool
Balanced Scorecard (BSC) applied to an information technology enterprise, a case
study applied to the SOFTCORP Company. To achieve the objectives, this case study
used qualitative research, descriptive and exploratory; where for the collection of the
data was fulfilled through interviews, observations and workshops. The general objective
was partially reached, resting only the establishment of learning and monitoring method
for the Balanced Scorecard. If the company in question chooses to implant the strategic
tool in study, the business will transform the anticipated results tangible, aligning people
and their respective ideas and suggestions into the organizational strategy.
Key words: Balanced Scorecard - BSC, strategy, competitive vantage.
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INTRODUÇÃO

A estratégia serve como base do progresso de uma sociedade, sem ela as
comunidades estariam presas a uma primitividade retrógrada. Registros constam que
há

aproximadamente,

2.500

anos, existiam muitos estudiosos

filósofos,

mais

especificamente, Sun Tzu — um chinês que, junto ao seu grupo de filósofos-consultores,
vendia aos governantes da sua época seus conhecimentos sobre as táticas bélicas e a
organização do estado.

Um dos grandes vetores das transformações no cenário competitivo é a continua
evolução

da

informação

no conhecimento, que, em virtude de sua grande

disseminação, afetou de modo significativo todas as atividades humanas e fez crescer o

grau de incerteza e imprevisibilidade do futuro. (ESCRIVÃO, MORAES e TERENCE,
2004)

Em seu livro A Terceira Onda, Totter (1995) mostra que a humanidade está
passando por uma terceira fase de grande mudança em sua evolução. Sendo que a
primeira onda foi quando a humanidade passou de um período nômade à fase agrícola,
a segunda onda ocorreu quando, da fase agrícola, a humanidade passou para à era
industrial, e agora estas civilizações industriais estão passando para uma onda o
conhecimento será um meio dominante de produção de riquezas. Neste contexto,
Kaplan e Norton (1997) afirmam que as organizações saíram da competição da era
industrial e agora buscam a competitividade necessária para competir na era da
informação.

As constantes mudanças sociais exigem das empresas uma nova postura
competitiva que vai além de suas fronteiras físicas, forçando as empresas a gerirem
seus ativos intangíveis de forma estratégica. É com esse posicionamento de gestão
estratégico que este trabalho buscou a SOFTCORP como empresa de estudo. Esta
gestão estratégica é necessária para que a organização busque um diferencial

competitivo frente aos seus concorrentes. Desta forma Porter (1995, p.15) afirma que "o
desenvolvimento de uma estratégia competitiva 6, em essência, o desenvolvimento de
urna formula ampla para o modo como uma empresa irá competir."

15

Com base nessas exigências, surge a ferramenta de gestão estratégica, o
Balanced Scorecard, que por sua vez, tem o objetivo de acrescentar na teoria das
organizações um novo modelo de medição de desempenho para as organizações que

reflete o equilibrio entre os objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e
não financeiras e também mede o desempenho sobre as perspectivas: financeira, do

cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. (KAPLAN e NORTON,
1997)
0 Balanced Scorecard foi criado com base nas provocações pela grande

descrença dos números financeiros

como indicadores efetivos do desempenho

organizacional, já que os tradicionais números retratam apenas o desempenho passado
de uma organização. Isto porque, na ótica dos supramencionados autores, os
indicadores tradicionais não estavam mensurando os ativos baseado no conhecimento,
sobretudo os colaboradores e a tecnologia da informação. (KAPLAN e NORTON, 2004a)
Com esse enfoque estratégico é que o presente trabalho de conclusão de curso
pretende responder a seguinte problemática: como pode ser aplicada a ferramenta de
gestão estratégica Balanced Scorecard na SOFTCORP?

1.1

Objetivos

Para responder ao problema de pesquisa proposto, estabeleceu-se como
objetivo geral, propor um modelo da ferramenta de gestão estratégica Balanced
Scorecard (BSC) aplicado a uma empresa de tecnologia de informática, um estudo de

caso na empresa SOFTCORP.
Através dos objetivos específicos, serão discutidos ao decorrer deste trabalho
prático, que pretende-se atingir o objetivo geral. Os objetivos específicos são:

a) Realizar

o

diagnóstico

organizacional

e o

mapa estratégico da

SOFTCORP;
b) Definir e comunicar os indicadores, metas e o alinhamento estratégico do
BSC A organização estabelecida; e

c) Estabelecer uma metodologia de monitoramento e aprendizagem do
Balanced Scorecard.
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1.2

Justificativa

De acordo com Mattar (2005) se justifica um trabalho acadêmico seguindo três
critérios, sendo eles: a importância, a originalidade e a viabilidade inerentes ao tema.
No que concerne ao critério de importância o Castro apud Mattar (2005, p.61)
afirma "[...] que um tema 6 importante quando esta de alguma forma ligado a uma
questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade." A
produção aqui concretizada possibilitou uma inserção no mundo empresarial, uma
pratica de grande valia na formação acadêmica, assim Roesch (1999) afirma que esta
inserção possibilita não somente uma vivência prática por parte do aluno, mas também

uma oportunidade para refletir, sistematizar e testar conhecimentos teóricos adquiridos.
Na SOFTCORP, nota-se a necessidade de valorização de um instrumento
estruturado de planejamento estratégico, dentro de uma nova abordagem integradora e
participativa, apoiada nas competências essenciais e orientada para a estratégia, como
forma de maximizar os resultados da organização — utilizando-se do Balanced
Scorecard.

A implantação do Balanced Scorecard proporcionará uma transformação nos
paradigmas existente na SOFTCORP, considerando que, atualmente, ela não conta
com nenhuma ferramenta especifica de gestão estratégica, agregando a ela uma visão
holistica e integrada das ações e planejamento da empresa, auxiliando na gestão
organizacional.

Sendo o Balanced Scorecard uma ferramenta utilizada por empresas de todos os
portes, Drucker (1981) afirma que o tamanho não modifica a natureza de uma empresa
ou os princípios de sua administração, não altera os problemas básicos dos
administradores e, ainda, não afeta a administração do trabalho e do trabalhador — com
isso é possivel justifi car qualquer indagação referente a aplicação do Balanced
Scorecard na SOFTCORP, sendo que ela possui uma estrutura administrativa enxuta.

Para a realização de um trabalho acadêmico, é necessário considerar diversos
fatores tais como prazos, recursos financeiros, a competência do autor e do orientador,
a disponibilidade potencial de informações e o estado da teorização a respeito; o que
podem definir se o estudo sera viável, ou não. (CASTRO apud MATTAR, 2005)

17

Neste contexto, dentro do prazo disponível para a realização do estudo, a
viabilidade é conferida para a coleta de dados e correspondente análise, estruturação
de um plano de implantação. Este não é considerado um plano de implantação
dispendiosa em excesso e existem recursos financeiros disponíveis para sua realização.
Este trabalho apresenta uma contribuição considerável para a Universidade
Federal de Santa Catarina, pois a universidade passará a ter mais material acadêmico
voltado para um assunto que ainda é pouco estudado no nosso meio.

1.3

Estrutura do Trabalho

A partir deste capitulo de introdução o presente trabalho acadêmico apresentara
a metodologia conduzida para propor o modelo de gestão estratégico proposto. Em
seguida serão abordadas referências teóricas essenciais para sustentar o trabalho
como um todo.
Em uma segunda etapa a SOFTCORP sera analisada por integra, desde a sua
caracterização organizacional inicial, seus processos internos atuais, ambiente externo
ate seu processo de planejamento. Este diagnóstico organizacional da SOFTCORP
servirá como base para a criação de um modelo do BSC consistente com a realidade
da organização em estudo.
Finalizando este trabalho de conclusão de curso é proposto um modelo pratico
do Balanced Scorecard aplicado a SOFTCORP e suas respectivas conclusões, levando
como base os objetivos enunciados neste capitulo.
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2

METODOLOGIA DA PESQUISA

Um trabalho que é metodologicamente estruturado tem como resultado uma
pesquisa consistente e que gera resultados confiáveis, aplicáveis e replicáveis
realidade da pesquisa, como sintetizado na seqüência. Nesta metodologia são
explicitados todos os meios e métodos utilizados para atingir os objetivos da pesquisa.

2_1

Tipo de Pesquisa

A metodologia começa a ser definida a partir do tipo de pesquisa a ser realizada,
que pode ser classificada, conforme Vergara (1997), dependendo dos tipos de dados
coletados e sua analise, como sendo quantitativa ou qualitativa.
As características, a problemática e os objetivos que o presente estudo propõe,
classificam-se ele como sendo uma pesquisa qualitativa, que não tem como propósito o
levantamento

de

critérios numéricos, mas sim uma análise

aprofundada

do

recolhimento de informações especificas sobre o tema proposto, tendo com base para
tal, um embasamento teórico completo.
A pesquisa bibliográfica, na ótica do Vergara (1997), consiste num estudo
sistematizado desenvolvido com base em material

já

elaborado, constituído

principalmente, de livros e artigos científicos. Ela propõe conhecer e analisar as
contribuições culturais ou cientificas existentes sobre determinado assunto, tema ou

problema.
Dentro desta ática, a pesquisa se classifica como bibliográfica devido à busca
por referenciais teóricos para interpretação e explicação do problema exposto. Sendo
assim, inicia-se com uma

revisão bibliográfica

do diagnóstico organizacional,

ressaltando a sua importância para o trabalho. Em seguida, a revisão é direcionada ao
processo estratégico, englobando urna visão geral de suas principais características.

Posteriormente são abordados os referenciais teóricos centrais deste estudo, a
ferramenta de

gestão

estratégica

Balanced Scorecard,

caracterizando suas

perspectivas financeiras, de clientes, dos processos internos, de aprendizado e
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crescimento, mapa estratégico do BSC e o processo de implantação do mesmo. 0
levantamento bibliográfico finaliza com uma abordagem sobre a tecnologia

e a

sociedade da informação, que possui como enfoque os sistemas ERP's.
As pesquisas também podem ser classificadas conforme a sua finalidade em
descritivas e exploratórias. A pesquisa exploratória busca familiarizar o autor com o
temo escolhido e a descritiva procura descobrir a freqüência com que um fenômeno
ocorre. (MATTAR, 2005)
0 presente estudo foi classificado, quanto ao seu fim, de exploratório

e

descritivo. Sendo que, em um primeiro momento, a pesquisa levantará dados para o
desenvolvimento das questões a serem estudadas, caracterizando uma pesquisa
exploratória e, no decorrer do estudo, apresentou a forma descritiva, uma vez que, após
a coleta de dados, eles foram registrados ordenadamente e, em seguida, estudados
para analise.
2-2

Escopo da Pesquisa

Quanto ao escopo da pesquisa, ou seja, amplitude e profundidade, Mattar (2005)
propõe três tipos de pesquisas: estudo de caso, levantamento amostral e estudo de
campo, sendo que neste trabalho foi utilizado o escopo do estudo de caso.
Os estudos de caso, de acordo com Yin (2001, p.19), "representam a estratégia
preferida quando se colocam questões do tipo 'como' e 'por que', quando o pesquisador
tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se concentra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real". A essência de um estudo
de caso 6, portanto, tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o
motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados.
Na acepção do Roesch (1996) o estudo de caso traz como vantagem a
possibilidade de estudar as pessoas e as organizações em seus ambientes naturais,
acrescentando também, que o mesmo é relevante quando existe o foco da pesquisa em
analisar os fenômenos que ocorrem dentro de seu contexto.
Desta forma, por se tratar de um estudo de caso, o trabalho de conclusão de
curso em questão, procurou dimensionar até que ponto haveria possibilidades e alguns
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critérios teriam que ser reformulados e adaptados para uma melhor peneormance num
futuro breve na organização em estudo.

2.3

Coleta de dados

Os instrumentos de coleta, na concepção do Pina et al. (1980), enfocam
questionários, entrevistas e a observação direta como ferramentas a serem utilizadas

na confecção de um estudo de caso. Coopers e Lybrand (1996) têm uma perspectiva
bastante semelhante, e acrescentam que deve haver um grande aprofundamento na
análise de documentos. Já Oliveira (1989) lança mão de formulários que têm como
finalidade obter um levantamento pormenorizado e organizado de todas as informações
necessárias para um melhor aproveitamento do diagnóstico organizacional.
A partir da verificação das metodologias de coleta de informações supracitadas,
a técnica utilizada neste trabalho consistiu no recolhimento de dados relativos
empresa por via de entrevistas com os sócios, uma dissertação de mestrado sobre
Planejamento Estratégico datada de 2001 1 e workshops com a participação de todos os
membros da organização. Além disso, muitos elementos foram notados durante a
observação, considerando que o pesquisador estava presente na empresa, ao menos
20 horas semanais, durante o primeiro semestre de 2007, exercendo o papel de
estagiário.
A coleta de dados via entrevistas foi realizada conforme apresenta o quadro 1.
Data da entrevista

Entrevistado

Local

Tema da entrevista

30/03/07

Delcio Leipnitz

Sede da empresa

Análise Interne e
Histórico

09/04/07

Alvaro Sampaio

Sede da empresa

13/04/07

Daniel dos Santos

Sede da empresa

Leipnitz

Quadro 1 -

Ambiente externo

-

Planejamento e
decisão

Cronograma de entrevistas

Fonte: dados primários

Dissertação de mestrado de Daniel dos Santos Leipnitz. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o caso SOFTCORP.
Uma empresa de soluções em tecnologia de informaçâo. UFSC, 2001.
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A coleta de dados via workshops, foi realizada conforme

o cronograma

estabelecido e cumprido para gerar a proposta de implantação do BSC na SOFTCORP,
conforme quadro 2:

2

DIAS 1

4

3

5

6

7

8

10 11

9

12 13 14 15 16 17

AllVIDADES
,
DIFUSk0 DO ODNCBTO BSC

-

- Comunicação do Concedo Bao
- Pergunt as e Regoostas do B._,
I° WORKEHOP

--

- Reestruturação da VIg■O
- Levaltamento I nicial dos Cbjetivos Estratégcos

1

2° WORKSHOP - Per. Rnanceira

- Definição dos Objetivos Estratégcos
- Levaltamento Inicial dos Indicadores M etas e Ações

,

3° WORKSHOP - Persp. Clientes

-- Definição dos Cbjetivos Estratég cos
_
- t_vantamento tniciat dos Incticzdores M etas e Ações
4 0 WORKSiOP - Per. Processos Internos
- Definição dos Cbjetivos Estratég cos
- - Levaitamento Inicia dos Indicadores M etas e Acedes

_

_
,

-

_

5° WORKSHOP - Ftrsp. Aprencizado e Crescirnento

- Definição dos Cbjetivos Estrategcos
- Levaitamento Inicia dos Indicadores M etas e Aceões
60 WORKSHOP - incficadores, M etas e Ao5es

- Revisão da Visão e Mapa Estratétigco
- Revisão e Definição dos I ndi cadores M etas e Ações

Cronograma da elaboração do plano de implantação do BSC na SOFTCORP
Quadro 2 Fonte: Dados primários

0 plano de implantação do BSC foi realizado no prazo de 17 dias, tendo inicio no
dia 08/05/2007. Foram aproximadamente três semanas de envolvimento diário, com
todos os colaboradores da empresa — sócios, funcionários e o estagiário que coordenou
o projeto de implantação da ferramenta .

Todos os workshops contaram com uma participação representativa dos
colaboradores, onde, iniciava-se com uma breve revisão do ultimo workshop
atualização para os colaboradores que não puderam participar do mesmo.

e
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2.4 Delimitações da pesquisa

Tendo como propósito deste trabalho de conclusão de curso avaliar a
possibilidade de aplicação do BSC na SOFTCORP e o levantamento das premissas
básicas do mesmo. Não há possibilidades, neste estudo, de avaliar o reflexo da
aplicação do modelo de gestão em questão, no seu efetivo desempenho
organizacional, pois exige um acompanhamento temporal. Sendo assim, os benefícios
deste trabalho a SOFTCORP s6 serão percebidos com a continuidade do uso da
ferramenta de gestão estratégica.

2.5 Limitações da pesquisa

Com a finalidade de esclarecer aos leitores até que ponto se deu esta pesquisa,
o presente trabalho teve como principal limitação a questão do tempo,

o qual se

restringiu ao primeiro semestre de 2007.
Foi necessário o levantamento de muitas informações referentes à gestão
estratégica da SOFTCORP, com a participação efetiva de todos os colaboradores da
organização - que foi fundamental para elaboração consistente deste trabalho.
A pesquisa também se limita a SOFTCORP, não podendo generalizar os
resultados deste estudo para outras empresas de tecnologia da informação, mas sim,
como um referencial de modelo de BSC.
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

Neste capitulo estão relacionados os conceitos que deram sustentação ao
estudo. Inicia-se com o diagnóstico organizacional, situando dentro da concepção da
organização em estudo, em seguida aborda-se a importância da estratégia. Na
seqüência sac) apresentados os fundamentos centrais deste trabalho, o Balanced
Scorecard, finalizando com a apresentação dos conceitos chaves da tecnologia e da
sociedade da informação.
31 Diagnóstico Organizacional

O diagnóstico estratégico consiste na análise de todas as Areas da empresa,
como forma de se obter um "retrato" da organização. Para tanto, identificam-se os
pontos fortes e fracos do empreendimento, bem como as ameaças e oportunidades
oriundas do mercado. Na concepção do Pina etal. (1980), o diagnóstico organizacional
é um método de levantamento e análise em um dado momento, através de

questionários e dados quantitativos. Pina et aL (1980) enfatizam a importância do
diagnóstico na identificação das deficiências e desequilíbrios da organização, facilitando
A tomada de decisão. O diagnóstico tem como objetivo principal a reorganização,
promovendo o crescimento, controle do funcionamento, visualização do contexto e a
comparação com outras empresas.
Do ponto de vista cronológico do diagnóstico organizacional, Oliveira (1989)
comenta que este se constitui em uma fotografia da empresa e seu ambiente em
determinado momento. Coopers & Lybrand (1996) complementam, afirmando que, o
diagnóstico abrange a história, contexto atual e a visão do futuro da organização.
Já Oliveira (1989, p. 132) traz uma definição que faz um elo entre o diagnóstico e
o planejamento estratégico quando cita que "o diagnóstico estratégico corresponde

primeira fase do processo de planejamento estratégico e procura responder a pergunta
básica 'qual é a real situação da empresa quanto aos seus aspectos internos
externos'?".

e
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O diagnóstico organizacional traz urna visão externa de grande importância para
os gestores com uma perspectiva diferenciada. A nova visão faz com que a empresa se
atente a novos fatores e acontecimentos não notados anteriormente, o que pode levar
os administradores a repensar o seu modelo de gestão e a configuração estrutural da
empresa, tornando-a mais eficiente e eficaz.
Coopers & Lybrand (1996) esclarecem a importância de um analista no momento
do diagnostico estratégico. Eles destacam que, o diagnóstico é uma atividade de um
analista e uma metodologia para indicar soluções para as questões levantadas. Além
disso, viabiliza a criação de um quadro estruturado da empresa, mostrando suas
características principais. Esta análise holistica permite ao administrador tomar

providências corretivas em relação a possíveis acontecimentos futuros, traduzindo-se
em uma vantagem competitiva à empresa, principalmente, no que diz respeito ao
planejamento estratégico.
Oliveira (1989) ressalta a figura do relatório final. Ele advoga que este deve ser
apresentado com clareza e a análise realizada tem de ser objetiva, expondo métodos
encontrados para melhoria do contexto atual da empresa

e

recomendações

necessárias, identificando suas vantagens técnicas e financeiras.
O relatório deve apresentar, também, recursos necessários e a necessidade de
contratação de pro fi ssionais experientes para a implantação, além do continuo
acompanhamento do novo método implementado.
Percebe-se, então, uma grande importância de um diagnostico organizacional, o
qual, quando feito de maneira séria e correta, pode trazer informações bastante úteis
para o gestor, auxiliando-o nas suas tomadas de decisão operacionais e estratégicas.

3.2 0 Processo Estratégico
O estudo do processo estratégico é fundamental para a criação de um Balanced
Scorecard, pois ele atua na forma pela qual a organização toma decisões sobre o

conteúdo da estratégia — é o ato de criar estratégias.
Com este enfoque Mintzberg e Quinn (2001, p.21) complementam que a
estratégia também pode ser definida como um plano, uma rota, um curso de ação
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conscientemente elaborado para guiar a organização através do tempo. "Por esta
definição, as estratégias têm duas

caracteristicas

essenciais: são

preparadas

previamente as ações para as quais se aplicam e são desenvolvidas consciente e
deliberadamente".

