
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo

Centro das Ciências Exatas e 
Tecnologia

Coordenadoria Geral de 
Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão da PUC-SP

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 
MBIS – Master Business Information Systems

A Implementação do Balanced Scorecard numa 
Empresa Farmacêutica

FRANCISCO XAVIER SÁNCHEZ ASTUDILLO

São Paulo
2006



2

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo

Centro das Ciências Exatas e 
Tecnologia

Coordenadoria Geral de 
Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão da PUC-SP

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 
MBIS – Master Business Information Systems

A Implementação do Balanced Scorecard numa 
Empresa Farmacêutica

Monografia apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) 
para obtenção do certificado de 
conclusão do curso de
especialização MBIS – Máster
Business Information Systems 
(MBIS) Executivo em Ciência da 
Computação. 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Campos Silva

São Paulo
2006



3

Ficha Cartográfica

Sánchez Astudillo, Francisco Xavier. Implementação do Balanced 

Scorecard numa empresa farmacêutica, 2006

Bibliografia

1. Introdução; 2. O Balanced Scorecard; 3.Software e Tecnologia de 

Informação disponível ao redor do Balanced Scorecard; 4. Implementação 

do Balanced Scorecard numa empresa farmacêutica; 5. Conclusões; 

6. Bibliografia



4

Dedicatoria

A mis padres Augusto e Inés por su 

amor, cariño y apoyo incondicional, 

porque aunque lejos siempre estuvieron 

conmigo y fueron muy importantes para 

lograr este ansiado sueño.

A mis hermanos, María Cristina y 

Gustavo y a mi cuñado Víctor por su 

ejemplo, paciencia y porque nunca me 

dejaron dar ningún paso atrás.

Dedicatória

Aos meus pais Augusto e Inês por seu 

amor, carinho e apoio incondicional, 

porque ainda longe sempre estiveram 

comigo e foram muito importantes para 

lograr este almejado sonho.

Aos meus irmãos, Maria Cristina e

Gustavo e ao meu cunhado Victor por 

seu exemplo, paciência e porque nunca 

me deixaram dar nenhum passo atrás.



5

Agradecimientos

A Dios, por todas sus bendiciones y por guiar cada uno de mis pasos en la 

consecución de este objetivo.

A mi orientador, Profesor Alexandre Campos, al Señor Emilio Herrero y al 

Profesor Fábio Câmara, por el apoyo brindado en la terminación del presente 

trabajo.

A mi hermano brasilero Alex y a mis grandes amigos en Brasil, Consuelo, 

Carlos, Julio e Isaac, por la acogida, por la ayuda y por la oportunidad de 

compartir un año maravilloso.

A mis compañeros, profesores y colaboradores del curso de postgrado MBIS 

2005 por su acogida, colaboración y especialmente  por su amistad.

A todos aquellos que con su apoyo y conocimientos ayudaron en la elaboración 

del presente trabajo.



6

Agradecimentos

Ao Deus, por todas suas bênçãos e por guiar cada um dos meus passos na 

consecução deste objetivo.

Ao meu orientador, Professor Alexandre Campos, ao Senhor Emilio Herrero e 

ao Professor Fábio Câmara pelo apoio brindado na terminação do presente 

trabalho.

Ao meu irmão brasileiro Alex e aos meus grandes amigos no Brasil, Consuelo, 

Carlos, Julio e Isaac pela acolhida, pela ajuda e pela oportunidade de 

compartilhar um ano maravilhoso.

Aos meus colegas, professores e colaboradores do curso de pós-graduação 

MBIS 2005 pela sua acolhida, colaboração e especialmente pela sua amizade.

A todos aqueles que com seu apoio e conhecimento ajudaram na elaboração 

do presente trabalho.



7

Resumo

O Balanced Scorecard é uma metodologia de trabalho que ajuda às 

organizações a traduzir a estratégia em termos de medições, de maneira que 

impulsione o comportamento e o desempenho das pessoas para a consecução 

dos objetivos estratégicos. Muitas pesquisas mostram que uma de cada dez 

organizações implementa sua estratégia com sucesso. As razões encontradas 

nas falhas de implementação das estratégias não estavam na formulação, mas 

sim na compreensão, nos recursos e incentivos vinculados e na importância 

que os gestores davam à estratégia. O BSC foi criado com o objetivo de 

eliminar estas falhas, aumentar a comunicação interna e criar um alinhamento 

ao redor da estratégia da empresa, de maneira que esta seja conhecida e 

vinculada com as atividades de cada pessoa. O objetivo do presente trabalho é 

fazer um estudo desta metodologia de gestão, dar a conhecer aos diretivos e 

empregados a importância e os benefícios da sua implantação e propor um 

modelo numa empresa do setor farmacêutico no Equador que como muitas 

outras empresas já experimentou problemas na implementação da sua 

estratégia.
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1. Introdução

A Corporação Farmacêutica Andean Pharma foi fundada no Chile em 1922, 

desde seus inícios teve uma clara orientação tanto à inovação e 

desenvolvimento de produtos, como ao marketing farmacêutico. 

Sua presencia internacional alcança quase toda a região latino-americana, 

como Andean Pharma ou mediante associações estratégicas com 

laboratórios locais, exportando a 12 mercados diferentes e com ao redor de 

750 colaboradores.

A Andean Pharma Equador tem 14 anos de presencia local, conta com 

instalações nas principais cidades do país e suas vendas atingem os 12 

milhões de dólares ao ano o que faz que seja uma das maiores empresa na 

Indústria Farmacêutica local e na América Andina.

Um dos maiores problemas pelos que a Corporação vem atravessando nos 

últimos tempos é a dificuldade que tem para atingir os objetivos propostos, 

devido principalmente à falta de comunicação existente entre a alta direção 

e os empregados, já que em sua maioria desconhecem a visão e a 

estratégia da empresa e os poucos que a conhecem não sabem como 

envolver seus processos com as mesmas.

Um dos objetivos da implantação do Balanced Scorecard na Corporação é 

dar uma solução ao problema antes mencionado, traduzindo e 

esclarecendo a visão e a estratégia da Empresa em objetivos e ações 

concretas e comunicando-os aos empregados para assim comprometê-los

a levá-los a cabo, permitindo uma gestão empresarial ótima que

conjuntamente com o uso de ferramentas tecnológicas e a tecnologia da 

informação disponível, possam dar agilidade e um constante seguimento do 

desempenho da empresa a fim de que, tomem-se decisões oportunas, 

possa-se planificar e evitar problemas futuros para a organização.
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O presente trabalho tem por objetivo abordar analiticamente a utilização da 

ferramenta de gestão Balanced Scorecard na área farmacêutica e a 

tecnologia utilizada para a implementação da mencionada ferramenta.

Por fim, será apresentado um estudo de caso sobre o Balanced Scorecard 

na Andean Pharma, empresa do setor farmacêutico no Equador.