Conforme Norton (2001), a essência da estratégia é definir resultados desejados
e identificar os ativos e as atividades necessários para alcançá-los. Ainda, para ele, a

estratégia costuma ser decomposta em vários temas específicos, que lidam
simultaneamente com prioridades conflitantes de longo e curto prazo.
Sendo assim, na visão do Norton (2001) os temas estratégicos são segmentados
em quatro categorias:
a) Ampliar o negócio — Criação

de valor no longo prazo por meio do

desenvolvimento de novos produtos e serviços e penetração em novos mercados
e segmentos de clientes;

b) Aumentar o valor para o cliente — Expansão, aprofundamento ou redefinição dos
relacionamentos com os clientes atuais;
c) Excelência operacional — 0 curto alcance de criação de valor por meio da

produtividade interna e da gestão da cadeia de suprimento, que possibilita
produção e entrega dos produtos e serviços excelentes; e

d) Cidadania — Administração dos relacionamentos com grupos de interesse
externos e legitimadores, particularmente em setores sujeitos a regulamentação
e/ou risco ambiental.
Já Mintzberg e Quinn (2001, p.20) definem a estratégia como sendo "o padrão
ou plano que integra as principais metas, políticas e seqüência de ações de uma
organização em um todo coerente." Assim, Mintzberg e Quinn (2001, p.27) afirmam "por

esta definição, a estratégia é consistência no comportamento, quer seja pretendida ou
não". Dessa forma, retratam a abrangência do comportamento resultante das ações da
organização.

Em relação a esses dois conceitos — plano e padrão — pode-se considerar o
primeiro como estratégia pretendida e o segundo como realizada, possibilitando-se,
assim, distinguir as "estratégias deliberadas, nas quais as intenções que existiam

26

anteriormente foram realizadas, de estratégias emergentes, nas quais os padrões se
desenvolveram na ausência de intenções ou a despeito delas (que não foram
realizadas)". (M(NTZBERG e QUINN, 2001, p.28)
Num nível mais amplo, Porter (1995, p.34) define que "a formulação de uma
estratégia competitiva envolve considerar quatro fatores básicos que determinam os
limites daquilo que uma companhia pode realizar com sucesso." Sendo eles:
a) Os pontos fortes e fracos da companhia — perfil de ativos

e as

qualificações em relação à concorrência, incluindo recursos financeiros,
postura tecnológica, identificação da marca, e assim por diante:
b) Os valore pessoais dos principais implementadores motivações e as
necessidades dos seus principais executivos

e de outras pessoas

responsáveis pela implantação da estratégia escolhida;
c) As ameaças e oportunidades da industria — meio competitivo com seus
riscos conseqüentes e recompensas potenciais
d) As expectativas da sociedade — refletem o impacto, sobre a companhia,
de fatores como a política governamental, os interesses sociais, e muitos
outros.
Ameaças e
Oportunidades
Da Indústria
(Econômicas e
Técnicas)

Pontos Fortes
e Pontos Fracos
da Companhia

Fatores —
Internos à
Companhia

Valores Pessoais

dos Principais
implementadores

Fatores
Estratégia
Competitiva

Externos a
Compa nhi a

Expectativas

mais Amplas da
Sociedade

Contexto onde a estratégia competitiva é formulada
Figura 1
Fonte: Porter (1995, p.34)
-
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De maneira gerai a formação da estratégia retrata um processo deliberado, onde,
primeiro formula-se as estratégias e depois, as implementa. Mas nem sempre a
estratégia é formulada desta forma, Mintzberg e Quinn (2001, p.116) afirmam que "uma
estratégia realizada pode emergir em resposta a uma questão evolutiva ou pode
acontecer deliberadamente."
Emergindo em reposta a uma questão evolutiva ou deliberada, Porter (1995)
afirma que as estratégias partem do pressuposto de que a empresa precisa obter
vantagem competitiva perante os seus concorrentes e lutar contra as suas cinco forças
competitivas. 0 autor ainda define como sendo a meta da estratégia competitiva para
uma unidade empresarial é encontrar uma posição dentro das cinco forças competitivas
básicas.
Conforme Porter (1995) "ao enfrentar as cinco forças competitivas, existem três
abordagens estratégicas genéricas potencialmente bem-sucedidas para superar as
outras empresas em uma indústria."
a) Liderança no custo total - a empresa centra seus esforços na busca de
eficiência produtiva, na ampliação do volume de produção

e

na

nnininnização de gastos com propaganda, assistência técnica, distribuição,
pesquisa e desenvolvimento, e tem no prego um dos principais atrativos
para o consumidor;
b) Diferenciação - a empresa invista mais pesado em imagem, tecnologia,
assistência técnica, distribuição, pesquisa e desenvolvimento, recursos
humanos, pesquisa de mercado e qualidade, com a finalidade de criar
diferenciais para o consumidor; e
c) Enfoque - significa escolher um alvo restrito, no qual, por meio da
diferenciação ou do custo, a empresa se especializará atendendo a
segmentos ou nichos especifico&
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3.2.1 As Cinco Forças Competitivas de Porter

Todas as empresas terão de enfrentar as cinco forças competitivas de Porter

(1995), elas serão exigidas a adotar estratégias competitivas com a finalidade de obter
vantagem frente aos seus concorrentes.
Assim Porter (1995, p.22) define que "a essência da formulação de uma
estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu meio ambiente." Deste modo
o autor assegura que o meio ambiente é amplo e abrange muitas forges socials e

econômicas, restringindo ainda, ás organizações em que ela compete. É justamente
com esse enfoque que ele desenvolve as cinco forças competitivas básica, conforme a
fi gure:

ENTRANTES
POTENCIAIS
Ameaça de novos
entrantes

Poder de negociação
dos fornecedores

CONCORRENTES
NA 1NDÚSTRIA

FORNECEDORES

Poder de negociação
dos compradores
COMPRADORES

Rivalidade entre as
Empresas Existentes )

Ameaça de produtos - —
ou serviços
substitutos

SUBSTITUTOS
Forças que dirigem a concorrência na indústria
Figura 2 Fonte: Porter (1995)
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0 modelo de Porter (1995) pretende encontrar os fatores que determinam a
atratividade de um negócio ou indústria, o melhor posicionamento de uma empresa
dentro de um mercado e como os fatores e forças competitivas vão interferir na escolha
da estratégia da organização.

3.2.1.1 Entrantes em potenciais
As forças assumem situações diferentes, na forma de concorrência. Nessa

competição, as empresas terão pontos fortes e fracos ao se posicionarem na estrutura
do mercado. Novas empresas entram na competição trazendo novas competências e a
vontade de ganhar parcela de mercado.
No entanto, para os entrantes existem barreiras que influenciam na tomada de

decisão, de entrar ou não, ou até de que forma entrar. São elas: economia de escala,
diferenciação do produto, necessidade de capital, custos de mudanças, acesso aos
canais de distribuição e desvantagem de custos independentes de escala.

3.2_1.2 Rivalidade entre concorrentes
Os concorrentes existentes disputam mercado com o uso de táticas como:

pregos, publicidade, serviços de pós-venda. Os movimentos de um competidor têm
efeitos notáveis em outros competidores, ou seja, concorrentes, e estes podem, assim
iniciar manobras para conter as ações dos iniciantes. Este movimento poderá levar a
empresa iniciante ao aprimoramento ou até mesmo os demais concorrentes podem
aprimorar-se.
A alteração no crescimento de um segmento de mercado ou de uma indústria
altera a rivalidade competitiva.
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3.2.1.3 Pressão dos produtos substitutos
Na competição ampla, as empresas estão disputando espaço com os
competidores que fabricam produtos substitutos. Os produtos substitutos provocam a
redução nos retornos potenciais de uma indústria

e ainda nivelam os pregos

estabelecendo um teto.
Os lucros nesse tipo de confronto sap pressionados e declinantes. Quanto mais
for a pressão dos pregos provocados pelos substitutos, maior sera o declínio.
3.2.1.4 Poder de negociação dos compradores
A competição provocada pelos compradores é aquela em que estes forçam os
preços para baixo, melhoria nos serviços, inclusive sua qualidade. Ao mesmo tempo,
esse poder de negociação joga um concorrente contra o outro. Um grupo de
compradores é forte quando eles estão concentrados ou adquirem grandes volumes; o
volume de compras representa para a indústria grande parcela do seu faturamento e
enfrenta poucos custos em relação à mudança. Naturalmente esses fatores de poder
de negociação alteram-se com o tempo ou até mesmo em decorrência das estratégias
adotadas pelas empresas. Uma estratégia favorável à empresa é quando esta adota
uma postura de descobrir compradores que tenham um poder mínimo de negociação.

3-2.1.5 Poder de negociação dos fornecedores
Da mesma forma que os compradores, os fornecedores também exercem o
poder de ameaça para os participantes de uma indústria, ameaçando elevar os pregos
ou até mesmo reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos.

E

nesse momento

que a empresa adquirente poderá perder competitividade no mercado e seus lucros se
tornam decrescentes em virtude de a mesma não conseguir repassar os aumentos de
seus custos.
0 poder dos fornecedores se confirma quando é dominado por poucas empresas
e é mais concentrado que o comprador; o produto dos fornecedores é um insumo
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indispensável ao comprador; os produtos dos fornecedores representam um valor

significativo no custo de mudança.
3.2.2 Estratégias Competitivas Genéricas

Na descrição das cinco forças Porter (1995) apresenta ações defensivas e
ofensivas para a empresa enfrentar o ambiente. Ele ainda apresenta estratégias
competitivas genéricas como sendo urna posição defensora a longo prazo para que as
indústrias superem a sua concorrência, o que ele define como sendo Liderança no
custo total, diferenciação e enfoque. Algumas vezes a empresa pode seguir mais de

uma abordagem como alvo, muito embora os resultados possam ser diferentes. Em
algumas empresas, a estrutura indica que todas as empresas podem obter resultados
positivos e até altos retornos; em outras, o retorno poderá ser apenas aceitável.
(PORTER, 1995)
3.2.2.1 Liderança no custo total

A primeira estratégia consiste em atingir a liderança no custo total através de um
conjunto de políticas funcionais orientadas para este objetivo básico. A indústria exerce

um controle rígido sobre os custos e das despesas gerais. Essa posição exige da
indústria a construção agressiva de instalações em escala eficiente e uma forte e

vigorosa perseguição de redução dos custos da experiência. Um enfoque na redução
dos custos pode estar relacionado ao projeto para simplificar a fabricação dos produtos.
Uma posição de baixo custo total levará a indústria a uma condição favorável frente aos
produtos substitutos. Com a minimização dos custos em P & D, publicidade e outros,
fará com que a empresa produza retornos acima da média apesar da presença de

outras forças no mercado competitivo. (PORTER, 1995)

3.2.2.2 Diferenciação

A segunda estratégia genérica é aquela possível de diferenciar o produto ou
serviço da empresa, criando algo que seja considerado e percebido como único no
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ambiente. A diferenciação pode ser assumida de diversas formas, tais como: imagem
da marca, tecnologia, rede de distribuição, assistência técnica, serviços ao usuário
como o já conhecido 0800. A diferenciação proporciona à indústria uma proteção contra
a força dos rivais devido á lealdade dos consumidores, proporcionada pelo diferencial.
A diferenciação, se alcançada, é uma posição estratégica diferente da liderança de
custo, pois ela cria uma posição defensora para enfrentar as cinco forças competitivas.
Isso s6 é possível, dado a lealdade dos consumidores com referência à marca e uma
menor sensibilidade em relação ao prego, além de aumentar as margens, facilitando a
competição e o poder de negociação frente aos fornecedores. (PORTER, 1995)
3.2.2.3 Enfoque

A última estratégia genérica é de enfocar um determinado segmento de mercado
ou definir um comprador, ou até mesmo um determinado mercado geográfico, A
estratégia do enfoque define a capacidade de atendimento pela empresa de um
determinado alvo. A estratégia de enfoque está fundamentada na situação em que a
empresa é capaz de atender seu alvo estratégico de maneira mais eficiente de que
seus concorrentes. Por outro lado, a empresa consegue satisfazer melhor a seu cliente
alvo. Conseqüentemente, ao desenvolver a estratégia competitiva de enfoque, a
empresa poderá obter sucesso com margens também acima da média. (PORTER, 1995)
3.3 0 Balanced Scorecard

0 BSC inicia a sua história no começo da década de 90. Ele surge com a busca

por novas maneiras de medir o desempenho organizacional, contando com a
colaboração de desenvolvimento entre Robert Kaplan e David P. Norton. Eles estavam

certos de que os ativos baseados no conhecimento estavam se tornando, cada vez
mais, fator competitivo chave para o sucesso das organizações. (KAPLAN e NORTON,
2004a)

Os sistemas tradicionais de mensuração não foram concebidos para lidar com a
complexidade da nova economia dominada por ativos intangíveis, assim Norton (2001,
p.89) afirma que, com a utilização de uma ferramenta moderna de gestão como o
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Balanced Scorecard, " [.. .] se a estratégia for concebida adequadamente, ela definirá o

enfoque organizacional apropriado para a criação de valor".
Com esse enfoque surgiu o Balanced Scorecard, através da publicação de um
artigo no Harvard Business Review em 1992. Ele despertou interesse entre os
executivos dos Estados Unidos da America, que por sua vez começaram a implantar a
nova fen-amenta de gestão estratégica, a qual, conforme Kaplan apuo' Salibi (1999,
p.10), frente á concorrência de empresas com atuação mundial, estavam buscando
respostas para as seguintes perguntas: "o que é preciso fazer para criar valor para os
clientes ?" e "o que os leva a comprar de nos ?".
0 Balanced Scorecard é um Sistema de Gestão Estratégica que utiliza, de modo
balanceado, indicadores financeiros e não-financeiros. Além disso, ele estabelece as
relações de causa e efeito entre esses indicadores e as descreve em mapas
estratégicos (KAPLAN e NORTON, 2004a). Sendo assim, Kaplan apud Salibi (1999, p.6)
afirma que "o Balanced Socrecard nos diz onde devemos competir, que clientes
devemos conquistar e o que é preciso fazer para criar valor para os clientes"
Agregando ainda para uma definição do Balanced Scorecard, Kaplan e Norton
(2004b) descrevem clue'a ferramenta inclui os tradicionais indicadores financeiros, que
mostram o resultado das ações do passado, mas também, os complementa com
indicadores operacionais, relacionados com a satisfação dos clientes, com processos
internos e com a capacidade da organização de aprender e melhorar — atividades que
impulsionam o desempenho futuro.
0 BSC (Balanced Scorecard) é uma sigla que pode ser traduzida para
Indicadores Balanceados de Desempenho, ou ainda para Campos (1998), Cenário

Balanceado. 0 termo "Indicadores Balanceados" se dá ao fato da escolha dos
indicadores de uma organização não se restringirem unicamente no foco econômicofinanceiro. As organizações também se utilizam de indicadores focados em ativos
intangíveis como: desempenho de mercado junto a clientes, desempenhos dos

processos internos e pessoas, inovação e tecnologia. Isto porque, a somatória destes
fatores alavancarão o desempenho desejado pelas organizações, conseqüentemente
criando valor futuro.
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Na ótica do Kaplan e Norton (1997), as empresas não conseguem mais obter
vantagens competitivas sustentáveis apenas com a rápida alocação de novas
tecnologias e ativos físicos, e com a excelência de gestão e fi caz dos ativos, elas
precisam saber fazer a gestão dos ativos não-financeiros visando

o futuro da

organização na era do conhecimento
Ainda seus criadores, Kaplan e Norton (1997, p.9), deliberam que "os objetivos e
as medidas utilizadas no BSC não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de
desempenho financeiro e não-financeiro, pois derivam de um processo hierárquico (top-

down) norteado pela missão e pela estratégia da unidade de negócios"
Os objetivos e medidas do BSC derivam da visão e estratégia da empresa. Desta
forma o mesmo focaliza o desempenho organizacional sob quatro perspectivas.
fi nanceira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. "Essas
quatro perspectivas formam a estrutura do Balanced Scorecard', conforme a figura:

Financeiro

Para ter sucesso
financeiramente, como nos
devemos aparecer para os
nossos investidores?

Cliente
Para alcançar nossa visão,
como devemos ser vistos
pelos nossos clientes?

Processos Internos do
Visão e

Estratégia

Negócio

Para satisfazer os clientes,
em quais processos
devemos nos sobressair?

Aprendizado e
Crescimento

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

As quatro perspec ti vas do Balanced Scorecard (adaptado)
Figura 3 Fonte: Kaplan e Norton (1997)
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Conforme a figura 3, a visão e as estratégias das organizações precisam estar
fortemente ligadas às perspectivas do BSC, alinhado de forma que não haja desvio de
foco nas atividades meio da organização. As quatro perspectivas precisam, também,
trabalharem de forma conectada, refletindo diretamente nos seus resultados.

3.3.1 Perspectiva Financeira

A perspectiva financeira tem como base os objetivos financeiros, assim Kaplan e
Norton (1997, p.64) descrevem como representação das metas "[...] de longo prazo da
empresa: gerando retornos superiores a partir do capital investido na unidade de
negócios". É com essa base que os autores supracitados apóiam a perspectiva
financeira, permitindo tornar os objetivos financeiros explícitos, ajustando-os às
unidades de negócio nas diferentes fases de seus ciclos de vida e crescimento. Ainda,
na perspectiva financeira os autores advogam que:
0 scorecard deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos fi nanceiros de
longo prazo e relacionando-os depois a seqüência de ações que precisam ser tomadas em
relação aos processos financeiros, dos clientes, dos processos internos e, por fim, dos
funcionários e sistemas, a fim de que, a longo prazo, seja produzido o desempenho
econômico desejado. (KAPLAN e NORTON, 1997, p.49)

Kaplan e Norton (1997) afirmam que os objetivos e as medidas financeiras
precisam "[...] definir o desempenho financeiro esperado da estratégia e servir de meta
principal para os objetivos e medidas de todas as outras perspectivas do scorecard."
Contribuindo, Kaplan (2006) aponta que a perspectiva financeira descreve os
resultados tangíveis da estratégia em termos financeiros tradicionais, utilizando se de
exemplos como: retorno sobre o investimento, valor para os acionistas, lucratividade,
crescimento de receita e custos unitários mais baixos.
De acordo com Kaplan e Norton (1997, p.50), um cuidado a ser tomado na hora
de adotar os objetivos financeiros, é que as organizações costumam optar para todas

as suas unidades de negócios objetivos financeiros idênticos, mas é importante
ressaltar que nem sempre "'[...] uma (mica medida financeira, e principalmente uma
(mica meta para uma única medida financeira, seja adequada para unidades de
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negócios distintas." Tendo isto em vista Kaplan e Norton (1997, p.49) afirmam que "[.._]

qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e
efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro."
Sendo que os objetivos financeiros variam consideravelmente de acordo com a
fase do ciclo de vida de uma empresa, sugerindo várias estratégias diferentes para
todas as fases, o Kaplan e Norton (1997) simplificam essa análise e identificam apenas
três fases: a de crescimento, sustentação e a de colheita.
Na fase de crescimento, as empresas se encontram nas fases iniciais de seus
ciclos de vida, havendo a necessidades de comprometer uma quantia considerável de
seus recursos para este fim. 11 0 objetivo financeiro global para as empresas na fase de
crescimento serão os percentuais de crescimento da receita e de aumento de vendas
para determinados mercados, grupo de clientes e regiões". (KAPLAN e NORTON, 1999,
p.51)
A maioria das organizações estarão na fase de sustentação, onde ainda estão
conseguindo atrair investimentos e reinvestimentos, mas são exigidas a proporcionar
primorosos retornos sobre o capital investido. Ainda é exigido um pequeno aumento a
cada ano de seu marketshare, "A maioria das unidades de negócios na fase de
sustentação estabelece objetivos fi nanceiros relacionados à lucratividade". (KAPLAN e
NORTON, 1997, p.51)
As unidades de negócios na fase de maturidade em seu ciclo de vida, onde com
o passar das duas fases de crescimento e sustentação, passaram a desejar colher os
investimentos. Não são justificados maiores investimentos nessa fase, apenas o
suficiente para manter a sua estrutura organizacional e operacional. Sendo assim,
essas empresas terão como objetivos financeiros globais "[...] o fluxo de caixa
operacional (antes de depreciação) e a diminuição da necessidade de capital de giro."
(KAPLAN e NORTON, 1997, p.52)
Com base nessas três fases do ciclo de vida de uma empresa, Kaplan e Norton
(1997), demonstram a necessidade de um intenso dialogo entre as partes envolvidas no
desenvolvimento do BSC para definir e alinhar a categoria financeira da empresa e os
objetivos específicos de cada unidade de negócio. Ainda os autores definem três temas
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financeiros que orientam a estratégia empresarial de crescimento, sustentação e
colheita, sendo eles:
a) Crescimento e mix de receita;

b) Redução de custos/melhoria de produtividade; e
c) Utilização dos ativos/estratégia de investimento.
0 crescimento e mix de receita têm como base a ampliação de oferta de
produtos e serviços, a conquista de novos clientes e mercados, a agregação de valor e
a alteração de preços. A redução de custos/melhoria de produtividade tem como
objetivo a redução dos custos diretos e indiretos de produtos e serviços e compartilhar
recursos com outras unidades de negócios. No caso da utilização dos ativos/estratégia
de investimento, o foco é reduzir os níveis de capital de giro, tornar a utilização dos
recursos escassos mais eficaz e desfazer-se de ativos que gerem retorno inadequado
sobre o seu valor de mercado. (KAPLAN e NORTON, 1997)
Para ilustrar melhor a relação entre os três temas estratégicos e as três
estratégias das unidades de negócios, apresenta-se o quadro 3:

Cresc imen to

Aumento e Mix de Receita
"
o Aumento da taxa de
0

Susten taç ão
Co l heita

' Temas Estratégicos
Redução de
CustoslAumento de
.Produtividade
0

Receita/Funcionário

vendas por segmento
Percentual de receita
gerado por novos
produtos, serviços e
clientes

Fatia de clientes e contasalvo
0 Venda cruzadas
0 Percentual de receita
gerado por novas
aplicações
0 Lucratividade por clientes
e linhas de produto
0 Lucratividade por clientes
e linhas de produtos
o Percentual de clientes
não lucrativos
0

_

Estratég ia da Un ida de de Negócios

- -

Utilização dos Ativos
o Investimento (percentual

de vendas)
o P&D (percentual de

vendas

0

0

0

Custos versus custos
dos concorrentes
Taxas de redução de
custos
Despesas indiretas

indices de capital de giro
(ciclo de caixa a caixa)
0 ROCE2 por categoriachave de ativo
o Taxas de utilização dos
0

(percentual de
vendas)
0

Custos unitários (por
unidade de produção,
por transação)

ativos

Retorno
o Rendimento (throughput)
0

Quadro 3 Medição dos Temas Financeiros Estratégicos
Fonte: Kaplan e Norton (1997)

2

Returno on Capital Employed — ROCE (retorno sobre o capital empregado)
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3.3.2 Perspectiva dos Clientes

Na ótica de Kotler (2001, p.12) "(...) Mesmo hoje, muitas empresas ainda operam
com foco na venda de produtos, em vez de ter foco no atendimento das
necessidades(...)". Essa afirmação pressupõe que muitos empresários desconhecem o
verdadeiro foco do mundo dos negócios: atender necessidades, suprir faltas, anseios e
não apenas empurrar produtos para faturar.
E nesse enfoque que surge a perspectiva dos clientes do BSC. Ela permite que
as medidas essenciais de resultados relacionadas aos clientes (satisfação, fidelidade,
retenção, captação e lucratividade) sejam alinhadas com segmentos específicos de

clientes e mercado. Desta forma, é necessário que as declarações de visão e estratégia
sejam traduzidas em objetivos específicos baseado no mercado e nos clientes. Ainda é
fundamental a importância da segmentação quando Kaplan e Norton (1997, p.68)
apontam que "as empresas que tentam ser tudo para todo mundo normalmente acabam
não sendo nada para ninguém."
Kaplan e Norton (1997, p.68) dão muita importância às diversas preferências e
valores existentes nos clientes atuais e potenciais, eles reforçam que eles não são
homogêneos. Sendo assim as estratégias das empresas podem ser definida conforme
os segmentos de clientes e mercado que pretende atacar. "0 Balanced Scorecard,
como descrição da estratégia da empresa, deve identificar os objetivos relacionados
aos clientes em cada um desses segmentos."
Kaplan (2006) assevera a existência da perspectiva dos clientes em impulsionar
o crescimento da receita. Ainda, ele define que a perspectiva deve propor valor

diferenciado aos clientes, assim, gerando vendas e fidelidade dos consumidores-alvos.
Após a identificação do foco da segmentação do mercado as empresas devem

agora estabelecer os objetivos

e

indicadores específicos. "Para colocar em

funcionamento o Balanced Scorecard, as empresas precisam definir metas de prazo, de
qualidade e de desempenho de serviços, para depois converter essa metas em
indicadores específicos". (KAPLAN e NORTON, 2004ab, p.12)
De acordo com o Kaplan e Norton (1997, p.71) as empresas geralmente
selecionam dois conjuntos de medidas para a perspectiva dos clientes: primeiro é o
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grupo de medidas essenciais, como exemplo, satisfação dos clientes, participação de
mercado e retenção de clientes; o segundo responde a seguinte pergunta, "0 que uma
empresa deve oferecer aos seus clientes para alcançar altos níveis de satisfação,
retenção, captação e, conseqüentemente, participação no mercado?"
Conforme Kaplan e Norton (1997, p.71) o grupo de medidas essenciais dos
clientes "[...] é comum a todos os tipos de empresa e inclui indicadores de:"
a) Participação de mercado;
b) Retenção de clientes;
c) Captação de clientes;
d) Satisfação de clientes; e
e) Lucratividade de clientes.
No BSC essas medidas podem ser agrupadas em uma cadeia formal de relações
de causa e efeito, conforme a figura 4.
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Participação
do Mercado

Captação de
Clientes

Lucratividade
dos Clientes

Retenção de
Clientes

—

1—

Sa tisfação
dos clientes

Participação
do Mercado
Captação
de Clientes

Reflete a proporção de negócios num determinado mercado (ern
termos de clientes, valores gastos ou volume unitário vendido).
Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que
uma unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes ou

Retenção
de Clientes

negócios.
Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que
uma unidade de negócios retém ou mantem relacionamentos

continuos com seus clientes
Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios
Satisfação
específicos de desempenho dentro da proposta de valor.
dos Clientes
Mede o lucro liquido de cliente ou segmentos, depois de deduzidas
Lucratividade
as despesas especificas necessaries para sustentar esses clientes.
dos Clientes
A Perspective do Cliente – Medidas Essenciais
Figura 4 Fonte: Kaplan e Norton (1997)

Conforme Kaplan e Norton (1997) é preciso ir além das medidas essenciais, é
necessário elaborar propostas de valor, que por sua vez serve para o entendimento dos
vetores das medidas essenciais de satisfação, captação, retenção e participação de
mercado e de conta.
Em relação as propostas de valor, Kaplan e Norton (1997) de fi nem um con¡unto
de atributos que permite a sua ordenação na maioria dos setores de atividade e
diferentes segmentos de mercado, esses atributos são divididos em três categories:
a) Atributos dos produtos/serviços — abrangem a funcionalidade do
produto/serviço, seu preço e qualidade;
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b) Relacionamento com os clientes — refere-se à entrega do produto/serviço
ao cliente, inclusive a dimensão do tempo de resposta e entrega e o
conforto do cliente na relação de compra; e
c) Imagem e reputação — reflete os fatores intangíveis que atraem um cliente
para a empresa.

3.3.3 Perspectiva dos Processos Internos da Empresa

Os processos internos dão base e sustentação para os indicadores voltados para
os clientes, uma vez que serão as atividades internas que atenderão às expectativas
dos clientes. "Afinal, o desempenho excelente do ponto de vista do cliente decorre de
processos, decisões e ações em todo o âmbito da organização". (KAPLAN e NORTON,
2004ab, p.16)
No BSC, Kaplan e Norton (1997, p.97), retiram o foco da medida do desempenho
na melhoria dos processos existente e fazem com que as empresas definam uma
cadeia de valor completa dos processos internos que:
[...] tenha inicio com o processo de inovação — identi fi cação das necessidades atuais e
futuras dos clientes e desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades -,
prossiga com os processos de operações — entrega dos produtos e prestação de serviços
aos clientes existentes — e termine com o serviço pós-venda — oferta de serviços pósvenda que complementem o valor proporcionado aos clientes pelos produtos ou serviços
de uma empresa.

Uma das principais diferenças entre o BSC e os sistemas tradicionais de
medição de desempenho é a derivação de objetivos e medidas para a perspectiva dos
processos internos. As empresas focam muito esforço na qualidade, redução dos
tempos de ciclo, aumento da produção, maximizar produtividade reduzir custos de
processos já existentes, que talvez nem gere competências exclusivas, podem
aumentar as chances de sobrevivência, mas não serão efetivas vantagens competitivas.
(Kaplan e Norton, 1997)
0 BSC costuma revelar processos de negócios inteiramente novos, que parte de
uma análise seqüencial, de cima para baixo, que derivam de estratégias explicitas,
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voltadas para o atendimento às expectativas dos acionistas e clientes-alvo. (Kaplan e
Norton, 1997)
Kaplan (2006, p.134) traz como sendo a essência da perspectiva dos processos
internos a identificação de "(...) objetivos operacionais, de gestão de clientes, inovação
e processo normativo e social, para criar e entregar a proposição de valor para o cliente
e melhorar a qualidade e produtividade dos processos operacionais."
Norton e Kaplan (1997) sugerem um modelo genérico da cadeia de valores dos
processos internos que serve como base para as empresas adaptar ao construirem a
prespectiva dos processos internos. Esse modelo parte de três processos principais:
a) Inovação;
b) Operações; e
C) Serviços pós-venda.

Processo de
Processo de
Inovação
Identificação

Das
Necessidades
dos Clientes

Identificar
o
mercado

Idealizar
Oferta de

Processo de
Operações

Gerar

Produtos/
Produtos/
/ Serviços
Serviços

Serviços
Pós-venda

Entregar

Produtos/
Prestar
Serviços

Satisfação
Serviços

aos
Clientes

das
Necessidades
Dos Clientes

Figura 5 A Perspectiva dos Processos Internos — 0 Modelo da Cadeia de Valores Genérica
Fonte: Kaplan e Kotler (1997)

0 processo de inovação do modelo da cadeia de valores genérica representa
uma "[ ] onda longa de criação de valor" (KAPLAN e NORTON, 1997, p.103) onde
primeiramente é preciso identificar e cultivar novos mercados, novos clientes e as
necessidades e latentes dos clientes atuais. Após esse passo, ainda na mesma onda
de criação de valor, a empresa projeta e desenvolve novos produtos e serviços, que por
sua vez atingirá os novos mercados e clientes e satisfará as necessidades recémidentificadas dos clientes. (KAPLAN e NORTON, 1997)
"0 processo de operações representa a onda curta de criação de valores nas
empresas" (KAPLAN e NORTON, 1997, p.110), pois oferece produtos e serviços aos
clientes existentes. 0 processo de operações é mais simples, mas de suma importância,
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iniciando com o recebimento de um pedido de um cliente e terminando com a entrega
deste produto ou serviço.
A cadeia de valor genérica acaba com o serviço de pós-venda, que inclui serviço
como garantia e conserto, correção de defeitos e devoluções, e processamento dos
pagamentos — no qual as empresas devem buscar a excelência. (KAPLAN e NORTON,
1997)

3.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

A capacidade da organização de inovar, melhorar e aprender se relaciona diretamente
corn o valor da empresa. Ou seja, apenas mediante a capacidade de lançar novos
produtos, criar mais valor para os clientes e melhorar continuamente a eficiência
operacional a empresa sere capaz de ingressar em novos mercados e de aumentar suas
receitas e margens — em suma, crescer e assim aumentar o valor para os acionistas.
(KAPLAN e NORTON, 2004ab, p.18)

A ultima perspectiva do BSC tom como o foco o crescimento e o aprendizado
organizacional, oferecendo uma "[...] infra-estrutura que possibilita a consecução de
objetivos ambiciosos [...]" (KAPLAN e NORTON, 1997, p 1 31) nas perspectivas
financeiras, do cliente e dos processos internos. Assim Kaplan e Norton (1997, p.131)
definem os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento sendo "[...] os
vetores de resultado excelentes nas três primeiras perspectivas do scorecard."
Considerando que o BSC foi desenvolvido com enfoque nos investimentos a
longo prazo, não apenas nas áreas tradicionais de investimentos — as empresas devem
investir na infra-estrutura, como o pessoal, sistemas e procedimentos — para , assim,
alcançar os objetivos ambiciosos de crescimento fi nanceiro a longo prazo. (KAPLAN e

NORTON, 1997)
Com a grande dificuldade que as empresas têm de alinhar os ativos intangíveis
com a estratégia é que Kaplan e Norton (2004a) desenvolveram a perspectiva de
aprendizado e crescimento do BSC que "[...] enfatiza a importância de alinhar os ativos
intangíveis com a estratégia da organização." (KAPLAN e NORTON, 2004a, p.204)

A perspectiva do aprendizado e crescimento, na ótica do Kaplan (2006),
identifica os ativos mais importantes para a estratégia. Os objetivos nessa perspectivas

44

identificam que trabalhos, quais sistemas e que tipo de clima são exigidos para dar
suporte aos processos internos de criação de valor.
Kaplan e Norton (1997) distinguiram três categorias principais para a perspectiva
de aprendizado e crescimento que servem como base para uma grande variedade de
empresas de serviço e do setor industrial, as categorias são:
a) Capacidades dos funcionários;
b) Capacidades dos sistemas de informação; e
c) Motivação, empowerment3 e alinhamento.

Em relação aos objetivos e indicadores dessa perspectiva Kaplan e Norton
(2004a) identificaram três componentes essenciais dos ativos intangíveis para a
implantação da estratégia e seis objetivos que aparecem de forma repetitiva:
a) Capital humano
1. Competências estratégicas: A disponibilidade de habilidades,
talento e conhecimento para executar as atividades requeridas pela
estratégia. (Cerca de 80% dos Scorecards incluem esse objetivo)
b) Capital da informação
2. Informações

estratégicas: Disponibilidades de sistemas de

informação, de infra-estrutura e de aplicativos de gestão do

conhecimento necessários para suportar a estratégia (presente em
80% dos Scorecards).
c) Capital organizacional
3. Cultura: Conscientização e internalização da missão, da visão e
dos valores comuns, necessários para executar a estratégia
(presente em 90% dos Scorecards).
4. Liderança: Disponibilidade de lideres qualificados, em todos os
níveis hierárquicos, para impulsionar as organizações na execução
da estratégia (presente em 90% dos Scorecards).

3

Empowerment é uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de decisão,
autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. Fonte: http://pt.wikipedia.orq
acessado em 26/04/2007.
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5. Alinhamento: Alinhamento das metas e incentivos com a estratégia
em todos os níveis hierárquicos (presente em 70% dos Scorecards).
6. Trabalho em equipe: Compartilhamento dos conhecimentos

e

recursos das pessoas com potencial estratégico (presente ern 60%
dos Scorecards).
Quando esses componentes essenciais estão alinhados, a empresa desfruta de
alto grau de prontidão, possuindo capacidade de mobilizar e sustentar o processo de
mudança necessária para executar a estratégia. (KAPLAN e NORTON, 2004a)
Ao passar das ultimas décadas o papel dos funcionários vêm passando por
transformações radicals — antes eram contratados para realizar trabalhos bragais e hoje
são contratados para pensar. Com essa base Kaplan e Norton (1997) mantém o foco
da perspectiva de aprendizado e crescimento nas pessoas, os funcionários.
Kaplan e Norton (1997, p.134) traçam objetivos para os funcionários com base
em três medidas essenciais de resultados que "[...] são então complementadas por
vetores situacionais." As três medidas essenciais são:
a) Satisfação dos funcionários - o animo dos funcionários e a sua satisfação
com o emprego são fatores fundamentais para as empresas modernas,
que enxergam a importância de ter funcionários felizes;
b) Retenção de funcionários — capta o objetivo de reter aqueles funcionários
nos quais a empresa tem interesse a longo prazo.; e
c) Produtividade — mede o resultado do impacto agregado da elevação do
nível de habilidade e do moral dos funcionários, pela inovação, pela

melhoria dos processos internos e pelos clientes satisfeitos.
"Nesse conjunto, o objetivo de satisfação dos funcionários geralmente é
considerado o vetor das outras duas medidas: a retenção e a produtividade." (KAPLAN
e NORTON, 1997)

Indicadores

Resultados

Essenciais
, ■•■•■■•

Produtividade
dos
Funcionários

Retenção dos
Funcionários

Satisfação dos
Funcionários

Vetores

Competências
do Quadro de
Funcionários

z
Infra-estrutura
Tecnológica

Clima para a
Ação

A Estrutura de Medição do Aprendizado e Crescimento
Figura 6 Fonte: Kaplan e Norton (1997)

Após a definição dos indicadores para o grupo de medidas essenciais dos
funcionários (satisfação, retenção e produtividade), é preciso selecionar os vetores
situacionais de aprendizado e crescimento. Os vetores tendem a ser extraídos a partir
de três variáveis criticas — competências do quadro de funcionários (reciclagem da força
de trabalho), infra-estrutura tecnológica (capacidade dos sistemas de informática) e o
clima para a ação (motivação, empowerment e alinhamento). (KAPLAN e NORTON,
1997)
Kaplan e Norton (1997, p.139) propõem três cenários de reciclagem da força de
trabalho:
a) Reciclagem Estratégica — Uma determinada parcela da força de trabalho
necessita de um alto nível de novas habilidades estratégicas;
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b) Reciclagem Maciça — Uma grande parcela da força de trabalho necessita
de uma renovação maciça de habilidades; e
c) Atualização de Competências — Parte da força de trabalho, pequena ou
grande, necessita de melhores habilidades essenciais.
Em suma, as empresas que estão no cenário de reciclagem estratégica ou
maciça precisam reciclar significativamente seus funcionários para atingir os objetivos
dos processos internos, dos clientes e financeiros à longo prazo. (Kaplan e Norton,
1997)
A capacidade dos sistemas de informação se fundamenta em a disponibilidade
de excelentes informações, sobre os clientes, processos internos e as conseqüências
financeiras de suas decisões. "Os funcionário de linha de frente necessitam de
informações precisas sobre o relacionamento total de cada cliente com a empresa"
assim como, "os funcionários do setor de operações da empresa necessitam de um
feedback rápido, oportuno e preciso sobre o produto que acabou de ser entregue ou o

serviço que acabou de ser prestado." (KAPLAN e NORTON, 1997)
Não basta ter funcionários habilitados e de excelente acesso à informações, é
preciso que eles sejam "[...] motivados a agir no melhor interesse da empresa [...]" e
terem "[...] liberdade para decidir ou agir." (KAPLAN e NORTON, 1997, p.142) É
justamente nesta linha de raciocino que [...] o terceiro vetor dos objetivos de
aprendizado e crescimento focaliza o clima organizacional para motivação e iniciativa
dos funcionários." (KAPLAN e NORTON, 1997, p.142)
De acordo com Kaplan e Norton (1997, p.149-150), existe uma lacuna frustrante
no:
[...] que se refere a indicadores específicos relativos a habilidades dos funcionários,
disponibilidade de informações estratégicas e alinhamento organizacional, as empresas
praticamente ignoram a medição dos resultados ou dos vetores dessas capacidades [...] já
que uma das metas mais importantes para adoção do scorecard como ferramenta de
gestão e controle é promover o crescimento das capacidades individuais e organizacionais.