Para tanto, os capítulos estão organizados da seguinte maneira:

 Capítulo 2 – O Balanced Scorecard: trata a teoria do BSC, conceito,

importância, benefícios, perspectivas e mapas estratégicos.

 Capítulo 3 – Software e Tecnologia de Informação ao redor do BSC: 

detalha os níveis de soluções de TI aplicadas ao BSC, apresenta uma 

lista dos softwares certificados e faz uma análise do software QPR7.

 Capítulo 4 – Implementação do Balanced Scorecard numa empresa 

farmacêutica: apresenta uma análise do mercado farmacêutico 

equatoriano, uma análise da situação da Andean Pharma e a proposta 

de BSC junto com o mapa estratégico.

 Capítulo 5 – Conclusões: apresenta as considerações finais do 

trabalho.
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2. O Balanced Scorecard

2.1 Conceito

Este conceito é baseado nas seguintes definições:

“O Balanced Scorecard é uma ferramenta completa que traduz a visão 

e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de 

desempenho.” (KAPLAN; NORTON 1997)

“O Balanced Scorecard é uma ferramenta ou metodologia que traduz a 

missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de 

medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica.” (HERRERO 2005)

“O BSC é um sistema de avaliação de desempenho empresarial. Seu 

principal diferencial é reconhecer que os indicadores financeiros, por si 

sós, não são suficientes para isso, uma vez que só mostram os 

resultados dos investimentos e das atividades, não contemplando os 

impulsionadores de rentabilidade ao longo prazo. O BSC complementa 

as medições financeiras com avaliações sobre o cliente, identifica os 

processos internos que devem ser aprimorados e analisa as 

possibilidades de aprendizado e crescimento, assim como os 

investimentos em recursos humanos, sistemas e capacitação que 

poderão mudar substancialmente todas as atividades.” (KAPLAN em 

entrevista à HSM Management) 

Define-se neste trabalho que o Balanced Scorecard é um sistema de 

gerenciamento que permite traduzir a estratégia e a missão de uma 

organização num conjunto integral de objetivos e medidas de 

desempenho que podem ser quantificadas e valorizadas, tal que 

informa à alta gerência sobre como a organização avança para a 

realização de seus objetivos.
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O BSC permite descrever a estratégia da empresa através de objetivos 

estratégicos identificados em quatro perspectivas: financeira, do cliente, 

dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Cada uma das 

perspectivas se vincula com as demais através de relações de causa e 

efeito. Inclui medidas financeiras e não financeiras, medidas referidas 

ao curto e longo prazo, medidas que refletem os resultados de esforços 

passados e medidas indutoras da atuação financeira futura.

O BSC não é: (KALLAS 2005)

 Um novo sistema de indicadores financeiros

 Um sistema automático de informações

 Um sistema de gestão operacional

 Um formulador de estratégias

 Um projeto único e isolado na empresa

O BSC deve ser utilizado como um sistema de comunicação, 

informação e aprendizado, não como um sistema de controle.

(KAPLAN; NORTON 1997)

2.2 O BSC como sistema de gestão estratégica

Para apoiar o processo de gestão em uma empresa ou organização são 

necessários os processos de medição de desempenho, dentro deles, o 

Balanced Scorecard.

Empresas inovadoras estão utilizando o scorecard como um sistema de 

gestão estratégica para administrar a estratégia a longo prazo.

(KAPLAN; NORTON 1997)

O BSC implica que uma empresa transforme sua estratégia num 

processo de revisão permanente, como uma melhoria contínua. Para 

isso se centra nos processos gerencias críticos:
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 Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia.

 Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas.

 Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas.

 Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.

Figura 2.1 O Balanced Scorecard como Estrutura para Ação Estratégica 
Fonte: Robert S. Kaplan e David P. Norton, “Using the BSC as a Strategic Management System”, 
Harvard Business Review (Janeiro-fevereiro de 1996)

Esclarecimento e tradução da missão e estratégia. É muito importante 

que todos os colaboradores realmente entendam a visão e a estratégia 

da organização. Com freqüência se assume ou se dá por entendido que 

a estratégia está compreendida, para descartar esta possibilidade, o 

BSC se desenvolve a partir de uma visão estratégica que capta as 

opiniões dos gestores ao defini-las, obtendo o consenso e aprovação de 

todos e com isso a certeza de que estão alinhados com a companhia.

Comunicação e estabelecimento de vinculações. A comunicação é um 

fator crítico para qualquer sistema de gestão. No caso de que a 

estratégia definida pelos gestores não atinja aos operadores de maneira 

fácil e em sua linguagem, não existirá o alinhamento entre as metas 

Esclarecendo e Traduzindo 
a Visão e a Estratégia

 Esclarecendo a visão
 Estabelecendo o consenso

Comunicando e 
Estabelecendo Vinculações

 Comunicando e educando
 Estabelecendo metas
 Vinculando recompensas a 

medidas de desempenho

Planejamento e 
estabelecimento de metas
 Estabelecendo metas
 Alinhando iniciativas 

estratégicas
 Alocando recursos
 Estabelecendo marcos de 

referência

Balanced Scorecard

Feedback e Aprendizado 
Estratégico
 Articulando a visão 

compartilhada
 Fornecendo feedback

estratégico
 Facilitando a revisão e o 

aprendizado estratégico.
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operacionais (o dia a dia do colaborador) com os fatores globais da 

organização. Quando os empregados compreendem os objetivos e 

medidas de alto nível, tornam-se capazes de estabelecer metas locais 

que apontam à estratégia global da unidade de negócio. 

Planejamento e estabelecimento de metas. Um impacto significativo do 

Balanced Scorecard é induzir uma mudança organizacional ao fazer 

que os gestores estabeleçam metas a longo prazo e uma vez 

planejadas, realizem-se para que a empresa evolua de forma notória. 

Para atingir esses objetivos, é necessário que os executivos possam 

alinhar os projetos estratégicos à visão da empresa, estabelecendo 

marcos de referência a curto prazo para as medidas financeiras e não 

financeiras do BSC.

Feedback e aprendizado estratégico. É este processo o que garante o 

controle e seguimento da estratégia, para contrastar se está sendo 

cumprida conforme ao planejado; em caso contrário, permite que sejam 

tomadas medidas corretivas para orientá-la, novamente, a um rumo 

certeiro. Durante o ciclo de vida do BSC, a empresa aumenta sua 

aprendizagem estratégica e desenvolve uma maior capacidade de 

observação das tendências do mercado, permanecendo em alerta e 

sempre atenciosa para implementar rápidos ajustes.

2.3 Os pontos de partida do BSC

A aplicação do Balanced Scorecard começa com a definição da missão, 

visão e valores da organização. A estratégia da organização só será 

consistente se estes elementos tiverem sido conceitualizados. No caso 

que os elementos já tenham sido definidos, eles são os pontos de 

partida do BSC.
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2.3.1 Missão

A missão é a formulação dos propósitos de uma organização que 

a distingue de outros negócios quanto à cobertura de suas 

operações, seus produtos, os mercados e o talento humano. As

declarações de missão devem ser inspiradoras, devem fornecer 

motivação à empresa.

“Somente uma definição clara de missão e da finalidade da 

empresa torna possível a existência de objetivos claros e 

realistas. É o fundamento para as prioridades, as estratégias, os 

planos e a definição de atribuições”. (DRUCKER APUD 

HERRERO, 2005)

Exemplos de missão de organizações farmacêuticas:

 “Nós nos tornaremos a companhia mais valorizada do 

mundo para pacientes, clientes, colegas, investidores, 

parceiros comerciais e as comunidades onde trabalhamos 

e vivemos.” (Pfizer)

 “Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas através da produção e comercialização de bens e 

serviços nas Áreas Química e Farmacêutica” (Merck)

 “Trabalhar pela melhoria da qualidade de vida.” (Bayer)

 “Descobrir, desenvolver, produzir e comercializar 

medicamentos que beneficiem a humanidade.” 

(Boehringer-Ingellheim) 

Outros exemplos de missão (HERRERO 2005):

  “Servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpatia, 

num ambiente limpo e agradável.” (McDonald’s)

 “Alegrar as pessoas” (Disney)

 “Fazer contribuições técnicas ao avanço e bem-estar da 

humanidade.” (Hewlett-Packard)
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2.3.2 Visão

A visão é aquela idéia ou conjunto de idéias que se tem da 

organização no futuro. É o sonho mais valioso a longo prazo. A 

visão da organização a futuro expõe de maneira evidente para

todos os grupos de interesse o grande desafio empresarial que 

motiva e impulsiona a capacidade criativa em todas as atividades 

que se desenvolvem dentro e fora da empresa. Consolida a 

liderança da alta direção, já que ao ter clareza conceitual acerca 

do que se requer construir no futuro, permite lhe enfocar sua

capacidade de direção, condução e execução para seu lucro 

permanente.

Exemplos de visão de organizações farmacêuticas:

 “Nos dedicamos à busca da humanidade por uma vida 

mais longa, mais saudável e mais feliz por meio da 

inovação de produtos farmacêuticos, em produtos para o 

consumidor e em produtos para a saúde animal.” (Pfizer)

 "Merck será a número um em seus principais negócios 

através das inovações criadas por funcionários talentosos e 

empreendedores.” (Merck))

 “Oferecer Valor através da Inovação.” (Boehringer-

Ingellheim) 

Outros exemplos de visão: (HERRERO 2005)

 “Ser reconhecida como a empresa mais criativa do mundo.”

(3M)

 “Construir um site onde todos possam comprar qualquer 

coisa.” (Amazon.com)

 “Ser o líder mundial em imagem.” (Kodak)

 “Um lugar cativante para investir, para fazer as compras e 

para trabalhar” (Sears)

 “Eliminar os abusos contra o meio ambiente e promover 

soluções ambientais.” (Greenpeace)
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2.3.3 Valores

Os valores são tudo aquilo que atua como fator de socialização 

organizativa, integrando atitudes e conseguindo a identificação 

dos diversos agentes empresariais com os objetivos da empresa.

Exemplos de Valores de organizações farmacêuticas:

 “Liderança, Trabalho em equipe, Respeito ao Empregado, 

Compromisso com o cliente, Inovação, Apoio à 

comunidade, Integridade, Desempenho, Qualidade.” 

(Pfizer)

2.3.4 Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta que permite conformar uma 

matriz da situação atual da empresa ou organização, permitindo 

desta maneira obter um diagnóstico preciso que permita em 

função disso tomar decisões de acordo com os objetivos e 

políticas formulados.

O termo SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) é 

uma sigla conformada pelas primeiras letras das palavras Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. De entre estas quatro 

variáveis, tanto forças como fraquezas são internas da 

organização, pelo que é possível atuar diretamente sobre elas. As 

oportunidades e as ameaças são externas, pelo que em geral

resulta muito difícil poder modificá-las.

Forças: são as capacidades especiais com que conta a empresa, 

e pelos que conta com uma posição privilegiada frente à 

concorrência. Recursos que se controlam, capacidades e 

habilidades que se possuem, atividades que se desenvolvem 

positivamente, etc.
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Oportunidades: são aqueles fatores que resultam positivos, 

favoráveis, exploráveis, que se devem descobrir no meio no que a 

empresa atua, e que permitem obter vantagens competitivas. 

Fraquezas: são aqueles fatores que provocam uma posição 

desfavorável frente à concorrência. Recursos dos que se 

carecem, habilidades que não se possuem, atividades que não se 

desenvolvem positivamente, etc. 

Ameaças: são aquelas situações que provem do meio e que 

podem chegar a atentar inclusive contra a permanência da 

organização.

A análise SWOT constitui a principal fonte para a geração de 

objetivos, estratégias e planos de ação e é muito importante 

dentro da implementação do Balanced Scorecard.

2.3.5 Medidas, Metas, Iniciativas

As medidas ou indicadores são o meio que temos para visualizar

se estamos cumprindo ou não os objetivos estratégicos.

Podem-se estabelecer dois tipos de indicadores:

 Indicadores de resultado, medem a execução do objetivo 

estratégico. Também são chamados indicadores de efeito. 

 Indicadores de causa, medem o resultado das ações que 

permitem sua execução. Também são chamados

indicadores indutores. 
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Figura 2.2 Exemplos Medidas para as Perspectivas de Valor
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 40

As metas são os valores esperados ou desejados num marco 

temporário específico para um indicador estratégico. As metas se 

definem de acordo à freqüência de reporte do indicador. 

Figura 2.3 Exemplos Medidas para as Perspectivas de Valor
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 40

As iniciativas são atividades, programas, projetos ou esforços 

especiais que contando com recursos atribuídos (humanos, 

financeiros) contribui ao logro de um ou vários objetivos 

estratégicos. São identificadas como especiais porque não são 

ações de rotina, são ações de mudança.