Em suma, a capacidade organizacional da perspectiva do aprendizado

e

crescimento irá determinar a capacidade de alcançar metas audaciosas para os
objetivos financeiros, dos clientes e dos processos internos. (KAPLAN e NORTON,
1997)
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3.3.5 Mapas Estratégicos

0 mapa estratégico do Balanced Scorecard fornece um modelo que mostra
como a estratégia liga os ativos intangíveis aos processos que criam valor. Assim
constitui as quatro perspectivas do Balanced Scorecard, onde: a perspectiva financeira
descreve os ativos tangíveis da empresa em termos financeiros tradicionais; a
perspectiva do cliente define a proposição de valor para os clientes-alvo; a perspectiva
dos processos internos identificam os poucos processos críticos que se espera exerçam
maior impacto sobre a estratégia; e a perspectiva de aprendizado e crescimento define
os ativos intangíveis mais importantes para a estratégia. (KAPLAN e NORTON, 2004a)
Todos os objetivos que são definidos no mapa estratégico são conectados uns
com os outros por relações de causa e efeito. "0 alinhamento dos objetivos nessas
quatro perspectivas é a chave para a criação de valor e, portanto, para uma estratégia
focada e dotada de consistência interna." (KAPLAN e NORTON, 2004a, p.34)
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Perspectiva Financeira

Relações de causa e efeito

Define a cadeia lógica pela
qual os ativos intangíveis
serão convertidos em valor

Valor a longo
prazo para os
acionistas

tangíveis.
Crescimento
da receita

Produtividade

Perspectiva Financeira
Atributos dos produtos e serviços
Preço

Qualidade

Relacionamentos Imagem
Função

Tempo

Proposição de valor para o
cliente

Parcerias

Marcas

Perspectiva dos processos internos

Gestão
operacional

Gestão
de clientes

Gestão
da inovação

Gestão dos
processos
regulatórios
e sociais

Perspectiva de aprendizado e crescimento

Esclarece as condições que
criarão valor para os clientes.

Processos de criação de
valor
Identifica os processos que
transformarão ativos
intangiveis em resultados
para os clientes e em
resultados financeiros.

Grupamento de ativos e
atividades

Determina os ativos
Capital
humano

Figura 7 -

Capital
da informação

Capital
organizacional

0 modelo do mapa estratégico do Balanced Scorecard

Fonte: Kaplan e Norton (2004a)

intangíveis a serem
alinhados e integrados para
criar valores.
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3.3.6 Criando um Balanced Scorecard

Kaplan e Norton (1997, p.307) indicam para a construção de um primeiro
Balanced Scorecard que a empresa busque "[...] consenso e clareza sobre traduzir a

missão e a estratégia da unidade de negócios em objetivos e medidas operacionais".
Urna vez alcançado o consenso em relação aos objetivos e ao papel do futuro
Balanced Scorecard, deverá ser escolhido o arquiteto, ou líder, do projeto de

implantação do scorecard; que conforme Kaplan e Norton (1997, p.313) "sera
responsável pela sua organização, pela filosofia e metodologia do projeto e pelo
desenvolvimento do scorecard."
Em relação ao papel do arquiteto, Kaplan e Norton (1997, p.313) afirma que:
0 arquiteto orienta o processo, supervisionar o cronograma de reuniões e entrevistas,
garante 6. equipe de projeto a disponibilidade de documentaçõo, material de leitura e
informações competitivas e de mercado, e, em geral, serve para mantero processo no
rumo certo e dentro do prazo.

Kaplan e Norton (1997) apresentam urn piano «pico e sistemático para criar o
scorecard de modo geral nas organizações, esse plano consiste na: definição da

arquitetura de indicadores, no consenso em função dos objetivos estratégicos, escolha
e elaboração dos indicadores e elaboração do plano de implantação — dentro de cada
um dos itens serão distribuídas as tarefas para a criação do scorecard.

3.3.6.1 Definição da arquitetura de indicadores
Tarefa 1 — Selecionar a unidade organizacional adequada

A primeira tarefa consiste na definição da unidade de negócios à qual se aplicara
o scorecard. Conforme Kaplan e Norton (1997) a construção do scorecard numa
organização por inteiro, pode ser um processo complexo pelo fato de que as
corporações tendem a serem bastante diversificadas, assim recomendam o inicio da
implantação do Balanced Scorecard em uma unidade de negócio com uma cadeia de
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valores completa. Para uma unidade de negócio ser candidata ao Balanced Scorecard

é preciso verificar se ela possui uma estratégia para realizar a sua missão.
Tarefa 2— Identificar as relações entre uma unidade de negócios e a corpora*
Uma vez definida a unidade(s) de negócio(s) é necessário que o arquiteto
analise o relacionamento desta(s) com as demais. Conforme exposto pó Kaplan e
Norton (1997, p.316) o arquiteto deverá realizar 'TA entrevistas com os principais
executivos, nos níveis divisional e corporativo, para conhecer:
a) Os objetivos financeiros estabelecidos para a unidade (crescimento,
lucratividade, fluxo de caixa, volumes de extração);

b) Os temas corporativos primordiais (meio ambiente, segurança, políticas
em relação

aos funcionários,

relacionamento com a comunidade,

qualidade, competitividade de preços, inovação); e
c) Relações com outras unidades (clientes comuns, competências essenciais,

oportunidades para abordagens integradas a clientes, relacionamento
entre fornecedores e clientes internos).
"A identificação de relações unidade/corporação torna visíveis tanto limitações
quanto oportunidades que possivelmente ficariam ocultas caso a unidade fosse
considerada como uma estrutura organizacional totalmente independente". (KAPLAN e
NORTON, 1997, p.316)

3.3.6.2 0 consenso em função dos objetivos estratégicos

Tarefa — 3 Realizar a primeira série de entrevistas
Para a realização da primeira série de entrevistas Kaplan e Norton (1997) indica
que o arquiteto do projeto prepare um material básico que consiste em: documentos
internos sobre a visão, a missão e a estratégia da empresa e da unidade, informações

sobre o setor e o ambiente competitivo da unidade, tendências significativas de
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tamanho de crescimento do mercado, concorrentes

e produtos concorrentes,

preferências de clientes e inovações tecnológicas.
Essas entrevistas têm como objetivo explícitos a comunicação do conceito do
Balanced Scorecard, responde dúvidas sobre o conceito, obtêm informações iniciais

sobre a estratégia organizacional e como isso se traduz em objetivos e medidas para o
scorecard. Como objetivos implícitos as entrevistas buscam a indução da empresa a

pensar em traduzir a estratégia e os objetivos em medidas operacionais tangíveis,
conhecer melhor as possíveis preocupações dos principais interessados em relação ao
desenvolvimento e â implantação do scorecard e identificar conflitos potenciais entre os
participantes. (KAPLAN e NORTON, 1997)
Tarefa 4— Sessão de síntese

A sessão de sintese é realizada após as entrevistas até este momento. Neste
instante são discutidas as respostas e destacados questões importantes para a
formulação preliminar dos objetivos e medidas. (KAPLAN e NORTON, 1997)
O resultado da síntese consiste em obter uma lista e classificação dos objetivos
nas quatro perspectives. Kaplan e Norton (1997) indicam para que cada perspectiva e
objetivo sejam acompanhados por citações anónimas dos executivos que explicam,
respaldam e identificam os objetivos.
"A equipe deve tentar determinar se a relação preliminar de objetivos prioritários
retrata a estratégia da unidade de negócios, e se os objetivos nas quatro perspectivas
parecem estar interligados em relação de causa e efeito." (KAPLAN e NORTON, 1997,
p.318)

Tarefa 5 — Workshop Executivo: Primeira Etapa
0 workshop consiste em uma reunião com a alta administração que inicia com o
consenso sobre as declarações de missão e estratégia da organização. Após esse
passo, o grupo passa a responder a seguinte pergunta: "Se eu for bem sucedido na
minha visão e estratégia, de que maneira o meu desempenho sera diferente para os
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acionistas, para os clientes, para os processos internos da empresa e para a minha
capacidade de crescer e melhorar? Cada perspectiva é abordada de forma seqüencial"
(KAPLAN e NORTON, 1997, p.318)
Em seqüência é exposto os objetivos propostos, suas classificações e as
citações obtidas nas entrevistas para o grupo. Kaplan e Norton (1997, p.318) ressaltam

a importância nessa tarefa que "cada objetivo seja discutido individualmente sem
compará-lo a outros objetivos potenciais, para que sua relevância especifica, seus

pontos fortes e suas deficiências possam ser totalmente explorados."
O propósito final do workshop é que seja identificado três a quatro objetivos
estratégicos para cada perspectiva, uma descrição detalhada para cada um deles e
uma lista de indicadores potenciais para cada objetivo.

3.3.6.3 Escolha e elaboração dos indicadores

Tarefa 6— Reuniões dos subgrupos
11 0 arquiteto trabalhará com subgrupos individuais durante varias reuniões, nas
quais cada subgrupo terá quatro objetivos principais:" (KAPLAN e NORTON, 1997,
p.319)

a) Refinar a descrição dos objetivos estratégicos, de acordo com as
intenções expressas no primeiro workshop executivo;

b) Para cada objetivo, identificar o indicador ou indicadores que melhor
captam e comunicam a intenção do objetivo;

c) Para cada indicador proposto, identificar as fontes das informações
necessárias e as ações que podem ser necessárias para tornar essas

informações acessíveis; e

d) Para cada perspectiva, identificar as relações criticas 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.
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De acordo com Kaplan e Norton (1997) os subgrupos devem obter os seguintes
resultados para cada perspectiva:
a) Uma lista de objetivos para a perspectiva, acompanhada de uma
descrição detalhada de cada objetivo;

b) Uma descrição dos indicadores para cada objetivo;
c) Uma ilustração de como cada indicador pode ser quantificado

e

apresentado; e
d) Um modelo gráfico de como os indicadores se inter-relacionam dentro de
uma perspectiva, e entre as quatro perspectivas.
Tarefa 7 - Workshop executivo: segunda etapa
O segundo workshop envolve a alta administração, subordinados diretos e
gerentes de nível médio, os quais debatem a visão, a estratégia e os objetivos e
indicadores experimentais da organização

para o scorecard.

Nessa etapa os

participantes iniciam comentários sobre os indicadores propostos

e começam a

desenvolver o plano de implantação.
Segundo Kaplan e Norton (1997, p.321) o workshop tern como objetivo
secundário "[...] incentivar os participantes a formular objetivos de superação para cada

um dos indicadores propostos, inclusive os indices de melhoria desejados."

3.3.6.4 Elaboração do piano de implantação
Tarefa 8— Desenvolver o plano de implantação
Nesta tarefa é necessário formalizar as metas de superação, estabelecidas na
tarefa 7, e desenvolver um plano de implantação para o scorecard,
Esse piano de incluir a maneira como os indicadores se ligam aos bancos de dados e
sistemas de informações, comunicando o Balanced Scorecard a toda organização e
incentivando e facilitando o desenvolvimento de métricas de segundo nível para as
unidades descentralizadas. (KAPLAN e NORTON, 1997, p.322)
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Kaplan e Norton

(1997) sugerem em

conseqüência

desse processo

o

desenvolvimento de um novo sistema de informações executivas que vincule as
métricas de alto nível ao chão de fabrica e As medidas operacionais de cada local.

Tarefa 9— Workshop executivo: terceira etapa

Esse terceiro encontro tem o propósito de chegar a uma T..] decisão final sobre
a visão, aos objetivos e aos indicadores desenvolvidos nos dois primeiros workshops, e
para validar as metas de superação propostas pela equipe de implantação." (KAPLAN e
NORTON, 1997, p.322) 0 workshop também é responsável por identificar programas
de ação preliminares para alcançar as metas.
Tarefa 10 — Finalizar o plano de implantação
Kaplan e Norton (1997) ressaltam que para o Balanced Scorecard criar valor ele
deve ser integrado ao sistema gerencial da organização, e a organização deve começar
a colocar em pratica num prazo que seja suficiente para utilizar-se das melhores
informações possiveis.

3.4

Tecnologia e a sociedade da informação

A evolução da tecnologia da informação (TI) e seus emergentes recursos, nos
últimos 45 anos, foi bastante acirrada; favoreceu de forma muito positiva a formação

das pessoas repercutindo na gestão dos negócios. A evolução integrada da tecnologia
da informação, das pessoas e da gestão contribuiu para o desenvolvimento de
organizações inteligentes,

da era da informação, que caracterizam se pela

disponibilidade de sistemas de informações que sirvam de apoio aos processos
decisórios operacionais, gerenciais e estratégicos, com reflexos diretos nos resultados

das empresas. (REZENDE, 2002)
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Ao passar dos anos, os gestores das grandes organizações começaram e
perceber a importância da informação na gestão dos negócios — assim, gerou-se o que
é conhecido como a tecnologia da informação, que Rezende (2002, p.2) define como

T..] um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para guarda de dados,
geração e uso da informação e de conhedmentos".
Para Kaplan e Norton (1997) as empresas da era da informação estão baseadas
em um novo conjunto de premissas operacionais como os:
a) Processos interfuncionais - as empresas buscam vantagens competitivas
através da especialização de habilidades funcionais: nas areas do
conhecimento, administração, marketing e tecnologia;
b) Ligação com clientes e fornecedores - manter clientes e fornecedores a
uma distância segura; a tecnologia da informação permite que as
empresas de hoje integrem os processos de suprimentos, produção e
entrega;
c) Segmentação de clientes - as empresas da era da informação devem
aprender a oferecer produtos e serviços customizados aos seus diversos
segmentos de clientes, sem serem penalizadas nos custos por operações
de alta variedade e baixo volume;
d) Escalas globais extrapolando as fronteiras nacionais - as empresas da era
da informação concorrem com as melhores empresas do mundo e devem
combinar as eficiências e a agressividade competitiva do mercado global
com a sensibilidade as expectativas dos clientes locais;
e) Inovação - os ciclos de vida dos produtos continuam diminuindo; a
vantagem competitiva numa geração da vida de um produto não garante a
liderança na próxima plataforma tecnológica; e
f) Trabalhadores de conhecimento (knowledge workers)- as empresas criam
fortes distinções entre dois grupos de funcionários: a elite intelectual
gerentes e engenheiros que utilizavam suas habilidades analíticas para
projetar produtos e processos; e a forge do trabalho direto que era o
principal fator de produção nas empresas da era industrial.
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Assim, Kaplan e Norton (1997) ainda afirmam que os funcionários dessa nova
era devem agregar valor pelo que sabem e pelas informações que podem fornecer.
Esses mesmo funcionários passaram a ser o fator critico de sucesso para as empresas
da era da informação.

3.4.1 Enterprise Resource Planning - ERP
ERP é definido como uma arquitetura de software modular que facilita o fluxo de
informações entre todos os departamentos de uma empresa. E um sistema amplo de
soluções e informações, operando em uma plataforma comum que interage com um
banco de dados único, consolidando todas as operações em um simples ambiente
computacional. (CHUNG e SNYDER, 2000)
Ainda, Hammer (2002), define que, "tecnicamente, o ERP são famílias de
módulos de software que compartilham uma base de dados comum e interagem!
Sendo que os módulos estão intimamente ligados, o sistema ERP se torna uma
ferramenta para apoiar processos de negócio se uma ponta a outra.

3.4.1.1 Histórico dos sistemas ERP
0 uso de computadores como ferramenta de auxilio nas atividades realizadas
pelas empresas teve inicio na década de 1960, essencialmente com aplicações
financeiras. Neste período, os equipamentos eram caros, lentos e tinham capacidade
de processamento e armazenamento muito limitada, o que inviabilizava a utilização em
massa destes equipamentos. (ELBERTSEN, BENDERS e NIJSSEN, 2006)
Na década de 1970, os computadores tornaram-se mais poderosos e baratos,
surgem neste período os sistemas Materials Requirements Planning (MRP), voltados
para aplicações em empresas manufatureiras. Esses sistemas efetuavam o controle
dos estoques e davam apoio a funções de planejamento, produção e compras.
Os sistemas Manufacturing Resources Planning (MRP II) surgiram na década de
1980, como uma ampliação do MRP. Atendendo as necessidades do setor financeiro
das empresas. (CHUNG e SNYDER, 2000)
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A expressão ERP — Enterprise Resources Planning começou a ser utilizado no
inicio da década de 1990, quando as empresas perceberam que, para alcançar
melhores resultados, deveriam integrar todos os setores da empresa. As primeiras
implantações de sistemas ERP foram relativamente caras

e

demoradas,

particularmente em função da pequena experiência e da inexistência de metodologias
de trabalho especificas. (ELBERTSEN, BENDERS e NIJSSEN, 2006)
3.4.1.2 Tecnologia dos sistemas ERP
A arquitetura utilizada em sistemas ERP segue o modelo Cliente/Servidor com
três camadas. Isto significa que o usuário do sistema (cliente) roda uma aplicação que
acessa as informações de um sistema gerenciador de banco de dados (servidor).
(STOODER, 1999)
As funções de cada camada são:
a) Camada de apresentação: possui o software que interage com o usuário,
geralmente urna interface gráfica tendo como dispositivos de entrada o teclado
e o mouse. Dentro da camada de apresentação são distribuídos diversos

clientes, um em cada microcomputador. Cada cliente representa um usuário.
b) Camada de aplicação: é responsável pela comunicação entre a camada de
apresentação e a base de dados, essa camada possui toda a parte funcional.

c) Base de dados: é a mais interna das camadas, essa camada é responsável
por toda a gestão dos dados.
Este modelo possibilita aos usuários trabalharem com uma interface gráfica
agradável, ao mesmo que tempo em que traz, internamente, uma sofisticada técnica de
armazenagem e gerenciamento de dados. Existe uma tendência de aplicação da
inteligência artificial neste tipo de software, o que representaria um avanço fabuloso
para aqueles que têm necessidade de informações precisas. (ELBERTSEN, BENDERS
e NIJSSEN, 2006)
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3.4.1.3 Vantagens
Idealmente, a vantagem de um sistema ERP é a sua habilidade de eliminar a
redundância de dados. Além de permitir à empresa padronizar seu sistema de
informações.
A implantação do ERP precisa ser dirigida, em primeiro lugar, para a criação de
novos desenhos de processo de negócio e, somente então, para a instalação de um
sistema de software capaz de lhes dar suporte. (HAMMER, 2002)
0 resultado é uma organização com um fluxo de dados consistente que flui entre
as diferentes interfaces do negócio. Na essência, o ERP deve propiciar a informação
correta, para a pessoa correta e no momento correto. (CHUNG e SNYDER, 2000)
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4

LEVANTAMENTO E ANALISE ESTRUTURAL DA SOFTCORP

Nesta seção serão apresentados
empreendedores, seu formato atual

o histórico
e

da empresa

e

de seus

algumas características do produto

comercializado por ela.
A empresa enquadra-se dentro do ramo de prestadoras de serviços

e

comercializa apenas o software de gestão empresarial denominado CALLISTO.

4.1 Histórico da empresa
A SOFTCORP Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda., empresa de
consultoria em sistemas de informática e redes de computadores foi fundada em março
de 1991, com a formação de sociedade entre Marco Aurélio Medeiros, analista de
sistemas da extinta Multisystens Software e Delcio Leipnitz, Consultor de Informática
durante 25 anos pela Companhia de Processamento de dados do Rio Grande do Sul
(PROCERGS).
A experiência de mercado do Sócio Delcio Leipnitz e o excelente nível técnico do
Sócio Marco Aurélio — aliados a uma percepção da formação de um promissor mercado
de Banco de Dados e ferramentas de desenvolvimento, como opções tecnológicas de
ponta para informática nas empresas — fez com que a empresa se direcionasse a este
atraente mercado. Com base neste alinhamento foi formada e consolidada a sociedade.
Em 1996 a empresa passou por uma reformulação do Marco Aurélio Medeiros e
a entrada do Alvaro Sampaio Correa, Daniel dos Santos Leipnitz e Wagner Medeiros
Kestering. A empresa modernizou-se, transformaram os padrões de desenvolvimento;
passaram a trabalhar com ferramentas com enfoque gráfico, já conhecidas e aceitas
pelo mercado. A administração também evoluiu e passou a trabalhar com base em
objetivos e metas, baseados no processo de planejamento estratégico anual. A carteira
de clientes foi refeita, eliminando-se clientes problemáticos e que davam prejuízos.
De 1998 até os dias de hoje, a empresa tem se focado na produção e
comercialização do seu Software de Gestão Empresarial chamado CALLISTO.
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Hoje a empresa conta com um quadro funcional 11 pessoas. As atividades
exercidas são as de consultoria em sistemas de informática, o desenvolvimento de

sistemas específicos, outsourcing de médias empresas sempre enfocando a utilização
do CALLISTO como solução adotada.

4.2

Organograma

Não existe um organograma definido que represente a estruturação hierárquica
do pessoal dentro da organização. 0 motivo da ausência do mesmo está na crença, por
parte dos sócios, em que a empresa é extremamente horizontalizada e com as
atividades distribuídas com o uso minimo de poder hierárquico
Essa estrutura horizontalizada tem a intenção de aumentar a velocidade em que
as informações internas são repassadas, eliminando intermediários na transmissão da

informação. Esta dinamicidade proporcionada por sua estrutura enxuta é de vital
importância no mercado de softwares, onde as tecnologias estão em constante
mutação e a busca por novas ferramentas de desenvolvimento é essencial para a

evolução da empresa.

O Suporte/Implantaçao
El Dir. Suporte/Implantavio

O Dir. Comercial
fl Dir. de Tecnologia
Dir. Desenvolvimento

EI Desenvolvedores
Organograma - SOFTCORP
Figura 8 Fonte: dados primários recolhidos durante as entrevistas
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0 organograma da empresa que está disposto na figura 8 foi desenvolvido a
partir das entrevistas realizadas com os s6cios. Ele é circular para melhor representar a
horizontalidade dos fluxos de informações. A SOFTCORP trabalha com quatro
departamentos: suporte/implantação, comercial, tecnologia e de desenvolvimento_
Todos os departamentos respondem para, ao menos, uma diretoria, que é
responsável pela tomada de decisão;
Na cúpula estão as diretorias, responsáveis pelas tomadas de decisão. As
diretorias têm o mesmo grau de hierarquia por serem formadas pelos próprios sócios da
SOFTCORP.

São divididas em departamento comercial, de tecnologia,

desenvolvimento

e

suporte/implantação.

Os departamentos de tecnologia

e

desenvolvimento compartilham dos mesmos subordinados, os desenvolvedores.

4.2.1 Departamento comercial
0 departamento tem como diretor atuante o sócio Delcio Leipnitz, formado em
ciências da computação e fundador da SOFTCORP.

0 departamento comercial tem

como principais funções a prospecção de novos contatos, fechamento de novos
negócios e gerenciamento dos representantes comerciais, além dos contatos Osvenda. 0 departamento conta com o apoio de um estagiário para a realização das
tarefas relacionadas ao administrativo, financeiro e recursos humanos.

4.2.2 Departamento de suporte/implantação

0 departamento tem como diretor o sócio Daniel dos Santos Leipnitz, formado
em Administração de Empresas e com mestrado em planejamento estratégico. 0
departamento é composto de mais dois funcionários, um formado em Ciências
Contábeis e um sem curso superior. Os dois, junto com o diretor, são responsáveis pelo
atendimento de todos os clientes da empresa e a implantação de dos novos clientes.
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4.23 Departamento de desenvolvimento
0 departamento tem como diretor o sócio Wagner Medeiros Kestering, formado
em ciências da computação. Possui três colaboradores, sendo dois formados e um com
superior incompleto em ciências da computação.
As funções deste departamento são o desenvolvimento e manutenção do
produto CALLISTO, solicitados ou não pelos clientes.

4.24 Departamento de tecnologia
00 departamento tem como diretor o sócio Alvaro Sampaio Correa, formado em
sistemas de informação. Este departamento compartilha dos mesmos colaboradores do
departamento de desenvolvimento.
Tem como funções a prospecção de novas soluções e tendências tecnológicas,
também sendo responsável pela manutenção de todos os equipamentos da empresa.
Contudo, os departamentos de tecnologia e desenvolvimento não são bem
delimitados, ou seja, há sobreposição de funções. Isto pode ser explicado pelo tamanho
da empresa e pelo número reduzido de colaboradores. Exemplificando, freqüentemente
ocorre que para auxiliar ou mesmo finalizar um suporte (atendimento), um
desenvolvedor precisa se deslocar de sua area de atuação e trabalhar em conjunto com
alguém de outro departamento.
As funções das areas financeiras e administrativas são distribuídas entre os
sócios e as decisões relativas a elas são tomadas em reuniões entre eles. A area de
recursos humanos não possui uma gerência especifica, contudo, suas funções são
divididas entre os sócios, com apoio do estagiário do departamento comercial.
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4.3

A organização hoje
A SOFTCORP está situada à rua Lauro Linhares, n°589, sobre loja, no

Condomínio Industrial de Informática da ACATE, na cidade de Florianópolis/SC.
Atualmente, a SOFTCORP conta com quase 60 clientes, espalhados por todas as
regiões do Brasil.
A empresa obteve um crescimento vertiginosamente no ano de 2004,
conquistando um grande volume de clientes novos — chegando a quase 50 clientes.
Naquele mesmo ano a empresa provisionou que iria alcançar o número de 100 clientes
até o fim de 2006, mas esse crescimento na carteira de clientes não continuou no
mesmo ritmo. Mas durante esse período a empresa conseguiu reestruturar seus
processos, tornando sua operacionalizagão mais eficiente.
Hoje o mercado se apresenta promissor para o tipo produto comercializado pela
empresa. Os softwares ERP têm ainda um grande mercado a envolver e esta expansão
acontece em todo o Brasil.
0

produto comercializado pela

SOFTCORP

não apresenta restrições

geográficas, pelo contrário, pode ser comercializado em qualquer região do pais. Além
disso, o pequeno porte da empresa facilita a negociação de preços compatíveis com os
clientes, algo em que as empresas de grande porte não conseguem obter, cujos custos
fixos são mais elevados.
A SOFTCORP não possui uma política bem definida em relação ao mercado
alvo do seu software, mas há uma demanda maior do seu produto pelas empresas de
pequeno e médio porte. Essas empresas costumam ser do ramo madeireiro e de
distribuição de equipamentos médico-hospitalares; além dessa verticalização a
empresa possui uma carteira diversi ficada de clientes.

4.4

Empreendedores
O empresário Delcio Leipnitz, o primeiro a constituir a empresa, começou a

investir e expandir a empresa com o intuito de prosperar no mercado. No entanto, não
obteve o retorno desejado nos primeiros três anos de vida da organização. Segundo ele
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foi preciso vender bens próprios como apartamentos e terrenos para dar continuidade
ao trabalho.
Os sócios Alvaro Sampaio Correa e Wagner Medeiros Kestering trabalharam
durante quatro anos sem salário fixo, apenas apostando no futuro promissor do
negócio. Estes últimos não aportaram capitais monetários à empresa no inicio,
entretanto, o conhecimento acarretado por eles é que possibilitou que a CALLISTO
chegasse ao seu atual grau de desenvolvimento. 0 sócio Daniel Leipnitz, filho de Délcio
Leipnitz obteve as ações por intermédio de seu pai que lhe repassou uma parte das
participações.

De acordo com os quatro empreendedores, o desafio e o projeto do sistema em
si são os fatores que mais motivam seu trabalho. 0 acompanhamento da evolução do
produto juntamente ao esforço despendido no desenvolvimento do mesmo, deixam-nos
satisfeitos. A possibilidade de crescimento do mercado e o estágio de evolução em que
o software chegou dão a eles o prazer de ter conquistado, com muito esforço, uma

carteira de clientes significativa para o porte da empresa.
A principal dificuldade enfrentada pelos empresários diz respeito à prospecção
de recursos financeiros, por meio de financiamentos, para a organização, o que
constitui o único empecilho para um crescimento ainda mais vertiginoso. Contudo, uma
nova porta começa a se abrir, e a captação de recursos via FINEP, a juros mais baixos.
De acordo com Delcio Leipnitz, as instituições financeiras possuem pouco interesse em
financiar micro e pequenas empresas, o que dificulta a ampliação de negócios
promissores e atravanca a geração de novos empregos.
A sobrecarga de trabalho devido ao rápido crescimento da empresa,

e a

divergência de opiniões entre os sócios foram também dificuldades apontadas pelos
sócios. No entanto, podem ser resolvidas de maneira mais fácil. A primeira é superada

com a dedicação pessoal e irrestrita 5 empresa. A segunda é suplantada por meio de
conversas e, quando não é possível chegar a um consenso, a votação da maioria
sobressai.

66

4.5 Missão
"Oferecer ferramenta

de informática para gestão empresarial, atualizá-la

melhorando-a constantemente, adaptá-la segundo a necessidade do usuário, utilizando,
para isso, tecnologia de vanguarda, dando aos clientes a melhor relação
investimento/beneficio do mercado_" (Fonte: www.CALLISTO.com.br acessado em
12/04/2007)
A missão exposta acima está alinhada a realidade da organização de hoje,
porém, é possível notar que existem pequenas atualizações a serem feitas para
modernizá-la.

4.6

Produto
O CALLISTO é um sistema integrado de gestão empresarial que apresenta o

que há de mais moderno em tecnologia informatizada aplicada à administração de
negócios. Todos os módulos são colocados à disposição das mais diversas áreas
funcionais da empresa.
0 software é desenvolvido em ambiente Windows, com linguagem gráfica e
banco de dados cliente-servidor, o que permite uma implantação rápida, planejada,
simples e de menor custo.
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Os módulos do sistema e as principais funções encontradas em cada um dales
São:
FINANCEIRO

Contas a pagar e a receber, tesouraria, fluxo de caixa,
conciliação bancária, adiantamentos

COMERCIAL

Propostas/orçamentos, pedidos, faturamento, metas,
expedição, rastreabilidade de pedidos

SUPRIMENTOS

Compras, estoque, cotações, recebimento,
rastreabilidade de pedidos, importação

PRODUÇÃO

Programação, ordens de produção, apontamentos,
ficha técnica

CONTABILIDADE

Rateios, consolidação, diário, razão, balanço, DRE,
centros de custos

FISCAL

Apuração de impostos, sintegra, gia, DARF, registro de
entrada e saída

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Orçamentos, ordens de serviço, atendimentos, help
desk, agenda, contratos e planos de manutenção

SAÚDE

Rotina de registro de visitas, controle dos consumos
dos médicos, gerenciamento dos registros da ANVISA

ua ro Funções dos módulos o produto CALLISTO
Fonte: Dados primários

Os módulos são integrados, trazendo vantagens significativas no tempo de
execução das atividades, qualidade e abrangência das informações geradas.

4.6,1

Vantagens do produto CALLISTO

As vantagens do produto CALLISTO são especificas 5 SOFTCORP, sendo elas:
a) Atendimento personalizado: proximidade usuário-desenvolvedor gerando
resultados efetivos;
b) Suporte instantâneo: acompanhamento via internet, do dia-a-dia dos usuários;
c) Atualização constante: versões freqüentes para estar sempre atualizado;
d) Ferramentas de desenvolvimento e banco de dados de última geração:
sempre tecnologia de ponta, não proprietária, padrão de mercado;
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e) Desenvolvimento especifico para incluir os diferenciais: adaptação a
realidade do cliente;
f) Controle eficiente da evolução das vendas
g) Melhoria do fluxo de informações entre os departamentos
h) Orientação segura para a infra-estrutura tecnológica do cliente;
i) Confidencialidade plena: parceria sólida para um relacionamento duradouro.
Nota-se, pelas vantagens do produto enumeradas pela empresa, que o
CALLISTO pode auxiliar de forma efetiva a melhoria dos resultados das empresas

clientes, por via de um maior controle dos processos e a conseqüente diminuição de
custos. Além disso, o estabelecimento de uma parceria entre contratado e contratante
possibilita um grau de confiança extremamente importante no ambiente de negócios.

4.7

Recursos da SOFTCORP
Serão apresentados, nesta seção, dados relativos aos recursos humanos,

materiais, tecnológicos e financeiros da SOFTCORP.
4.7.1 Recursos Humanos
A empresa conta hoje com 10 colaboradores. Este número é composto pelos
quatro sócios, cinco funcionários com carteira assinada e um estagiário.
A rotatividade de empregados é bastante baixa. Os funcionários contratados
estão na organização ha, em média, cinco anos.
As políticas de recursos humanos são gerenciadas por um dos sócios,
responsável, também, pelo departamento de implantação/suporte da organização.
Porém, algumas das funções inerentes a este cargo são exercidas por outras pessoas.
Por exemplo, a folha de pagamento é administrada por um dos responsáveis pelo setor
financeiro da empresa.
No que tange à contratação de novos profissionais, podemos analisar a situação
da empresa sob o prisma da situação regional. Devido à grande quantidade de
empresas de tecnologia instaladas no estado de Santa Catarina, ha uma atração
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bastante grande de profissionais desta área, o que, de certa maneira, facilita a busca
por pessoal capacitado.
As características buscadas pela empresa nos colaboradores variam de acordo
com o setor em que atuam. Como exemplo, uma pessoa que lida com o suporte on-line
deve ter uma boa comunicação verbal e escrita para poder explicar de forma clara aos
clientes o funcionamento do sistema. Já os programadores tende a não ter essa
habilidade como premissa básica, assim, necessita de uma capacitação mais
especifica. No entanto, algumas características, tais como honestidade, pro atividade,
conhecimento em informática e eficiência são buscadas em qualquer um dos
profissionais.
A contratação de novos colaboradores se dá de duas maneiras distintas. Quando
há necessidade de uma pessoa para a área de desenvolvimento, quem realiza as
entrevistas e os testes de conhecimento são os empresários Alvaro Sampaio
(tecnologia) e Wagner Kestering (desenvolvimento). Já as pessoas que trabalham na
área de implantação/suporte são entrevistadas pelo sócio Daniel Leipnitz
(implantação/suporte).

4.7.2 Recursos materiais

0 fluxo de materiais no contexto organizacional é incipiente, constituindo-se, em
sua maioria, em pegas para computadores. Os fornecedores variam devido à busca por
melhores pregos, já que as pegas possuem pouca diferenciação.
Faz-se necessário, por motivos legais, que todos os

softwares shareware

(pagos) sejam originais e tenham toda a sua devida documentação fiscal.

4.7.3 Recursos tecnológicos

A empresa, por inserir-se no segmento tecnológico e trabalhar com um serviço
on-line, possui computadores e acesso à internet de banda larga para todos os
colaboradores.

70

0

site da organização (www.CALLISTO.com.br ) foi desenvolvido pelo

departamento de desenvolvimento. Existe um processo informal, em forma de projeto,
para desenvolver um novo site, mais moderno, com integração maior com o software e
com os clientes. A projeção de conclusão deste projeto é para o final do segundo
semestre de 2007.
Hoje, a home-page da empresa apresenta informações sobre o produto principal
da empresa, o software de gestão integrada CALLISTO; carteira de clientes;
demonstrações do produto on-line; e os canais de distribuição (representações).
Todo software é programado a partir da linguagem Delphi 2005, também, alguns
aplicativos paralelos são desenvolvidos com a linguagem JAVA. Todo banco de dado
utilizado junto com o CALLISTO tem que ser SQL Server ou Oracle, representando
características técnicas de alto padrão.
4.7.4 Recursos financeiros
A organização não possui nenhuma relação com o mercado acionário por ser
uma empresa Limitada, e a constituição da organização é por capital próprio de seus
sócios.
A dificuldade e o custo de se fazer empréstimos impossibilitou até hoje este tipo
de transação. Contudo, ha possibilidade, dentro de alguns meses, de se conseguir um
empréstimo a juros mais baixos via FINEP.
A empresa aufere receitas de três maneiras: implantação, manutenção e
desenvolvimento especifico.
A primeira das receitas, relativa à implantação, é a maior delas. Esta receita é
relativa à licença de uso do software e horas de desenvolvimento e treinamento dos
usuários do sistema. Pelo fato de, normalmente, ser uma despesa elevada para os
clientes, ela é comumente parcelada. Contudo, 80% dos custos incorridos pela
empresa numa nova implantação de um sistema de gestão são gastos incorridos nos
primeiros 60 dias de implantação, o que diminui seu Capital de Giro e obriga os
gestores a ter um gerenciamento financeiro de curto prazo bem definido.
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A manutenção é paga mensalmente após o término da implantação, o que leva,
em média, de dez meses a um ano. Esta receita varia de cliente para cliente conforme o
tamanho da empresa e o número de usuários que fazem uso do software.
0 desenvolvimento especi fico se relaciona a soluções customizadas solicitadas
pelos clientes, serviço que é cobrado por hora de desenvolvimento.
Fla uma sazonalidade na procura do produto. Normalmente as negociações
começam no mês de novembro e a implantação efetiva tem inicio nos primeiros meses
do ano_
Os lucros auferidos mensalmente são parcialmente reinvestido na empresa e
distribuído entre os sócios. Estas decisões de reinvestimento e distribuição de lucros
são realizadas mensalmente de acordo com um Plano de Investimentos Mensal
discutido e analisado pelos acionistas.

4.8

Fluxo de trabalho e de informações
Para uma maior racionalização do processo de registro e transmissão de

atividades a empresa lança mão de um de seus módulos do CALLISTO, denominado
Assistência Técnica. A utilização desta ferramenta tem como objetivo armazenar
informações relativas a problemas ou dúvidas

em relação ao software. Estas

informações são relacionadas pelos clientes que notam bugs no software, precisam de
algum auxilio ou apenas erraram em algum processo no momento da
operacionalização do sistema.
0 Modulo Assistência Técnica 6, porquanto, uma ferramenta utilizada para dar
suporte ao clientes e aos processos internos.
Neste modulo é possível, através de uma interface gráfica, registrar o que se
chamará de AT. Estes ATs possuem informações sobre quem realizou e a data do
registro, qual a atividade a ser realizada (reparação do banco de dados, dúvidas de
clientes, necessidades de desenvolvimento, erros do sistema), a forma de contato
utilizada pelo cliente para entrar em contato, qual o colaborador da empresa cliente que
entrou em contato com a SOFTCORP e a descrição de tudo o que foi relatado pelo
cliente.
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Estes Al's podem, então, ser resolvidos ou encaminhados a outros
colaboradores. Este encaminhamento se dá quando

o

colaborador não tem

conhecimento ou capacidade técnica para resolvê-lo. Os funcionários têm acesso aos
A l's encaminhados a ele e deve resolver por ordem de prioridade (caso esta esteja

definida) ou por ordem de chegada em sua "fila" de Ars. Entretanto, todos os
colaboradores têm acesso a todos os ATs registrados.
Uma função bastante importante deste sistema de coordenação é que o módulo
permite que se tenham estatísticas sobre quais clientes mais solicitaram o suporte da
SOFTCORP e quais os suportes mais solicitados (financeiro, comercial, etc.). Estes
dados permitem à SOFTCORP a realização de ações proativas, por exemplo,
realizando treinamentos ou mesmo visitando os clientes para verificar como e quem
está trabalhando com o sistema.
Este sistema de controle formal proporciona um beneficio tanto para a
SOFTCORP, que consegue eleger prioridades e não esquecer solicitações de clientes,
quanto para os próprios clientes que têm informações online sobre suas solicitações facilitando a comunicação entre as partes.
Com o intuito de coordenar as atividades entre os colaboradores dentro da área
de desenvolvimento, o grupo de analistas da SOFTCORP desenvolveu e vem
aprimorando um módulo do CALLISTO feito especialmente para a empresa. Neste
módulo, denominado Controle De Versão, encontra-se um processo de registro e
transferências das chamadas tarefas. Estas tarefas são atividades referentes a
desenvolvimentos a serem realizados pelos analistas e, nelas, são registradas
informações relativas ao por que do desenvolvimento e onde deve ser realizado (qual
módulo qual função do módulo). As

tarefas são registradas pelos analistas e,

normalmente, advém de um registro de AT, que pode ser feito tanto pelo pessoal de
implantação/suporte, quanto pelo próprio pessoal de desenvolvimento (no inicio das
implantações, estes Ars podem vir a ser registrados, também, pela área comercial).
Estas tarefas são realizadas e quando do surgimento de dúvidas, trabalha-se
com um ajustamento mútuo entre os colaboradores, na busca das melhores formas de
realizar a tarefa.