 Retorno sobre o investimento
 Produtividade

 Aumento da satisfação do cliente
 Captação de novos cientes

 Redução do ciclo de tempo das atividades
 Captação de novos cientes

 Motivação da equipe de colaboradores
 Geração de novos conhecimentos

Medidas

Financeira

Do Cliente

Dos Processo 
Internos

Aprendizagem e 
Crescimento

Perspectivas

 ROE de 18%
 Aumento 5% ao ano

 90% de clientes satisfeitos
 15% dos prospects

 De 4 para 3 semanas
 Primeiro a lançar no mercado

 Melhoria no clima organizacional
 Criação de uma cultura de 
compartilhamento do conhecimento

Metas

 Retorno sobre o investimento
 Produtividade

 Aumento da satisfação do cliente
 Captação de novos cientes

 Redução do ciclo de tempo das atividades
 Captação de novos clientes

 Motivação da equipe de colaboradores
 Geração de novos conhecimentos

Medidas

Financeira

Do Cliente

Dos Processo Internos

Aprendizagem e 
Crescimento

Perspectivas
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Figura 2.4 Exemplos Medidas para as Perspectivas de Valor
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 41

2.4 Por que as empresas devem usar o Balanced Scorecard

Medir é importante: “o que não é medido não é gerenciado”. O sistema 

de indicadores afeta fortemente o comportamento das pessoas dentro e 

fora da empresa. Se quiserem sobreviver e prosperar na era da 

informação, as empresa devem utilizar sistemas de gestão de medição 

de desempenho derivados e suas estratégias e capacidades. 

Infelizmente muitas empresas defendem estratégias baseadas no 

relacionamento com clientes, competências essenciais e capacidades 

organizacionais, medindo o desempenho apenas com medidas 

financeiras. 

O Balanced Scorecard preserva os indicadores financeiros como a 

síntese final do desempenho gerencial e organizacional, mas incorpora 

um conjunto de medidas mais genérico e integrado que vincula o 

desempenho sob a ótica dos clientes, processos internos, funcionários 

e sistemas ao sucesso financeiro a longo prazo. (KAPLAN; NORTON 

1997).

 Retorno sobre o 
investimento

 Produtividade

 Aumento da 
satisfação do cliente

 Captação de novos 
cientes

 Redução do ciclo de 
tempo das atividades

 Captação de novos 
cientes

 Motivação da equipe 
de colaboradores

 Geração de novos 
conhecimentos

Medidas

Financeira

Do Cliente

Dos Processo 
Internos

Aprendizagem
e Crescimento

Perspectivas

 ROE de 18%
 Aumento 5% ao ano

 90% de clientes 
satisfeitos

 15% dos prospects

 De 4 para 3 semanas
 Primeiro a lançar no 

mercado

 Melhoria no clima 
organizacional

 Criação de uma cultura 
de compartilhamento 
do conhecimento

Metas

 Melhorar utilização de 
ativos

 Introduzir Seis Sigma

 Realizar pesquisa de 
satisfação

 Fortalecer imagem de 
marca

 Redesenho de 
processos

 Criar equipe 
multidisciplinar em P&D

 Introduzir política de 
participação nos lucros

 Criar Universidade 
Corporativa

Iniciativas
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O BSC é implementado numa organização para:

 Facilitar um processo de mudança, ajuda à formulação e 

implementação de uma nova estratégia. Uma pesquisa realizada 

pela Symnetics com 100 empresas mostrou que somente 10% 

das estratégias são implementadas com sucesso, a razão não era 

a formulação da estratégia, mas sim nas seguintes quatro 

barreiras: (KALLAS 2005)

 Barreira da Visão: somente 5% do nível operacional 

compreende a estratégia.

 Barreira das Pessoas: somente 25% do nível gerencial 

possui incentivos vinculados ao alcance da estratégia.

 Barreira dos Recursos: 60% das empresas não vinculam 

recursos financeiros à estratégia. 

 Barreira de Gestão: 85% dos gestores gastam menos que 

1 hora por mês discutindo a estratégia.

 Conseguir um maior crescimento, ajudando a focalizar o 

atendimento no incremento de rendimentos e não só no recorte 

de custos e o aumento da produtividade.

 Facilitar a implementação da estratégia, é a referência do que 

cada empregado tem para a implementação da nova estratégia 

em suas operações cotidianas.



25

2.5 Benefícios do BSC

Os benefícios de aplicar o Balanced Scorecard se podem resumir nos 

seguintes pontos:

 A metodologia facilita a comunicação e entendimento dos 

objetivos da companhia em todos os níveis da organização.

 Oferece à gestão uma imagem gráfica e clara das operações do 

negócio.

 Ajuda a reduzir a quantidade de informação que pode se obter 

dos sistemas de informação, já que deles, o BSC extrai o 

essencial. Integra a informação de diversas áreas do negócio.

 O BSC permite ir aprendendo da estratégia e facilita sua 

comunicação e revisão em base aos resultados obtidos.

 Traduz a visão e estratégias em ação.

 É um mecanismo integrador pelo fato de considerar as áreas mais 

representativas da organização.

 Ajuda a alinhar os indicadores estratégicos a todos os níveis da 

organização.

 Proporciona retroalimentação. (feedback)

 Favorece a criação de valor futuro.

2.6 As perspectivas do Balanced Scorecard

Para poder traduzir a visão e a estratégia em objetivos e indicadores 

concretos, Kaplan e Norton propõem um conjunto equilibrado de 

perspectivas, elas são:
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Figura 2.5 As perspectivas do Balanced Scorecard 
Fonte: Robert S. Kaplan e David P. Norton, “Using the BSC as a Strategic Management System”, 
Harvard Business Review (Janeiro-fevereiro de 1996)

2.6.1 Perspectiva Financeira

A perspectiva financeira tem como objetivo responder às 

expectativas dos acionistas. Considera o impacto e as 

conseqüências econômicas imediatas de ações tomadas pela 

organização.

Avalia se a estratégia implementada está gerando resultados 

lucrativos. Seus objetivos e indicadores estão associados à 

rentabilidade, retorno sobre o investimento, redução de custos e 

valor econômico agregado.

Finanças

“Para sermos bem-
sucedidos 
financeiramente, como 
deveríamos ser vistos 
pelos nossos 
acionistas?”

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

Aprendizado e Crescimento

“Para alcançarmos 
nossa visão, como 
sustentaremos nossa 
capacidade de mudar e 
melhorar?” 

Indicadores

Metas

Iniciativas

Objetivos

Visão
e

Estratégia

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

Cliente

“Para alcançarmos 
nossa visão, como 
deveríamos ser vistos 
pelos nossos clientes?”

Processos Internos
“Para satisfazermos 
nossos acionistas e 
clientes, em que 
processos de negócios 
deveremos alcançar a 
excelência?”

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas
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Figura 2.6 Perspectiva Financeira
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 74

Exemplos de possíveis indicadores de desempenho

 Valor para os acionistas

 Retorno

 Retorno sobre investimento

 Nível de investimento

 Geração de caixa

 Crescimento da receita

 Vendas

 Custos operacionais como porcentagem das vendas

 Margem

 Rentabilidade = Vendas / Custos + juros recebidos

 Porcentagem de desvio do orçamento

 Produtividade = Produto / Insumo = Resultado / Custos

 Produtividade efetiva = Resultado efetivo / Custos efetivos

 Produtividade esperada = Resultado esperado / Custos 

esperados

 Resultado = Produto = (total de unidades produzidas x preço

de venda) + dividendos

 Produtividade da mão de obra = resultado / custos da mão de 

obra

 Produtividade do Capital = resultado / custo de capital

 Custo do Capital = valor da anuidade dos bens de capital 

utilizados

 Produtividade dos Materiais = resultado / custos dos materiais

 Custos dos materiais = materiais comprados – custos de 

armazenamento

 Produtividade de diversos = resultado / despesas diversas

Perspectiva Financeira 
Objetivos Medidas Metas Iniciativas

Elevar vendas 
para
clientas mais
lucrativos

Vendas Totais /
Vendas para
Clientes mais
lucrativos

Aumentar em 
20% as vendas 
para clientes 
mais
lucrativos.

Melhorar o 
conhecimiento 
do negócio dos 
clientes mais
lucrativos.
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 Despesas diversas = energia, manutenção, seguro, etc.

 Produtividade total = resultado / (custos da mão de obra +

custos do capital + custos dos materiais + despesas diversas)

 Eficácia = resultado efetivo / resultado esperado

 Valor agregado bruto = vendas – matérias primas utilizadas,

outros materiais, serviços necessários para produzir os 

produtos

 Valor agregado líquido = valor agregado bruto – depreciação 

(consumo dos bens de capital duráveis)

 Valor agregado por vendas anuais

 Compras como porcentagem das vendas

 Velocidade de circulação dos estoques

 Porcentagem de estoque

 Preço de compra versus Preço de Mercado

 Porção das compras em relação às vendas

 Número de fornecedores

 Porcentagem da receita oriunda de novos produtos

Figura 2.7 Indicadores de Desempenho – Perspectiva Financeira
Fonte: RAMPERSARD Hubert, SCORECARD para performance total, pg 116

2.6.2 Perspectiva do Cliente

Esta perspectiva responde às expectativas dos clientes. Revela a 

importância dos clientes, sua contribuição e o valor que têm as 

ações de fidelização ou conquista de novos clientes.

Entre as medidas de resultado estão a satisfação do cliente, a 

retenção de clientes, a aquisição de novos clientes, o grau de 

inversão do cliente, a lucratividade dos clientes. A perspectiva do 

cliente deve incluir também, medidas específicas das propostas 

de valor da empresa ou organização para os clientes, como 

rapidez de produção, pontualidade das entregas, entre outras.



29

Figura 2.8 Perspectiva do Cliente
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 74

Exemplos de possíveis indicadores de desempenho

 Participação de Mercado

 Crescimento de Mercado

 Porcentagem de clientes que deixam a empresa por 

insatisfação

 Número de clientes altamente satisfeitos

 Grau de satisfação dos clientes

 Número de clientes potenciais

 Receita potencial

 Tempo necessário para responder a uma reclamação

 Tempo necessário para resolver uma queixa

 Grau de lealdade dos clientes

 Número de vendas não realizadas

 Custos decorrentes da perda de clientes ou da conquista de 

novos clientes

 Perda de vendas em conseqüência de clientes insatisfeitos

 Número de visitas a clientes importantes

 Número de reuniões com grupos de clientes para se informar 

sobre suas demandas, reivindicações, idéias e queixas.

 Número de objetivos concretos referentes à satisfação dos 

clientes

 Número de diretrizes relacionadas com o máximo de 

satisfação dos clientes

 Porcentagem de casos em que o telefone é atendido em no 

máximo três toques

 Acessibilidade

 Custos de marketing

 Departamento de marketing de vendas

Perspectiva do Cliente e do Mercado

Objetivos Medidas Metas Iniciativas

Atrair y reter 
mais clientes.

Número de 
novos clientes
nos segmentos
estratégicos.

Conquistar 
cinqüenta
novos clientes
por segmento.

Introducir 
programas de
fidelização dos
Clientes.
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 Nível de satisfação dos clientes internos

 Prazo de entrega (entre a colocação do pedido e a entrega)

 Tempo necessário para fazer uma oferta

 Porcentagem de pedidos entregue com atraso

 Tempo de atendimento de pedidos de serviço

 Quantidade de contatos com clientes

 Número de pesquisas de clientes

 Número de reclamações no prazo de garantia

 Número de reclamações de clientes

 Porcentagem de devoluções

 Porcentagem de clientes satisfeitos com a comunicação

Figura 2.9 Indicadores de Desempenho – Perspectiva do Cliente
Fonte: RAMPERSARD Hubert, SCORECARD para performance total, pg 117

2.6.3 Perspectiva dos Processos Internos

Esta perspectiva está estreitamente relacionada com a cadeia de 

valor da empresa. Na perspectiva dos processos internos são 

identificados os objetivos e indicadores estratégicos associados 

aos processos chave da organização, de cujo sucesso depende a 

satisfação das expectativas de clientes e acionistas.

Figura 2.10 Perspectiva dos Processos Internos
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 120

Esta perspectiva mostra as duas diferenças fundamentais entre a 

abordagem tradicional e a abordagem do BSC para a medição de 

desempenho. A abordagem tradicional tenta monitorar e melhorar os 

processos existentes incorporando medidas baseadas no tempo e na 

qualidade sem deixar de lado as medidas financeiras. A abordagem do 

BSC faz ênfase na identificação de novos processos nos quais a 

Perspectiva de Procesos Internos

Objetivos Medidas Metas Iniciativas

Reduzir prazo
de entrega de
produtos.

Data Entrega –
Data do Pedido

Redução de 
cinco dias nos
itens chave.

Introduzir
Metodologia de 
SCM (Supply 
Chain 
Management)
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empresa deve atingir a excelência para alcançar os objetivos 

financeiros e dos clientes e a segunda diferença é a incorporação de 

processos de inovação à perspectiva de processos internos (ver figura 

2.11). (KAPLAN; NORTON 1997)

Figura 2.11 A perspectiva da Cadeia de Valores dos Processos Internos
Fonte: KAPLAN Robert & NORTON David, A estratégia em ação: Balanced 
Scorecard, pg. 28

Exemplos de possíveis indicadores de desempenho

 Eficiência = custos esperados / custos efetivos

 Prazo de processamento = duração dos processos + tempo de 

inspeção + tempo de movimentação + tempo de 

armazenagem e espera

 Eficácia do ciclo de fabricação = duração dos processos / 

prazo de processamento

 Paradas

 Número de defeitos em máquinas

 Disponibilidade = TMEF / TMPC

 TMEF = tempo médio entre falhas

 TMPC = tempo médio para conserto

 Taxa de falhas = (número de falhas / número total de produtos 

testados) x 100%

 Taxa de falhas = (número de falhas / tempo de operação) x 

100%

 Tempo de processamento efetivo versus tempo de espera

 Disponibilidade da máquina = [(tempo de produção – tempo de 

parada) / tempo de produção] x 100%

Tempo para 
Chegar ao 
Mercado

Identificação 
das 
necessidade
s dos 
clientes

Satisfação 
das 
necessidade
s dos 
clientes

Projeto
Desenvol-
vimento Produçã

Comercia-
lização        

Serviço

Inovação Operações 

Cadeia de 

Processos de Negócios

Processo de Inovação
 Criação de Produtos
 Desenvolvimento de 

Produtos

Processos Operacionais
 Produção
 Marketing
 Serviço Pós-venda
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 Tempo para o processamento de falhas = hora do despacho –

hora do aviso

 Velocidade do faturamento

 Prazo de entrega (período entre pedido e entrega)