73

Nota-se, portanto, que existe uma grande interdependência entre os
departamentos, principalmente entre o de desenvolvimento e o de suporte/implantação.
Essa interdependência existente faz surgir dentro da organização uma comunicação
paralela e informal. Muitas vezes essa comunicação é difícil e complexa, pois os
departamentos trabalham a todo o momento com fluxo de informações e produtos em
sentido duplo_
A organização possui um sistema de custos bastante eficaz. Desenvolvido
localmente, este sistema permite aos colaboradores indicar os centros de custo para os
quais estão trabalhando em cada momento. Assim, a organização passa a ter um
controle sobre quais clientes estão sendo mais custosas a ela e, após a análise das
causas, pode promover ações para diminuir estes custos.
Este sistema de custos resolve um dos grandes problemas das empresas
prestadoras de serviços que é saber como estão sendo gastos seus recursos. Apesar
de ainda não ser um sistema totalmente confiável, a SOFTCORP está conseguindo ter
acesso a informações de grande utilidade estratégica.
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5 ANALISE DO AMBIENTE EXTERNO

A análise do ambiente externo proporciona uma visão externa à organização,
assim possibilitando um estudo dos agentes externos que influenciam diretamente na
gestão corporativa.
Assim

é possível abordar temas como os dos clientes, concorrentes,

econômicos, tecnológicos, politico/legal, sócio -cultural, além de posicionar a empresa
entre esses agentes, numa perspectiva competitiva.
5.1 Dimensão cliente/consumidor/usuário

0 perfil dos clientes da SOFTCORP 6, principalmente, pequenas e médias
empresas do setor industrial. Recentemente, contudo, tem aumentado o número de
clientes do segundo setor, o comercial, na carteira da empresa.
A organização enfoca empresas que tenham no mínimo cinco terminais
operando, ou seja, ao menos cinco computadores utilizando o sistema. Há, porém,
exceções, dependendo do potencial de crescimento apresentado pelo cliente, os sócios
discutem a viabilidade da comercialização do produto.
Quanto à segmentação do mercado, a SOFTCORP adota uma política de
verticalização, atuando, principalmente, em dois tipos de indústrias: a de transformação
de madeira e de equipamentos médicos. 0 enfoque nestes dois nichos de mercado é
estratégico e foi dado devido a uma percepção, por parte dos sócios, da carência de
softwares específicos para este ramo de atividade.
No caso da prospecção de novos mercados a empresa está sempre buscando
parcerias pelo Brasil, no intuito de expandir seu negócio por intermédio de canais de
distribuição (revendas ou profissionais liberais). Hoje, há representantes apenas em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Estes representantes (prestadores de serviços)
trabalham por projetos, portanto, não possuem nenhum vinculo empregaticio com a
SOFTCORP.

0 fato de os clientes atuarem no mesmo setor (verticalização) diminui a
necessidade de desenvolvimentos específicos — as empresas possuem necessidades
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semelhantes, e a customização do produto é aumentada. Tornou-se possível, até
mesmo, a criação de uma base de dados com alguns cadastros básicos, diminuindo
assim o tempo de implantação do CALLISTO. Um exemplo desta customização do
produto é o fato de o CALLISTO ser o Calico software de gestão que atende A
Resolução RDC n° 59, de 27 de junho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
Dentre os diferenciais buscados pela SOFTCORP estão: o prego, o mais baixo
entre os concorrentes diretos; a disponibilidade na solução de problemas, com o
suporte on-line durante todo o horário comercial; o bom relacionamento com os clientes,
estabelecendo uma parceria longa e duradoura, o que é de grande importância para o
tipo de produto comercializado pela empresa; tecnologia de ponta com a busca
incessante por melhores ferramentas; e um dos diferenciais mais importantes, a
aderência total, ou seja, o desenvolvimento de soluções especificas a cada um dos

clientes, conforme suas necessidades.
As únicas formas de promoção da empresa são feitas através da home-page e
newsletters ocasionais. Grande parte dos clientes e dos contatos que são feitos com o

departamento comercial deriva da propaganda

boca-a-boca,

um dos melhores

feedbacks que poderiam ser dados. Isto demonstra a satisfação dos clientes quanto A

qualidade do produto e do serviço prestado pela SOFTCORP.

5.2 Dimensão concorrente

A quantidade de empresas que desenvolvem softwares ERP, no Brasil, ainda
não é de grande valia. Todavia, existem médias e grandes empresas atuando no setor
com uma imagem consolidada, o que aumenta a competitividade. A principal é a
Microsiga (Sao Paulo) que de certa maneira domina o mercado. Seguem-se, então, a
RM (Minas Gerais) e a Sênior (Santa Catarina). A atuação de todas estas empresas,
incluindo a SOFTCORP, se da em âmbito nacional, mas o maior mercado esta
localizado nos estados das regiões Sudeste e Sul do pais.
Pode-se dividir os concorrentes da seguinte maneira:
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a) Empresas de ERP pequenas: empresas que normalmente atuam de

maneira regional e com poucos investimentos em Tecnologia de Informação.
Oferecem programas personalizados com preços inferiores ao de seus
concorrentes maiores.
b) Empresas de ERP médias: possuem programas customizados e com

pouca personalização. Geralmente atendem mercados regionais e nacionais.
Por oferecerem programas mais sofisticados, têm um prego superior ao das
empresas de ERP pequenas.
c) Empresas de ERP grandes:

investem fortemente em pesquisa e

desenvolvimento de Tecnologia da Informática. Atuam no mercado
internacional. Seu produto é intensamente customizado.

Segundo o sócio Alvaro Sampaio, muitas empresas no momento de escolherem
um software de gestão, optam por empresas que já possuem uma marca conhecida,
apesar do software apresentar qualidade e funções semelhantes. Existem, ao mesmo
tempo, no mercado, pequenas organizações que praticam a concorrência predatória,
com pregos muito abaixo dos praticados pelas empresas de maior porte e de qualidade
duvidosa.
Ainda de acordo com

o empresário,

muitos empreendedores não têm

consciência de que para se desenvolver um software com qualidade, e mantê-lo
atualizado, dando continuidade ao projeto,

é necessário

uma equipe de

desenvolvimento. Empresas muito pequenas, que oferecem produtos a preços baixos,
não possuem uma estrutura para sustentar o desenvolvimento de novas soluções e
adequações do software e podem, de uma hora para outra encerrar as suas atividades,
assim interrompendo os serviços prestados.
0 ramo de atuação da SOFTCORP é bastante dinâmico e exige adaptações
rápidas e uma percepção acentuada do ambiente. Mudanças na estratégia da empresa,
portanto, são freqüentemente necessárias. Por exemplo, com a ampliação do mercado
e o surgimento de empresas menores em 2004, o prego da licença de uso do software
e de manutenção do mesmo despencaram. Outra oportunidade notada pelos sócios foi
a utilização do CALLISTO em um software livre, o LINUX. A partir do segundo semestre
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de 2005, alguns clientes começaram a utilização do CALLISTO numa plataforma
diferente da usual (WINDOWS). Este posicionamento da empresa coloca-a, de certa
forma, a frente de suas concorrente&
Um problema enfrentado não s6 pela SOFTCORP, mas também pelas suas
concorrentes, é a cópia de desenvolvimentos. Por tratar-se de algo intangível, as idéias
podem ser transportadas de um software para outro sem que haja, necessariamente,
uma caracterização de plágio.
0 Planejamento Estratégico realizado e formalizado no ano 2001 permitiu aos
sócios da SOFTCORP enumerar pontos fortes e fracos da empresa e de seus

concorrentes. Anualmente eles retomam estes pontos levantados para verificar o que
foi modificado e o que deve ser feito para melhorar ainda mais o produto e o serviço
prestado, fazendo um paralelo com os concorrentes.
Dentre os pontos fortes da SOFTCORP, os sócios enumeram o atendimento online — em contrato, todos os clientes devem ter suas solicitações respondidas num

prazo de 48 horas; os módulos financeiro e de produção que têm um nível de
desenvolvimento semelhante,

e algumas vezes melhor, ao dos softwares mais

consolidados no mercado; e a aderência total — desenvolvimentos específicos a cada
um dos clientes.
A SOFTCORP tem como ponto fraco a ausência de um módulo de Recursos
Humanos no sistema, o que obriga os clientes a possuírem outro software funcionando
paralelamente ao CALLISTO, mesmo com esta ausência a SOFTCORP não pretende
desenvolver o módulo devido a sua exigência burocrática excessiva que resultaria em
um investimento alto sem retorno correspondente. Outro aspecto negativo é a falta de
organização existente devido a seu crescimento.
Em relação aos concorrentes, seus pontos fortes são a existência de um modulo
de Recursos Humanos, principalmente folha de pagamento; e o volume de vendas

atingido devido ao reconhecimento da marca. Contudo, os concorrentes também
possuem pontos fracos como a baixa aderência (o software é "engessado"), pela
dificuldade de se desenvolver diversas soluções a todos os clientes e documentá-las de
modo a não haver duplicidade de funções desenvolvidas; padrão gráfico pouco
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amigável; e banco de dados fechado, o que não permite o compartilhamento com
outros softwares.

5.3 Dimensão econômica
0 ambiente macroeconômico afeta sobremaneira a atuação da SOFTCORP e
seus resultados. As empresas são as primeiras a perceberem a desaceleração da
economia e deixam de investir para resguardar seus recursos financeiros.
A alta tributação, entre 30% e 40% do faturamento, inibe os investimentos da
SOFTCORP, pois os recursos que sobram são escassos. Além disso, as altas taxas de
juros cobradas pelas instituições fi nanceiras, impossibilita a empresa de crescer,
aumentando o espaço físico e, conseqüentemente, contratando novos profissionais
capacitados.
A alta tributação afeta, também, o produto comercializado, pois aumenta seu
custo de produção. Além disso, a alta carga de impostos sobre equipamentos e
softwares importados dificulta a diversificação dos negócios da empresa. Segundo o
sócio Alvaro Correa, a empresa não investe em tecnologias para Palmtop, por exemplo,
porque o preço dos equipamentos no Brasil é bastante elevado e pouco difundido.

5.4 Variável tecnológica

0 ambiente tecnológico em que a SOFTCORP se insere não se caracteriza
como altamente dinâmico. A linguagem de programação utilizada no software desde
seu inicio não teve grandes mudanças. Com o passar do tempo a linguagem se
desenvolveu trazendo modificações e atualizações com a finalidade de aprimorar a sua
utilização.
A

SOFTCORP

não apresenta uma área denominada pesquisa

e

desenvolvimento do modo como isto se dá na maioria das empresas. Isto porque os
desenvolvimentos operacionais específicos já fazem parte da maioria das implantações
de novos clientes. A maior parte do desenvolvimento ocorre por meio de solicitações e
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necessidades dos clientes, quando processos operacionais específicos são
desenvolvidos para possibilitar uma adaptação A realidade de cada empresa.
Existem casos em que novos desenvolvimentos surgem a partir de uma
prospecção das tendências e exigências do próprio mercado. Um exemplo de um
desenvolvimento que partiu da decisão da cúpula societária é a versão do CALLISTO
rodando também na plataforma Linux (sistema operacional grátis), Com isto, a
SOTCORP segue uma tendência de mercado: a crescente utilização de softwares livres
e a conseqüente diminuição de gastos com licenças de uso.

Para se manter sempre atualizado e amparado em novas tecnologias e
tendências de mercado, os sócios e funcionários passam constantemente por
treinamentos internos. Também existe uma busca constante de informações em
revistas, jornais, internet, etc. A SOFTCORP conta, ao mesmo tempo, com consultorias
especializadas que visam à redução dos erros cometidos nos processos

de

desenvolvimento.
Hoje a SOFTCORP conta com algumas tecnologias existentes no mercado para
o desenvolvimento de seu produto. Para os processos de desenvolvimento são

utilizados "frameworks" (conjunto de componentes de programação com fins de
aumentar a eficiência do desenvolvimento).
Dependendo do desenvolvimento das aplicações, a SOFTCORP utiliza-se de
diferentes linguagens de programação. Exemplo disso é que a base da programação do
CALLISTO é em linguagem Delphi. Contudo, mediante o pedido de um cliente, a
linguagem JAVA também está sendo utilizada, esta linguagem permite o acesso remoto
a algumas operações especificas do CALLISTO. Existem, também, várias ferramentas
de análise dispostas no mercado que são utilizadas pela SOFTCORP visando sempre
oferecer uma solução mais completa aos seus clientes.
Constantemente novas tecnologias aparecem no mercado, mas para que essas
novas tecnologias possam ser aplicadas com maior eficácia no ramo de negócio dos
ERP's, elas precisam ser intensamente filtradas. Hoje, neste mercado, muitos
"modismos" aparecem e, num primeiro momento, aparentam ser um bom investimento,
mas não atingem as expectativas no longo prazo por não se consolidar no mercado. A

80

SOFTCORP poupa seus investimentos para apostar apenas em tecnologias já
consolidadas no mercado, diminuindo os seus riscos.
De modo geral, como referência tecnológica, são utilizados os concorrentes e as
empresas fornecedoras de softwares, por exemplo, Microsoft, Borland, etc.

5.5 Dimensão social, cultural e demográfica.

A evolução da informática está fazendo com que o mercado fique cada vez mais
dependente de ferramentas gerenciais, como os ERP's. É exatamente neste contexto
que a SOFTCORP se posicionou. Os ERP's e outros softwares gerenciais não estão
mais sendo vistos como um custo para as empresas, mas sim como um investimento
essencial para viabilizar a continuidade das empresas e aumentar sua capacidade de
competir no mercado em que atuam.
A influência da demografia é bastante relevante no âmbito das empresas de
tecnologia de informação. A SOFTCORP, localizada na região sul do Brasil, tem acesso
a uma qualidade superior de mão de obra se comparado a outras regiões do pais.

5.6 Dimensão política/legal

Devido A

abrangência geográfica

do

CALLISTO,

diversas normas,

regulamentações e padrões de utilização têm de ser observados. Adaptações se fazem,
portanto, necessárias para atender a essas exigências. Um exemplo disso é o Emissor
de Cupom Fiscal - ECF, que é o equipamento de automação comercial com capacidade
de emitir documentos fi scais e realizar controles de natureza fiscal, referentes a
operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços (nos termos do

Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001).
Existem outros exemplos semelhantes a este, mesmo por que no CALLISTO
existem os módulos contábil e fiscal, os quais exigem um número grande de
adaptações quanto a normas e regulamentações para atender legislações especificas

81

de cada estado Brasileiro. A SOFTCORP providencia soluções e adaptações para a
maioria destas diferenças.
Em relação ao ramo de atividade das empresas de tecnologia de informação,
não existem leis ou órgãos que regulamentem especificamente suas atividades. Ainda
no contexto dos órgãos regulamentadores, os analistas de sistemas ainda não tiveram
sua profissão devidamente oficializada. Hoje, suas inscrições como profissionais são
realizadas pelo Conselho Regional de Administração (CRA).

5.7 Analise SWOT
Para a realização de uma análise SWOT consistente 6 necessário que esta leve
em consideração as perspectivas internas a organização os pontos fortes e fracos, e as
externas, as ameaças e oportunidades.
5.7.1 Pontos Fortes

a) Suporte on-line: a SOFTCORP conta com um sistema de suporte on-line, ou
seja, todos os seus clientes têm acesso irrestrito, em horário comercial, caso
haja dúvidas ou problemas com o produto CALLISTO. Poucos concorrentes
disponibilizam tal sistema.
b) Mão-de-obra: o corpo de colaboradores

é bastante capacitado e tem

competência e experiência para desenvolver soluções especificas à maioria dos
consumidores organizacionais.
c) Prego: o prego do produto CALLISTO é baixo se comparado aos similares do
mercado. Além disso, sua qualidade é comparada à dos seus principais
concorrentes.
d) Flexibilidade: o

porte da empresa permite que se haja uma grande

flexibilidade no que diz respeito à fechamento de contratos e redefinição de
prioridades estratégicas.

e) Relacionamento com os clientes: a SOFTCORP preza pelo relacionamento
de parceria que mantém junto a seus clientes. 0 mercado no qual a empresa
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está inserida força um comprometimento de ambas as partes para que o produto
tenha um rendimento satisfatório. E, neste quesito, a empresa demonstra estar
bem posicionada. A principal propaganda da empresa é feita boca-a-boca, ou
seja, clientes que indicam o produto a outras empresas. Esta é uma das formas
mais efetivas de comunicação em marketing e a empresa se aproveita desta boa

situação.
f) Aderência total: a adequação do produto às especificidades do cliente é outro
fator que conta pontos positivos para a empresa
g) Mercado em expansão: a expansão do mercado de ERP's abre uma
perspectiva de grandes oportunidades futuras à empresa, que começa a tomar
corpo para se desenvolver de forma mais auto-sustentável e prospectar novos
nichos de mercado, como por exemplo empresas ligadas ao agronegócio.

5 1.2 Pontos fracos

a) Organização interna: o crescimento da organização traz a necessidade de
uma normalização de processos e normas. A falta de recursos financeiros
impede uma ação visando anular este problema.
b) Manualização: Hoje dentro da SOFTCORP existe uma carência no que diz
respeito a manuais de procedimentos operacionais. A formalização de processos
em manuais, padronizaria as implantações do CALLISTO em clientes novos e,
também, auxiliaria e diminuiria a quantidade de suportes a

usuários do

CALLISTO.
c) Marca CALLISTO: A marca CALLISTO ainda é pouco conhecida no
mercado, isto se deve à ausência de grandes investimentos na sua divulgação.

Não há uma comunicação de marketing formal, apenas newsletters eletrônicos.
d) Recursos financeiros: A falta de recursos financeiros

não permite

SOFTCORP um crescimento sistemático e inviabiliza muitos projetos de
desenvolvimento do produto. Como exemplo, podemos citar

o projeto de

desenvolvimento de soluções voltadas a empresas que atuam no agronegócio.
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Hoje a

SOFTCORP

complementa seu software somente

quando há

necessidades por parte dos seus clientes.
e) Infra-estrutura: A infra-estrutura da SOFTCORP começa a entrar em fase de
saturação. Com o aumento da carteira de clientes, a atual infra-estrutura sera

insuficiente para abrigar a quantidade de colaboradores necessários.

5.7.3 Oportunidades
a) Oportunidades Naturais: mão-de-obra qualificada que permite à empresa

explorar novos mercados e se adaptar a novas realidades.
b) Oportunidades de evolução: mercado em expansão e foco em nichos de

mercado (verticalização)
c) Oportunidades sinérgicas: hoje a SOFTCORP trabalha com representação
externa, que representa um percentual significativo das vendas do produto. A
terceirização da venda e suporte transferiria parte da responsabilidade aos

representantes e a empresa diminuiria a necessidade de mais mão-de-obra.
d) Oportunidades de inovação:

desenvolvimento de soluções especificas

focadas em novos nichos de atuação. Hoje a SOFTCORP não consegue atender
devido à sua estrutura operacional.

5.7.4 Ameaças
a) Ameaças Naturais: há falta de padronização de processos e de uma

definição formal de funções. Além disso, a curva de aprendizagem (tempo
necessário para começar a operacionalizar o sistema satisfatoriamente) é longa

— 2 meses. Esses fatos podem levar a uma desorganização interna e uma falta
temporária de mão-de-obra qualificada.
b) Ameaças aceitáveis: não atender a todos os novos pedidos de implantação,

devido à incapacidade estrutural e financeira.
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c) Ameaças inaceitáveis: não cumprimento de contratos firmados, o que pode
desencadear uma série de gastos que prejudicariam a estrutura financeira da
empresa.
Para uma melhor análise dos pontos fortes e fracos e das ameaças e
oportunidades (SWOT) da SOFTCORP, segue o quadro 5:
ANALISE INTERNA
PONTOS FORTES
• Suporte on-line - todos os seus clientes
têm acesso irrestrito, em horário
comercial.
• Mão-de-obra - o corpo de colaboradores
é bastante capacitado e tem
competência e experiência para
desenvolver soluções especificas.
• Prego - o prego do produto CALLISTO é
baixo se comparado aos similares do
mercado.
• Flexibilidade - o porte da empresa
permite que se haja uma grande
flexibilidade.
• Relacionamento com os clientes - a
empresa demonstra estar bem
posicionada em relação ao seus clientes.
• Aderência total - adequação do produto
ás especificidades do cliente.
• Mercado em expansão - a expansão do
mercado de ERP's abre uma perspectiva
de grandes oportunidades.

PONTOS FRACOS
• Normalização de processos e normas.
• Manualização - carência no que diz
respeito a manuais de procedimentos
operacionais.
• Marca CALLISTO - ainda é pouco
conhecida no mercado.
• Recursos financeiros — impossibilita um
crescimento sistemático e inviabiliza
muitos projetos de desenvolvimento do
produto.
• Infra-estrutura - em fase de saturação.