 Prazo necessário para apresentar uma oferta

 Porcentagem de pedidos em atraso

 Prazo para o atendimento de um pedido de serviço

 Lead-time do desenvolvimento de produtos

 Porcentagem das vendas decorrentes de novos produtos

 Prazo necessário para lançar novo produto no mercado (time-

to-market)

 Porcentagem de faltas por doenças

 Porcentagem de atrasos do pessoal

 Grau de satisfação dos empregados

 Porcentagem de turnover de pessoal

 Porcentagem de pessoal que se considera trabalhando sob 

liderança eficaz

 Porcentagem do pessoal que acha seu trabalho desafiador

 Porcentagem de formulários preenchidos corretamente

 Porcentagem de comportamento orientado a função 

corretamente executado

 Grau de qualidade = [(volume de produção – número de 

defeitos) / volume de produção] x 100%

 Porcentagem de rejeições ou porcentagem de aprovações

 Porcentagem de sucata

 Porcentagem de danos

 Porcentagem de devoluções

 Porcentagem de acidentes de trabalho resultantes de 

condições perigosas

 Porcentagem de incidentes de segurança

 Porcentagem de incidentes ambientais

 Porcentagem de processos sob controle estatístico

 Porcentagem de processos com feedback em tempo real

 Porcentagem de pedidos em atraso

 Confiabilidade das entregas; porcentagem de entregas no 
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prazo e de acordo com as especificações.

 Custos de qualidade compostos de:

 Custos de falhas internas, custos decorrentes da correção 

de erros antes da entrega do produto, como sucata, 

rejeitos, ajustes, paralisação de equipamentos, ociosidade 

da mão de obra durante o conserto, descontos no preço 

por causa da má qualidade dos produtos.

 Custos de falhas externas, custos referentes a ajustes de 

disfunções depois da entrega do produto, como custos de 

reparos, despesas com viagem e estadia, custos de 

reposição, estoques de sobressalentes, perda de 

confiança por parte dos clientes, custos de garantia.

 Custos de prevenção, custos decorrentes da incidência 

dos outros custos já mencionados, como redesenho do 

produto e dos processos de qualidade, planejamento dos 

processos de controle de qualidade, custos de 

manutenção preventiva, custos de capital, treinamento em 

qualidade, procedimentos operacionais padronizados.

 Custos de julgamento, custos decorrentes da mensuração 

e avaliação dos produtos e processos para garantir a 

observância de certas normas e padrões, como 

verificação de insumos, testes de laboratório, aquisição de 

equipamentos especiais para testes, inspeção de 

recebimento, relatórios de qualidade e auditorias ISSO

Figura 2.12 Indicadores de Desempenho – Perspectiva dos Processos Internos
Fonte: RAMPERSARD Hubert, SCORECARD para performance total, pg 119

2.6.4 Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento

Esta perspectiva se refere aos objetivos e indicadores que servem 

como plataforma do desempenho futuro da Empresa e refletem 

sua capacidade para adaptar-se a novas realidades, mudar e 

melhorar.

Enfoca-se sobre as pessoas e fatores relativas à infra-estrutura da

empresa ou projeto, como o clima de trabalho, produtividade da 
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equipe, nível de satisfação dos trabalhadores, bem como a 

formação em novos conhecimentos.

Figura 2.13 Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 156

Exemplos de possíveis indicadores de desempenho

 Produtividade da mão de obra = resultados / custo de mão de 

obra

 Valor agregado por custo de mão de obra

 Valor agregado por número de empregados

 Valor agregado por tempo de mão de obra

 Receita por empregado

 Vendas por empregado

 Disponibilidade de informações estratégicas

 Nível de experiência dos empregados referente à troca de 

informações

 Porcentagem de falhas de comunicação

 Porcentagem de competências disponíveis

 Quantidade de habilidades necessárias

 Número de cursos necessários ou concluídos

 Porcentagem de empregados qualificados

 Porcentagem de empregados treinados nas habilidades 

essenciais

 Porcentagem de empregados com carências de habilidades 

essenciais

 Custo do treinamento dos empregados

 Custo do treinamento dos executivos e gerentes

 Custo do treinamento como porcentagem das vendas

 Número de problemas resolvidos

Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento

Objetivos Medidas Metas Iniciativas

Desenvolver
competências
estratégicas.

Competências
Certificadas /
Competências
chaves do 
negocio

80% de 
Certificação
até o final do
2006

Realizar parceria
com  Instituição 
de Pesquisa & 
Desenvolvimento
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 Número de sugestões por empregado

 Número de sugestões implementadas

 Informações estratégicas utilizáveis, como porcentagem das 

informações disponíveis.

 Porcentagem de empregados que preenchem o perfil de 

competências

 Grau de disponibilidade de tecnologia inovadora

 Porcentagem das habilidades estratégicas disponíveis

 Prazo médio de permanência do pessoal na mesma posição

 Porcentagem dos empregados com ambição pessoal 

vinculada à ambição compartilhada da organização.

Figura 2.14 Indicadores de Desempenho – Perspectiva de Aprendizagem e 
Crescimento
Fonte: RAMPERSARD Hubert, SCORECARD para performance total, pg 120

2.7 Mapas Estratégicos

O mapa estratégico é um diagrama que descreve a estratégia mediante 

relações de causa e efeito entre os objetivos nas quatro perspectivas do 

Balanced Scorecard, especificando que medidas são necessárias para 

cada um dos objetivos propostos, assim como os indicadores a serem 

utilizados para monitorar cada medida e as iniciativas de cada setor 

envolvido para seu cumprimento.

Podemos entender os mapas estratégicos como um instrumento para 

dar forma, narrar, visualizar, comunicar e alinhar os participantes da 

organização em torno da estratégia competitiva. (HERRERO 2005)

Um dos propósitos do mapa estratégico é a descrição clara da 

estratégia. Este deve ser capaz de explicar os resultados a serem 

atingidos, bem como, a maneira de alcançá-los.

O mapa estratégico deve ser explícito em mostrar qual é a hipótese da 

estratégia. Cada um dos indicadores do BSC forma parte de uma 

cadeia de relações causa efeito que conecta os resultados desejados 

com os indutores que os farão possíveis. O mapa estratégico descreve 
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o processo de transformação dos ativos tangíveis com relação ao 

cliente e aos acionistas.

Figura 2.15 Exemplo de Mapa Estratégico
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 98

2.7.1 Funções do Mapa Estratégico

1. Mostrar o destino estratégico

“O mapa estratégico possibilita que uma organização 

descreva e ilustre, em linguagem clara e geral, seus 

objetivos, iniciativas e alvos; os indicadores utilizados para 

avaliar seu desempenho e as conexões, que são o 

fundamento da direção estratégica”.

2. Destacar o valor do capital intelectual

“O mapa estratégico, ajustado à estratégia específica da 

organização, descreve como os ativos intangíveis 

impulsionam melhorias de desempenho dos processos 
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internos da organização, que exercem o máximo de 

alavancagem no fornecimento de valor para os clientes, os 

acionistas e as comunidades.”

3. Representar visualmente a estratégia

“O mapa estratégico é a representação visual da estratégia, 

mostrando numa única página como os objetivos nas quatro 

perspectivas se integram e combinam para descrever a 

estratégia”

4. Ligar o trabalho individual à estratégia

“Com o mapa estratégico, os empregados têm uma 

representação visual de como suas funções se conectam 

com os objetivos gerais da empresa, ao mesmo tempo em 

que os gerentes compreendem com mais clareza a 

estratégia e identificam os meios para detectar e corrigir os 

desvios de rumo.” 

5. Demonstrar o fluxo de valor 

“Os objetivos nas quatro perspectivas são conectados uns 

com os outros por relações de causa e efeito. A partir do 

topo, parte-se da hipótese de que os resultados financeiros 

só serão alcançados se os clientes-alvo estiverem 

satisfeitos.”

6. Reforçar a importância do conhecimento

“O fundamento de qualquer mapa estratégico é a 

perspectiva de aprendizado e crescimento, que define as 

competências e habilidades essências, as tecnologias e a 

cultura organizacional necessárias para suportar a estratégia 

da empresa.”

Figura 2.16 As diferentes funções do Mapa Estratégico
Fonte: HERRERO Emilio, Balanced Scorecard e a gestão estratégica, pg. 202



38

3. Software e Tecnologia de Informação ao redor do Balanced Scorecard

Parte fundamental na implementação do BSC é a utilização de um sistema 

de informação, as diferentes aplicações permitem ver com clareza e de 

maneira oportuna gestão que leva a cabo a organização.

A aplicação e execução do Balanced Scorecard seria muito limitada sem 

uma ferramenta tecnológica. O software é um complemento fundamental 

para assegurar a execução dos objetivos estratégicos.

A eleição de uma aplicação tecnológica é de grande importância, não 

somente pelo custo que representa senão porque será a ferramenta que 

coletará e comunicará toda a informação que num longo processo de 

análise se considerou de importância estratégica. Ditas informações devem 

ser:

 Apresentadas de uma maneira comunicativa em números, cálculos, 

diagramas ou multimídia, o que facilita uma visão geral. (OLVE; 

ROY; WETTER 2001)

 Apresentadas em um ambiente favorável ao usuário, interface 

simples e familiar.

 Fácil de acessar, a pessoa que precisa de informação deve ser 

capaz de obtê-la onde quer que essa pessoa se encontre.

 Coletadas e medidas com o custo efetivo, medidas dos dados “soft” 

sempre requerem novos instrumentos de medição. O custo da 

medição não deve exceder a utilidade das medidas.

Existe três níveis ou categorias de soluções de TI que podem ser aplicadas 

ao BSC, classificadas segundo o nível de ambição, a primeira 

representando o nível mais baixo e a terceira o mais alto. Ver Figura 3.1

 Interface do usuário, uma das finalidades do apoio das tecnologias 

da informação é oferecer uma boa visão das medidas definidas no 

scorecard, dados que podem ser acessados pelos usuários de uma 

maneira rápida e efetiva em um ambiente amigável e compatível.
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As aplicações estão baseadas em um banco de dados e podem ser 

desenvolvidas com ferramentas como Visual Basic, Excel, Lotus 

Notes, Delphi, HTML, etc. As principais exigências da ferramenta 

escolhida são as facilidades de integração de texto e gráficos e a 

comparação entre unidades ao longo do tempo.

Figura 3.1 Resuma das solucoes de TI possíveis para o balanced scorecard
Fonte: OLVE Nils, ROY Jan, WETTER Magnus, Condutores da Performance, pag. 250

 Sistema de informação executivo, integra o sistema de apoio da 

apresentação, a ferramenta analítica e banco de dados. A natureza 

dos dados dependerá das medidas incluídas no scorecard, incluem 

dados da contabilidade, sistemas de controle de produção, pedidos, 

clientes, recursos humanos, etc.
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Os sistemas utilizados deverão ter uma interface amigável e 

manejável, devem ser flexíveis, permitir variações no projeto de 

acordo com as necessidades de cada uma das unidades da 

organização. A solução escolhida deverá oferecer sua própria área

de uso para cada uma das unidades, garantindo a consistência e 

integridade dos dados.

O sistema não só terá que apresentar as informações e resultados, 

senão permitir ao usuário fazer perguntas sobre as tendências e 

prognósticos dos dados que têm sido processados. A técnica 

OLAP(processamento analítico on-line) permite acessar os dados de 

uma forma multidimensional, facilita os cálculos estatísticos 

oferecendo assim as tendências ou os prognósticos. Esta técnica 

permite também fazer uma comparação entre as medidas ou 

indicadores mostrando sua inter-relação. A simulação e a otimização 

são outras características de esta técnica.

Uma solução recomendável é a intranet corporativa pelas 

características que apresenta, não é necessário armazenar software 

no computador do cliente, mas no caso de ser assim, programas 

podem ser transmitidos para o mesmo, permite apresentar 

informações de uma maneira clara, simples, automática, entre 

outras.

A figura 3.2 ilustra como podem ser integradas as diferentes 

soluções de TI em um só sistema.
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Figura 3.2 Estrutura de apoio do TI para o balanced scorecard
Fonte: OLVE Nils, ROY Jan, WETTER Magnus, Condutores da Performance, pag. 256

 Modelos da simulação, são muito usados no balanced scorecard, já 

permitem descrever as relações de causa efeito e ajudam a 

considerar várias perspectivas e medidas simultaneamente. Existem 

varias aplicações dedicadas como ithink, powersim, vensim, etc.

A dinâmica de sistemas procura o reconhecimento de padrões 

coerentes dentro das estruturas complexas de um negócio. A teoria 

de sistemas busca aprender e aproveitar dos diferentes subsistemas 

utilizados, permite também modelar, estudar, coordenar e analisar a 

inter-relação de diferentes fenômenos e não vê-los de forma 

individual.