ANALISE EXTERNA
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
• Mão-de-obra qualificada - explorar novos • Falta de padronização de processos e de
mercados e se adaptar a novas
uma definição formal de funções.
realidades.
• Não atende a todos os novos pedidos de
• Mercado em expansão e foco em nichos
implantação.
de mercado (verticalização)
• Não cumprimento de contratos firmados,
• A terceirização da venda e suporte o que pode desencadear uma série de
redução da necessidade pessoal interno. gastos que prejudicariam a estrutura
financeira da empresa.
• Desenvolvimento de soluções
especificas focadas em novos nichos de
atuação.
Quadro 5Matriz de analise SWOT da SOFTCORP
Fonte: Dados primários
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A matriz de análise SWOT da SOFTCORP busca mostrar resumidamente e de
Moil visualize* todos os seus fatores positivos e negativos referente aos seus
ambientes internos e externos.
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6

PLANEJAMENTO DA SOFTCORP
0 planejamento serve como base a antecipação de situações previsíveis, assim,

Stoner e Freeman (1999) abordam especificamente definição do planejamento como
direcionamento futuro da organização, estabelecendo para tal, objetivos e linhas de
ação adequadas para alcançá-lo.

6.1

Planejamento estratégico

0 planejamento estratégico da SOFTCORP é realizado anualmente na primeira
quinzena de cada ano. 0 processo de planejamento consome de dois a quatro dias,
quando são analisados indicadores quantitativos e qualitativos relativos à empresa e ao
ambiente no qual está inserida. Neste período são expostas as informações relativas
empresa, os resultados do ano anterior e, por fim, novas metas são definidas para o
ano que se inicia.
0 coordenador do processo é o sócio Daniel Leipnitz que tem formação em
administração de empresas e mestrado em planejamento estratégico. Apesar disso,
não é utilizado um método bem definido no processo de planejamento.
Segundo o sócio Alvaro Sampaio, as principais metas são relativas ao
faturamento e à carteira de clientes, bem como a de fi nição de se atuar em outros
nichos de mercado, nos quais se enxergue um grande potencial de crescimento.
Apenas os sócios participam do processo, num primeiro momento, visto que
informações estratégicas da empresa são apontadas. Num segundo momento, uma
reunião é realizada

e

participam também os colaboradores.

A

ocasião, são

apresentadas as metas globais da organização e os funcionários são incitados a
contribuir com idéias e concepções que possam colaborar para a definição de uma
estratégia ainda mais elaborada.
Esta espécie de brainstorming é realizada na própria sede da empresa e faz algo
além de comunicar aos colaboradores os rumos a serem tomados pela organização. A
interação de todos, neste momento, possibilita à empresa, e àqueles que dela fazem
parte, que se focalizem no alcance dos objetivos globais, o que auxilia sobremaneira na
posterior definição das metas operacionais, das quais se falará mais adiante.

87

0 estabelecimento de prioridades é feito de acordo com a viabilidade
momentânea e importância do projeto para a empresa. Leva-se em conta, obviamente,
a possibilidade de sucesso do empreendimento e as expectativas de retorno financeiro.
Alguns fatores externos à empresa merecem bastante atenção quando da
elaboração do planejamento estratégico. Informações relativas a o que a concorrência
tem feito de interessante — tanto no âmbito comercial quanto no tecnológico; quais
tecnologias têm aparecido no mercado (inclusive softwares livres, tais como o Skype) e
que poderiam servir 5 empresa; quais políticas públicas influenciam diretamente a
atuação da empresa, no que tange à tributação e a incentivos governamentais.
Os aspectos internos à empresa também são levantados. Verifica-se a
quantidade de clientes em processo de implantação e qual é a previsão de novos
clientes para o ano; quais os recursos humanos existentes e sua qualificação; os
recursos financeiros necessários para dar suporte à expansão da SOFTCORP,
principalmente no que se relaciona a investimentos em hardware; e, conseqüentemente,
o espaço físico em que a empresa se encontra.
0 confronto entre estas variáveis externas e internas traz 5 tona quais ameaças
e oportunidades advêm do ambiente em que a empresa atua e a partir dai são definidas
as estratégias de atuação. 0 horizonte estratégico do planejamento é relativamente
curto — um ano — contudo, algumas idéias são levantadas durante o processo e
extrapolam este período. Pelo fato de não se transformarem em objetivos estratégicos,
a devida atenção não é dispensada a elas, o que pode provocar perdas de
oportunidades.
Faz-se necessário explicitar que os objetivos definidos no planejamento
estratégico podem ser complementados por outras metas ao longo do ano, devido ao
vislumbre de novas oportunidades

6.2 Planejamento operacional

0 planejamento operacional da empresa ocorre em duas fases complementares.
Em principio, os integrantes de cada área da empresa (implantação, suporte

e

comercial) se reúnem e definem metas especificas à área- Como conseqüência disso,
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outro planejamento, que poderia se chamar planejamento operacional global aparece.
Nesta segunda fase, metas operacionais comuns a todas as areas são definidas e as
metas de cada uma das areas são expostas a todos da empresa. Esta sinergia entre as
areas e a interação entre os indivíduos durante as reuniões provoca um maior
comprometimento dos colaboradores, visto que há uma clareza quanto ao
posicionamento da empresa e onde se deseja chegar.
Nas reuniões setoriais são avaliadas as metas do mês anterior e definidas novas
metas para o mês que se inicia. Os objetivos definidos têm como regra básica serem
quantificáveis. Cada uma das intenções enumeradas no planejamento possui um

responsável, seja para coordenar, seja para executar.
Busca-se, durante a elaboração do plano, levantar idéias sobre quais processos
podem ser otimizados. As prioridades são definidas de acordo com a expectativa de
recursos que podem advir do atingimento dos objetivos e da viabilidade do projeto. Em
alguns casos, novos objetivos podem surgir e outros serem postergados, dificuldades
financeiras e mudanças econômicas podem, também, eliminar ou postergar objetivos.
No entanto, percebe-se que grande parte das metas e objetivos provêm de
situações emergenciais que ocorrem no dia a dia. Não existe um efetivo alinhamento
estratégico das metas_e objetivos à visão e missão da organização.
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1. Ser uma empresa inovadora: Alusão direta pela busca da satisfação dos
clientes atuais e conquista de novos clientes: trazer para dentro da
empresa a sistemática da inovação.
2. Voltada para a busca de soluções tecnológicas na Area de qestão: Prezar
pela qualidade através do atendimento das especificações e busca pela
melhoria continua.
3. Sendo referencia nacional na atuação do mercado de revendas para área
de saúde: Busca pelo reconhecimento do mercado por oferecer produtos
e serviços excelentes que atendem todas as necessidades do nicho de

mercado.
4. Possuindo uma equipe cada vez mais capacitada: Servirá

como

fundamento para o alcance dos demais itens da visão.

7.2 Definindo os Objetivos Estratégicos

Uma vez definido onde a empresa pretende chegar dentro de alguns anos,
passou a ser definido os objetivos estratégicos de cada uma das quatro perspectivas do
Balanced Scorecard. Os objetivos servirão de base para, posteriormente, definir os

indicadores e metas, assim como as ações para concretizarem os mesmos .
Para dar conseqüência a definição dos objetivos estratégicos, ficou definido no
primeiro workshop que o objetivo geral do BSC seria fazer com que a SOFTCORP
alcançasse um nível ótimo de rentabilidade, assim gerando um maior retorno aos
acionistas_

7.21 Análise dos Objetivos Estratégicos da Perspectiva Financeira

Nesse ponto apresentou-se um consenso organizacional: mais clientes, evitar
gastos desnecessários, e faturar mais com os atuais e novos produtos. Para conseguir
atingir este alvo, será necessário uma ação conjunta, que faça que todo empenho reflita
em excesso de caixa e clientes mais rentáveis.
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Desta forma, a definição dos objetivos estratégicos pertinentes a perspectiva
financeira do BSC seguiu duas diretrizes básicas para a formulação dos mesmos,
sendo elas o crescimento da receita através dos atuais e novos clientes e o aumento da
rentablidade dos clientes.

Desta forma foram definidos três objetivos estratégicos financeiros, sendo eles:
a) Conquistar novos clientes: Reflete a necessidade critica de aumentar as
receitas atuais através do fechamento de novos contratos de venda com
vista em um posicionamento sólido perante o mercado, pois hoje, a
SOFTCORP ainda não possui um número de clientes que ela considera
su fi ciente para ter uma postura mais certeira em

relação ao seu

direcionamento estratégico;

b) Gerar novas formas de receitas: tem como o enfoque a diversificação das
receitas através de novos produtos e criar novos métodos de receita nos
clientes do CALLISTO através de desenvolvimentos específicos com base
na inovação; e
c) Aumentar a rentabilidade por cliente: Focaliza o aumento da renumeração
conforme o capital investido em cada cliente, desta forma, esse objetivo
tende a aumentar a receita gerada por cada cliente e também tem o
propósito de reduzir o capital investido nos clientes.

Até esse momento foram identificadas as fontes que irão produzir o componente
de receita dos objetivos financeiros da empresa, bem como os segmentos chave de
mercado, capazes de garantir a rentabilidade esperada.

7.2.2 Analise dos Objetivos Estratégicos da Perspectiva de Clientes

Os clientes são ponto chave no funcionamento da organização, muito já se tem
feito com relação a eles, no entanto o mercado é liderado por grandes concorrentes e
um simples detalhe pode ser crucial para o insucesso das vendas.
Após a definição dos objetivos financeiros da empresa, a equipe da SOFTCORP

partiu para demarcação dos objetivos relacionados aos clientes, onde eles devem ser
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capazes de comunicar a proposta de valor que a SOFTCORP pretende adotar em
relação a seus clientes.

Foram de fi nidas três areas essenciais que a SOFTCORP deve se concentrar
para estabelecer uma percepção de valor aos seus clientes, sendo elas a de imagem,
relacionamento e, produtos e serviços.
Com o enfoque dessas três areas, foram de fi nidos os seguintes objetivos
estratégicos da perspectiva dos clientes:
a) Ser referência no segmento de indústrias e prestadoras de serviços para a
area de saúde: Ao passar dos últimos 10 anos a SOFTCORP já
concentrou seus esforços em muitas areas de atuação, algumas tentativas
deram alto retorno, outras chegaram a dar grandes despesas. Hoje o
CALLISTO pode ser considerado um sistema de

gestão genérico,

atendendo a especificidade maior de alguns setores, um deles sendo o
segmento de indústrias e prestadoras de serviços para a area de saúde.
Esse segmento revelou-se sendo altamente rentaver e como uma
possibilidade de futuro muito próspero para a SOFTCORP. É com este
intuito que o objetivo, de ser referencia na atuação desse segmento, faz
parte da composição da visão da empresa;
b) Credibilidade, solidez e transparência: Para atingir o status de ser uma
empresa referência é preciso ter muita confiabilidade perante os seus
clientes. Para tanto foi delimitado como objetivo estratégico repassar a
imagem de ser uma empresa que tenha credibilidade nas soluções
oferecidas, solidez na atuação do mercado e transparência, aportando

tanto valores financeiros, quanto os processos rotineiros internos e
externos;

c) Fortalecimento e visibilidade da marca: A marca CALLISTO ainda é muito
pouco reconhecida e geralmente não transparece uma imagem forte —
devido a sua baixa visibilidade. A maior parte da conquista de novos
clientes partem da indicação de clientes atuais e não pelo fato de que a

marca seja conhecida. Com o fortalecimento e aumento da marca
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CALLISTO é que se dará apoio a credibilidade, solidez e confiança da
SOFTCORP, que conseqüentemente atrairá novos clientes;
d) Satisfação dos clientes e parceiros: Um cliente satisfeito é uma ativo
prodigioso à empresa, ele é pode se tornar um f5 advocate da sua
empresa. A grande maioria de novos clientes vem de indicações dos
atuais, isso só ocorre se este cliente atual estiver bastante satisfeito com o
produto e os serviços;
e) Foco nos resultados dos clientes e parceiros: É preciso que a SOFTCORP
desenvolve produtos

e serviços que não só solucionam suas

necessidades, mas que também trazem resultados. Ao realizar uma venda
a SOFTCORP cria um comprometimento informal para a criação de valor
e resultado no cliente;

f) Solucionar as necessidades dos clientes: Os clientes são a alma da
organização, eles são o propósito do negócio. A SOFTCORP vende o
produto CALLISTO com a intenção de solucionar as necessidades dos
clientes, mas muitas necessidades dos clientes ainda não são atendidas,
muitas delas são omissas a eles, é nessa premissa que se pretende
buscar respostas aos problemas e deficiências das organizações;
g) Empresa inovadora: É preciso oferecer para

o

mercado soluções

inovadoras a todo o momento, o mercado é dinâmico e feroz.

E

necessário surpreender o cliente com novos produtos e serviços, ou seja
com novas soluções; e
h) Flexibilidade: Uma forte característica da SOFTCORP é de oferecer uma
forte flexibilização, desde no primeiro contato comercial com o cliente, até
o desenvolvimento especifico que visa atender as especificidades das

organizações. A flexibilidade perante os clientes tem como propósito
entender o que as empresas precisam e atender essas necessidades na
hora certa, isso significa ajustar os pequenos detalhes para o cliente, seja
no contrato de venda ou atendimento personalizado. A flexibilidade se
tornou um grande atrativo na hora da compra de um sistema de gestão, é
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com esse entender que a empresa visa investir mais nessa característica
forte de mercado.

7.2.3 Análise dos Objetivos Estratégicos da Perspectiva dos Processos Internos

Uma vez estabelecidos os objetivos inerentes a perspectiva dos clientes, se faz
necessário definir o que deve ser modificado ou otimizado nos processos internos
organização, ou seja, quais os processos mais críticos para a realização dos objetivos
dos acionistas e dos cliente — numa analise de relação de causa e efeito.
No caso da SOFTCORP os objetivos dessa perspectivas foram alinhados a
quatro areas intrínsecos a empresa: a area de processos, de clientes, de inovação e
regulatório e social.
No escopo apresentado, foram levantados os seguintes objetivos estratégicos:
a) Excelência nos processos internos: Sendo como o objetivo base dessa
perspectiva, é de suma importância que a SOFTCORP busque a melhoria
continua nos seus processos internos. E com essa intenção que esse
objetivo estratégico desfrutará de indicadores para as areas de recursos
humanos,

desenvolvimento,

tecnologia,

administrativo/financeiro,

comercial/marketing, suporte e implantação;
b) Gerar valor através de novas tecnologias: Trazer a tona o que há de mais
consistente e novo no mercado a SOFTCORP através de novas
tecnologias, assim, gerando uma alto valor percebido na perspectiva dos
clientes;
c) Tornar a inovação sistemática: Tem por finalidade a ênfase de por em vão
os processos que não agregam valor a organização e sistematizar
aqueles inovam e gerem valor;
d) Agilidade perante as mudanças do mercado: As empresas estão sendo
desafiadas a responder com velocidade a um ambiente de negócios cada
vez mais complexo e de rápido crescimento. Para a SOFTCORP ser uma
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empresa de sucesso ela terá de ter a capacidade de se adaptar com
agilidade as mudanças em seu ambiente;
e) Parcerias sustentáveis: Tem em vista a melhoria das parcerias

e

compromissos com os clientes externos para a o curto, médio e longo
prazo; e
f) Defender os interesses do setor: A SOFTCORP esta inserida numa
sociedade da tecnologia da informação, ela precisa trabalhar, de certa
forma, junto com os integrantes dessa mesma sociedade e defender seus
interesses em comum.
7.2.4 Análise

dos Objetivos Estratégicos da Perspectiva de Aprendizado

e

Crescimento

Um dos diferenciais do BSC em comparação a outras ferramentas de gestão
estratégica é de reconhecer que os objetivos de aprendizado e crescimento oferecem a
infra-estrutura que possibilita a consecução dos objetivos das outras três perspectivas.
Para dar sustentação as demais perspectivas do BSC da SOFTCORP os
objetivos foram escolhidos sob a ótica do capital humano, organizacional e da
informação. Sendo eles:

a) Alinhar os sonhos

e

interesses pessoais com os profissionais:

Necessidade de criar valor e de agregar valor as pessoas, a empresa e ao
cliente;
b) Reter talentos: 0 maior ativo da

SOFTCORP são seus próprios

funcionários, os funcionários que detêm o conhecimento são os principais
contribuintes para o sucesso da organização. — esses talentos fazem as
diferenças no dia a dia, diferenciaando a empresa das demais, constroem
a marca;
c) Aumentar a produtividade e eficiência dos colaboradores: É necessário
obter um desempenho ótimo entre o resultado obtido e os esforços
dispensados pelos colaboradores, buscando aproveitar o potencial dos
clientes internos;
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d) Desenvolvimento constante

de

competências estratégicas: As

competências estratégicas refletem diretamente nas soluções, que levam
a nossa visão de produtividade e de rentabilidade a todos os setores que
servimos;
e) Formalizar e difundir o capital intelectual: Existe muito conhecimento com
alto poder de criação de valor submissos e intrínsecos aos colaboradores,
esse capital intelectual precisa ser captado, sistematizado e difundido para
os demais colaboradores da organização; e
f)

Inteligência Competitiva: 0 conhecimento é o elemento habilitador da
decisão, o processo da inteligência competitiva é que dá a visão geral
consistente, a partir das informações.

7.3

Mapa Estratégico da SOFTCORP
0 mapa estratégico tem como propósito demonstrar ilustrativamente como os

objetivos estratégicos são dispostos em relação As perspectivas do BSC e, também, de
que forma cada um dos objetivos causam efeito sobre os demais.
Tendo como base uma visão empresarial bem definida, objetivos coesos com a
mesma e a participação de todos os colaboradores é que deu base e sustentação para
a construção do Mapa Estratégico da SOFTCORP.
Foram desenvolvidos dois modelos de mapa estratégico. 0 primeiro sendo um
mapa estratégico padrão na concepção de Kaplan e Norton (2004a), contendo os
objetivos estratégicos da organização em estudo, sua respectiva disposição perante as
quatro perspectivas do BSC e a ligação de causa e efeito entre os mesmos; e o
segundo mapa, tendo uma estrutura quase idêntica ao primeiro, mas contendo um
macro indicador de desempenho para todos os objetivos estratégicos através de um
percentual de conclusão do objetivo e uma cor de apoio visual, variando conforme a
percentual do mesmo — objetivando demonstrar visualmente o desempenho geral da
organização referente aos seus objetivos estratégicos.
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7.3.1 Mapa Estratégico Padrão
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7.3.2 Mapa Estratégico com Indicadores de Desempenho
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Os indicadores aqui estabelecidos têm como propósito servir como guia

e

impulsionador do desempenho da organização em todas as areas da empresa.
Uma vez definidos os objetivos estratégicos referentes as quatros perspectivas
do BSC foram estabelecidos os parâmetros de medição dos mesmos e suas
respectivas metas. Cada objetivo pode ter como parâmetro de medição um ou mais
indicadores. Os indicadores, metas e prazos estipulados nos workshops podem ser
verificados no quadro 6.
No caso da SOFTCORP foram definidos dois parâmetros de metas: a primeira
sendo a meta tradicional — que registra um valor realista que a empresa pretende
chegar em relação aquele indicador; e a segunda é a meta de superação, que consiste
em estabelecer um padrão de atingimento superior a tradicional e algo mais desafiante.
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Para que se torne possível atingir as metas de superação estabelecidas para os
objetivos estratégicos do BSC foram definidas ações. Essas ações podem ter impacto
em alguns objetivos estratégicos, sendo assim, aquelas que estiverem alcançado um
maior número de objetivos estratégicos deverão ter uma maior concentração de
esforços.
A SOFTCORP deve seguir rigorosamente o quadro de ações do BSC, sendo que
se a empresa estiver exercendo alguma tarefa/ação que não conseguir se enquadrar no
quadro ela deve ser descartada, pois esta ação não esta alinhado estrategicamente
com a organização.
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8

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO

Buscou-se aplicar à SOFTCORP uma ferramenta que alinhasse as suas ações
rotineiras ao seu horizonte estratégico e que se integram as estratégias da empresa
diretamente com sua cultura. Para tanto foram pesquisados e levantados as reais
necessidades da empresa e chegado a conclusão que o BSC teria consistência para tal
intento. 0 BSC não vai so mensurar o desempenho da organização como um todo, mas
também servirá como fator chave para a coordenação da estratégia.

8.1 0 que devera ser feito?
Com a finalidade de alinhar a organização para alcançar seus objetivos através
de um processo de melhoria continua propõe-se com este trabalho acadêmico a
implantação do Balanced Scorecard em sua política de estratégia.

8.2

Como deverá ser feito?

Trazer para dentro da cultura da empresa a essência do BSC, distribuindo as
coordenadas, delegando as funções da estratégia a todos colaboradores. Somente com
objetivos, indicadores, metas e ações consistentes com a realidade da organização é
que sera possível por a estratégia em ação.

8.3

Quern fará?

Serão inclusos todos os colaboradores no processo, desde sua formulação,
implantação e manutenção. 0 BSC sera um processo continuo dentro da SOFTCORP
onde é essencial o comprometimento de todos para, não so, gerar um senso de
compromisso com aquilo que foi implantado, mas também, ser algo tangível, dentro dos
limites das pessoas que compõe a organização.
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8.4 Quando fará?

0 inicio da implantação esta prevista no momento em que esse trabalho
acadêmico passar com nota de aprovação bela banca examinadora do mesmo. Uma
vez aprovado, este trabalho passará por uma revisão geral da organização e iniciara as
delegações de funções para alimentar a ferramenta.

8.5

Que resultados trarão?

Todos na empresa estão cientes de que a SOFTCORP necessita de um
alinhamento da sua estratégia às suas ações rotineiras, eles percebem que existe muita
ênfase dada a areas que não agregam valor a organização.
Os resultados reais da implantação do BSC so virão com o tempo, pois com
indicadores de desempenho para as varias areas da organização sera possivel uma
comparação temporal para avaliar o performance da organização.

8.6 Quanto custara?

Os custos incorporados por optar pela implantação do BSC serão poucos,
requerendo poucas horas de serviço por mês dos colaboradores — um valor bastante
baixo em relação ao que este projeto pretende agregar a SOFTCORP.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relevância deste trabalho residiu em apresentar como se dará a implantação
do primeiro Balanced Scorecard numa empresa de tecnologia da informação — mais
especificamente na SOFTCORP, que hoje, oferece soluções em sistemas de gestão
empresarial.
A seguir serão apresentadas as conclusões que se atingiu com a conclusão
deste trabalho e as recomendações para a empresa de estudo como para futuros
trabalhos acadêmicos que abordarão este tema.

9.1 Conclusão

Por meio do resgate da origem e evolução do empreendimento, análise dos seus
ambientes internos e externos, bem como seus processos de planejamento estratégico,
observou-se que a SOFTCORP carece de um aprimoramento no seu direcionamento
estratégico, alinhando as suas ações operacionais com sua visão.
Com a finalidade de apresentar um modelo de BSC, coerente com a realidade da
organização, realizou-se primeiramente um diagnóstico organizacional levantando
informações relevantes ao ambiente interno e externo da empresa, dando sustentação
as próximas etapas da construção da proposta.
0 levantamento completo da caracterização da empresa, análise do seu
ambiente externo e dos seus processos de planejamento, consistiu na elaboração de
uma nova visão para a SOFTCORP, focando no horizonte estratégico da organização
para os próximos anos.
A nova visão deu sustento para a definição dos objetivos estratégicos da
empresa, tendo como base para a sua elaboração, as quatro perspectivas do BSC perspectiva financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizagem e
crescimento. No total foram delimitados 24 objetivos para as quatro perspectivas do
BSC, estabelecendo assim, o primeiro mapa estratégico da SOFTCORP, o qual
concedeu A empresa uma visualização única do seus objetivos em relação de causa e
efeito.
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Com a finalidade de medir o desempenho efetivo da organização, não sõ em
termos financeiros, mas os não financeiros também, foram definidos os indicadores
para os objetivos estratégicos. Como parâmetros dos indicadores, foram estabelecidos
os campos de meta realista, meta de superação, realizado e prazo.
Para que as metas dos indicadores dos objetivos estratégicos estabelecidos
fossem alcançados, foi necessário constituir ações que alinhassem a operacionalização
da empresa com as estratégias estabelecidas do BSC, sendo que, para qualquer ação
que a SOFTCORP for efetuar, ela terá que necessariamente, no mínimo, exercer
influência em um dos objetivos estratégicos.
0 comprometimento de todos os colaboradores internos á organização para a
elaboração da visão, dos objetivos estratégicos, dos indicadores e das ações do BSC
foi essencial para que fosse elaborada uma proposta coerente com a realidade da
SOFTCORP.
Ao iniciar este estudo foram levantados objetivos específicos para atingir o
objetivo geral, sendo assim, é possível afirmar que o objetivo global foi parcialmente
alcançado, restando o último objetivo especifico a ser concluído: estabelecer uma
metodologia de monitoramento e aprendizagem do Balanced Scorecard

—

o qual

somente poderá ser concluído com a implantação da ferramenta, pois as variáveis da
metodologia serão aplicadas, buscando evitar o distanciamento com a realidade
organizacional.
Este trabalho consistiu em tornar a estratégia da SOPTCORP tangível, atingindo
todos os níveis da organização. Com a implantação efetiva do proposto a empresa
alinhará, não apenas indicadores e processos, mas também serão alinhados pessoas e
suas respectivas idéias e sugestões à estratégia da organização. Os benefícios do BSC
somente serão percebidos com uma análise temporal de comparação, onde poderá ser
medida a real eficácia da aplicação da ferramenta em estudo.

9.2 Recomendação

Este trabalho serve como o inicio de um processo de transformação na
SOFTCORP. Sendo assim, a principal recomendação é a de estabelecer uma
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metodologia de monitoramento e aprendizagem do Balanced Scorecard (objetivo
especifico não cumprido), tendo como base um acompanhamento constante da
ferramenta para manter a organização alinhada e pronta para responder de forma
dinâmica as movimentações do mercado.

Ainda, este trabalho, servirá como material de apoio para outros acadêmicos e
profissionais interessados no tema Balanced Scorecard e, também, com intenções de
aplicar a ferramenta em outras organizações.
Num momento pós implantação do BSC na SOFTCORP, recomenda-se a
elaboração de um trabalho de acompanhamento da evolução da ferramenta em relação
a própria evolução da organização, pois junto com a evolução da empresa vem a
sofisticação do BSC.
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APÊNDICE A - QUESTIONARIO ROTEIRO — ANALISE ESTRUTURAL
1 História de vida da organização
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Como surgiu o seu negócio?
Qual a data de fundação?
Conte como foi nos primeiros anos;
Possuía experiência anterior?;
Procurou orientação antes de abrir o negócio?;
Você pensou sobre o negócio durante muito tempo?;
Dificuldades e acilidades;
Qual era o mercado: concorrentes, clientes e fornecedores na abertura da
organização;
I) Mudanças ocorridas ao longo da vida: entrada de novos sócios, criação de novos
produtos e serviços, mudança no negócio organizacional, novos mercados, etc....
j) Fases principais de desenvolvimento da organização e/ou produtos (nascimento,
crescimento, maturidade, declínio), relatando o(s) fato(s);
2 Características gerais da organização hoje
a) Nome da organização e forma legal;
b) Localização: endereço; imóvel próprio ou alugado; as dependências da
organização estão todas concentradas no mesmo local; motivo pelo qual está neste
local
c) Forma de propriedade;
d) Tamanho organizacional: micro, pequeno, médio e grande
e) Quais as atividades da organização. Como poderia ser definido o seu negócio?;
f) Quais os produtos e serviços;
g) Quais os objetivos da organização. Há quanto tempo tem esses objetivos? os
funcionários conhecem os objetivos da organização? Como são comunicados?
h) Como você gostaria de ver sua empresa daqui a dois anos?
i) Quais são as condições físicas do local de trabalho (iluminação, higiene, ruídos,
ventilação, arrumação, umidade, temperatura, poluição, etc.);
j) A organização tem parcerias com outras instituições? Quais são e como é o
processo de parceria? Desde quando, porque começou, quem iniciou, quais os
fatores considerados na tomada de decisão?
k) Tterceirização? Como se dá? Quais os serviços? Porque iniciou, quando, quem?
Quais os fatores considerados na tomada de decisão?
I) A organização possui filiais fora do pais?
m) A organização exporta?
n) Sua organização possui relações com o comércio internacional?
o) Qual o mercado externo que a organização atua?
p) Há alguma regulamentação internacional exigida?
q) Há concorrência e ameaças internacionais?
r) Sua organização possui projetos de ingressar e/ou crescer no mercado
internacional? Comente sobre o projeto?
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s) A organização possui algum tipo de compromisso social? Fale sobre
3

Sobre o empreendedor

a) Fale um pouco sobre suas origens: existe algum empresário na família, tem
alguém como modelo,qual sua formação;
b) Como você se vê como pessoa: quais são suas competências e habilidades
mais fortes e as mais frágeis;
c) Quais as principais características que um empresário deve ter para ser bem
sucedido?;
d) Você costuma participar de cursos?
e) Qual é o seu trabalho na organização: o que você mais gosta de fazer, o que
menos gosta;
f) Quantas horas você trabalha por dia?
g) Você tira férias?
h) Pensa em se aposentar?
i) 0 que mais te motiva nesse negócio?;
j) Quais as principais dificuldades encontradas na condução do seu negócio?;
k) Que dificuldade ou conflitos podem surgir quando se tem um sócio?;
I) Qual a diferença entre ser empregado e ser seu próprio patrão?;
m) Que conselhos você daria para quem quer abrir uma organização?;
n) De que forma a universidade pode ajudar o seu negócio?.
4 Estrutura organizacional
a) Quem é quem na estrutura organizacional da organização: nomes, cargos,
formação (escolaridade) e tempo de organização dos principais administradores e
empregados;
b) A estrutura organizacional esta representada por organograma? '
c) 0 organograma é de fácil acesso a todos os empregados?
d) Quem é responsável pela atualização do organograma?
e) Quantos niveis hierárquicos existem na organização?
f) Como se da o agrupamento das pessoas nas unidades administrativas?
g) Qual o número de subordinados diretos de cada unidade administrativa?
h) Como o trabalho esta dividido? Quem faz o quê?
i) Como é realizada a coordenação das atividades?
j) Como é o fluxo de informações nos sentidos vertical e horizontal?
k) Quais os dispositivos utilizados pela organização para obter essas ligações
verticais e horizontais.

APÊNDICE 6— QUESTIONARIO ROTEIRO — AMBIENTE EXTERNO

IL2

1. Recursos (pessoas, materiais, tecnológicos e financeiros)
1.1 Pessoas
a) Número de empregados nas unidades administrativas;
b) o número de funcionários varia de acordo com algum tipo de sazonalidade?
c) Nível de rotatividade dos demais empregados;
d) Existem políticas no sentido de procurar integrar os interesses dos funcionários
com os da organização? Quais são?
e) Quem é responsável pela gestão de pessoas?
f) Há facilidade de conseguir profissionais capacitados para atenderem a
necessidade da organização? Quais os critérios utilizados para a seleção? Quem
faz o recrutamento e seleção?
g) Qual o perfil do candidato que a organização observa selecionar?;
h) No ramo em que a organização se encontra a mão-de-obra é qualificada? Os
salários pagos são considerados justos em relação à concorrência?
i) A organização possui algum plano de previdência para seus funcionários?
j) Como é feito o treinamento do pessoal
k) Existe plano de cargos e salários?
I) Existe uma forma de avaliação de desempenho? Como é feita? Quando? E por
quem?
m) Quais os benefícios que a empresa oferece?
1.2 Materiais
a)
b)
c)
d)
e)

Quem é responsável pela gestão de materiais na organização?
Como é feita a gestão de estoques?
Quais os elementos considerados no planejamento do aprovisionamento?;
Existem normas nas áreas de materiais? Quais são e como são divulgadas?
como são recebidos os materiais?

1.3 Tecnológicos
a) Qual a tecnologia que a organização se utiliza?
b) Quem é responsável pela política de atualização da tecnologia da organização?
c) Existe um plano diretor de informática? Um plano de investimento na área?
d) A empresa tem sua intranet?
e) Existe acesso a internet? Em que pontos? Quem pode acessa-la?
f) A organização tem um site na Internet? Quem é responsável? Quais as
informações que apresenta?
g) É comum o desenvolvimento de tecnologia própria, adaptada a organização, ou
utiliza-se muito o benchmarking?
h) 0 desenvolvimento de novos materiais é constante e exigido pelo mercado?
1.4 Financeiros
a) A organização tem alguma relação com o mercado de ações?

U3

b) A constituição da organização contém investidores privados ou é por capital
próprio? Se tiver investidores, como é a relação dos mesmos para com o andamento
da organização? Se for constituída de Capital próprio, este é proveniente de algum
empréstimo?
c) Os empréstimos bancários são comuns na vida da organização? Sao acessíveis
mesma? Existe outra forma de investimento pela quais as organizações deste
ramo se utilizam a não ser em instituições financeiras (como governamental, por
exemplo)?
d) Como a organização capta seus recursos? Utiliza bancos? Quais?
e) A organização faz uso de seguros? Quais as companhias seguradoras utilizadas
pela organização?
f) Quais os investidores da organização? E quais os principais credores?

2. 0 ambiente organizacional externo
2.1

Dimensão cliente/consumidor/usuário

a) Quem são os cliente: perfil
b) Existe algum critério de segmentação dos clientes da organização
c) Os clientes são, predominantemente, atacadista ou varejistas?
d) A organização possui cliente que é responsável por uma parte significativa do
seu faturamento?
e) A organização possui algum plano de fidelização de clientes?
f) O público-alvo tem fácil acesso ao produto ou serviço? Existem grandes
possibilidades de aumento do público-alvo ou já é um mercado restrito?
g) Eld constante contato entre a organização e seu consumidor final'? Esse contato
se da como?
h) Qual o diferencial que você deseja que os clientes percebam no seu negócio?;
i) Quais os principais fatores utilizados para atrais clientes?;
j) Como você verifica o grau de satisfação de seus clientes?.
2.2 Dimensão concorrente

a) Quais são os maiores concorrentes da organização em cada produto ou
serviço?; onde estão localizados;
b) Quais produtos e serviços eles oferecem;
c) Quais as normas de comportamento entre os competidores do setor? Ha ética
nisso;
d) Quais os seus pontos fortes e fracos;
e) Existe alguma organização que domina o mercado;
f) Quais concorrentes possuem destaque no mercado;
g) Já aconteceu alguma mudança em sua organização causada/influenciada pelos
concorrentes;
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h) Qual area de abrangência de sua organização;
I) Que tipo de relacionamento você possui com seus concorrentes?
j) 0 mercado que a organização atua é considerado competitivo? As qualificações
exigidas pelo mercado para sobrevivência tornam cada vez maior a disputa
comercial entre concorrentes?
k) Qual o porte dos principais concorrentes em relação a organização;
I) Ha concorrentes estrangeiras no mercado;
m) Existem normas de condutas explicitas ou não que moldam o comportamento
organizacional;
n) Aponte os pontos fortes e fracos dos concorrentes;
2.4 Dimensão econômica
a) A organização esta sujeita a variações cambiais tratando-se de matéria-prima
(taxações, inflação, juros, desemprego, recessão, etc)?
b) De que forma a taxa de juros influencia em sua organização?
c) Quais são as condições econômicas no mercado em que a organização atua?
d) Como a tributação (política fiscal) influencia as atividades da organização.
e) A política fiscal do setor é agressiva? Os impostos pagos representam
aproximadamente quantos por cento do faturamento
f) 0 setor em que a organização esta inserida cresceu nos últimos anos? Essa
expansão setorial deve-se a que fatores?
g) De que forma a variação de câmbio influência em sua organização?
2.5

DimensãoPolitica/legal
a) Quais as leis que regulam a atividade da organização? Identificar as leis e os
órgãos que legitimam;
b) Qual o nível de regulamentação do setor? Avaliar vantagens e desvantagens das
leis;
c) Avaliar vantagens e desvantagens das leis;
d) Em quais pontos/ aspectos as leis podem afetar a atuação da organização.
e) Pressões advindas da area política influenciam o setor?
f) Existem regras comerciais que afetam o setor operacional de forma substancial?
g) Os órgãos regulamentadores da atividade atuam de forma eficiente, punindo as
organizações que não seguem as regras comerciais e econômicas?
h) A política econômica adotada pelo governo que esta em constante mudança
influi no andamento e competitividade da organização?
i) Quais são os orgaos que regulamentam seu ramo de atividades?

2.6 Dimensão social,cultural e demográfica
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a) Como as tendências sociais influem na atuação da organização?
b) Qual a influência da demografia na organização? Considere sexo, idade, estilo
de vida, classe social, e outras variáveis pertinentes.
c) Os costumes, crenças e valores da sociedade onde está inserida a organização
são analisados pela organização? De que forma? Quais os aspectos mais
importantes?
d) A raça e a religião da sociedade em que a organização está inserida ajuda a
compor a cultura da organização ou essas variáveis não são consideradas
2.7

Variável tecnológica
a) 0 ambiente tecnológico em que a organização esta inserida é dinâmico
obrigando a atualização periódica?;
b) Qual a importância das áreas de pesquisa e desenvolvimento na area em que a
organização atua?;
c) Quais são as técnicas de pesquisa que o mercado usa para desenvolvimento de
novas tecnologias?
d) Quais as tecnologias existentes no mercado à disposição da organização?
e) Qual a freqüência do aparecimento de novas tecnologias no ramo de negócio?
f) Quais as referências tecnológicas existentes no setor de atuação?

116

APÊNDICE C — Q(JESTIONARIO ROTEIRO — PLANEJAMENTO
a)
b)
c)
d)

0 que constitui o planejamento estratégico da empresa?
Quais são as pessoas responsáveis pelo planejamento?
De que forma ocorre o planejamento estratégico, tático e operacional?
Elementos do Planejamento estratégico: quem faz, quando faz, quem
participa, como é estruturado, quais são as variáveis consideradas
(ambiente externo e interno), quando é feito, quem controla, como
controla, qual o prazo (inclusive horizonte estratégico)
e) Elementos do Planejamento Tático: quem faz, quando faz, quem participa,
como é estruturado, quais são as variáveis consideradas (ambiente
externo e interno), quando é feito, quem controla, como controla, qual o
prazo (inclusive horizonte estratégico)
f) Elementos do Planejamento Operacional: quem faz, quando faz, quem
participa, como é estruturado, quais são as variáveis consideradas
(ambiente externo e interno), quando 6 feito, quem controla, como
controla, qual o prazo (inclusive horizonte estratégico)
g) Exemplos de mudança de estratégia devido a fatores internos ou
externos.
h) Como são eleitas as prioridades estratégicas
i) Com que frequência são definidas as metas táticas e operacionais e
quando sofrem avalização?
j) Quais os tipos de decisão adotados pela organização? (exemplos)
k) Como funciona o processo decisório? (descrever o processo e dar um
exemplo)
I) Quem são os tomadores de decisão?
m) Em que momentos ocorre a delegação da autoridade decisória (exemplo)?
Em que grau isso ocorre(em quais tipos de decisão)?
n) Há políticas/normas/procedimentos para facilitar a tomada de decisões
rotineiras? Quais (exemplos)?
o) Exemplos de decisões que foram tomadas com um estudo mais
aprofundado (algum método de tomada de decisão descrito em livros
consultados) da situação?
p) A empresa realiza Brainstorming para auxiliar a tomada de decisões?
q) De que forma são levantadas informações quanto ao ambiente e que
desde o começo, sabe-se, vão influenciar o planejamento de longo prazo?
r) Como é o planejamento do sistema (CALLISTO) operacionalmente. Como
foi feito o planejamento para sua concepção?
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APÊNDICE D — CALCULO DO ECONOMIC VALUE ADDED (EVA C))

Cálculo do Economic Value Added (EVAO)
O cálculo do EMS é determinado na seguinte fórmula:

EVA = NOPAT — WACC x Capital
Adaptada de Thy Quest for Valud 0990:1371

Onde:
NOPAT: Lucro Operacional Liquido depois do imposto, em que as despesas
financeiras não estio incluidas
WACC: Cus to Médio Ponderado de Capital
Capital: É o capital investido, tanto o capital próprio como o capital de
terceiros