Ao integrar o balanced scorecard e a teoria de sistemas poderemos 

ter uma visão mais dinâmica da empresa, com a ajuda de 
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ferramentas de simulação melhores decisões para o futuro poderão 

ser tomadas. 

A integração do BSC e a teoria de sistemas nos proporciona:

 Uma estrutura que nos estimula e ajuda a entender como 

identificar as relações de causa e efeito entre as medidas e os 

objetivos estratégicos, e como alcançar um equilíbrio entre 

eles.

 Um teste simples dos resultados futuros, ou simulação, das 

medidas identificadas em um processo do balanced scorecard.

 Uma base para a aprendizagem na forma das estratégias 

multidimensionais que refletem a situação competitiva da 

companhia e a realidade operacional.

 Uma base para discutir como desenvolver os planos de ação 

operacionais que levam à criação de valor.

A figura 3.3 amostra um modelo causa e efeito desenvolvido com a 

ferramenta de simulação ithink. (OLVE; ROY; WETTER 2001)

Figura 3.3 Modelo de causa e efeito projetado por ithink para ilustrar as relações 
fundamentais no sistema
Fonte: OLVE Nils, ROY Jan, WETTER Magnus, Condutores da Performance, pag. 263
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3.1 Software disponível para Balanced Scorecard

Existe uma variedade de software para BSC muito ampla. Cada um 

possui características nas quais sobressai em relação do resto. A tabela 

amostra uma lista de softwares certificados pelo Balanced Scorecard 

Collaborative, organização que possui o único programa de certificação 

reconhecido ao nível mundial para software de BSC.

Bitam http://www.bitam.com

Business Objects http://www.businessobjects.com

Cognos http://www.cognos.com

Consist FlexSI http://www.consist.com
http://www.consist.com.br

Corporater http://www.corporater.com

CorVu http://www.corvu.com

Extensity http://www.geac.com
http://www.extensity.com

Hyperion http://www.hyperion.com

Information Builders http://informationbuilders.com

InPhase http://inphase.com

Intalev http://intalev.ru
http://www.intalevnavigator.com

Microsoft http://www.microsoft.com/office/bsm

Oracle http://oracle.com/applications/bus_intelligence

Peoplesoft http://www.peoplesoft.com

performancesoft http://www.performancesoft.com

Pilot Software http://www.pilotsoftware.com
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Procos http://www.procos.com

Prodacapo http://www.prodacapo.com

QPR http://www.qpr.com

Rocket Software http://www.balancedscorecard.com

SAP http://www.sap.com/sem

SAS http:// www.sas.com

Vision 
GrupoConsultores

http://www.visiongc.net

Figura 3.4 Software Certificado BSCol
Fonte: Balanced Scorecard Collaborative. http://www.bscol.com

Irei analisar em mais detalhes o QPR Management Software, 

especificamente o aplicativo QPR Scorecard.

3.1.1 QPR Scorecard

É uma solução de software para a medição e administração do 

desempenho estratégico, QPR Scorecard contribui a transformar 

a visão e a estratégia da empresa em uma realidade, ao permitir 

seguir a pista dos indicadores chave de desempenho operacional 

e financeiro.

A flexibilidade de QPR Software permite incorporar outras 

dimensões do desempenho da empresa ou unidade estratégica 

de negócios adicionais às estabelecidas pela metodologia do 

Kaplan e Norton.
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QPR Scorecard foi desenvolvida por QPR Software Finlândia, 

líder em soluções para Balanced Scorecard no mercado europeu.

QPR Scorecard, é uma aplicação utilizável 100% na web, o que 

facilita sua implementação e não requer nenhuma instalação nos 

ordenadores dos usuários, somente precisa de um browser para 

acessar aos scorecards.

3.1.1.1. Características

Com QPR Scorecard é possível:

 Construir modelos detalhados da organização.

Figura 3.5 Modelo detalhado – Elaborado pelo autor
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 Incorporar a informação qualitativa da 

organização, como a visão e missão da empresa.

Figura 3.6 Informação da Organização – Elaborado pelo autor

Figura 3.7 Visão da Organização – Elaborada pelo autor
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 Definir medidas de desempenho do negócio.

Figura 3.8 Medidas de desempenho – Elaborada pelo autor

Figura 3.9 Gráfico de uma medida de desempenho – Elaborada pelo autor
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Figura 3.10 Gráfico de uma medida de desempenho – Elaborada pelo autor

 Definir planos de ação baseados nos sistemas de 

medição.

 Elaborar relatórios rapidamente e de maneira 

eficiente

 Incorporar dados externos nas medições, de 

outros bancos de dados  ou com informações 

ingressadas manualmente.

QPR Scorecard é um sistema flexível que permite aos 

usuários criar scorecards versáteis para apoiar a 

administração dos negócios. 

O software permite definir livremente os seguintes 

elementos:

 Quantidade de scorecards

 Quantidades de unidades de negócio.

 Quantidade de perspectivas

 Quantidade de indicadores

 Tipos de medição (qualitativa ou quantitativa)
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 Períodos (semanas, meses, dias, trimestres, etc)

Figura 3.11 Definição de Períodos – Elaborada pelo autor

 Valores limite e sua codificação de colores

(vermelho, amarelo, verde, etc)

Figura 3.12 Definição e codificação de Valores – Elaborada pelo autor
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3.1.1.2. Indicadores

Podem ser definidos pelo tipo (KPI, Objetivo, 

Perspectiva, etc.) assim como seu responsável, se o 

objetivo é maximizar ou minimizar o valor. Os valores 

dos indicadores podem ser:

 Introduzidos manualmente

 Importação SQL

 Importação OLAP

 Formula definida pelo desenvolvedor

Figura 3.13 Tipos de entrada para Indicadores – Elaborada pelo autor
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Figura 3.14 Definição de Fórmula – Elaborada pelo autor

3.1.1.3. Alertas pelo correio eletrônico

QPR Scorecard permite definir alertas automáticas para 

comunicar aos interessados que algum valor do 

scorecard requer de sua atenção.  As alertas podem 

ser programadas para comunicar o seguinte:

 Os indicadores estão baixo do valor aceitável 

(vermelho), por exemplo, tem um problema com 

o indicador de satisfação do cliente num período 

determinado.

 Os objetivos têm sido atingidos, por exemplo, as 

vendas para uma região determinada.

 O indicador não tem sido atualizado.



52

Figura 3.15 Definição de Alertas – Elaborada pelo autor

A alerta é enviada ao responsável do indicador e a 

todos os interessados.

Figura 3.16 Alertas  – Elaborada pelo autor

Percebi ao analisar o QPR Scorecard que:

 Ajuda a comunicar eficientemente a estratégia e os 

objetivos da organização e permite o comprometimento das 

pessoas com a execução da estratégia por meio de foros 

de discussão do portal, planos de ação e comentários, 

alertas, e-mails personalizados entre outras.

 Consegue alinhar a estratégia com os processos da 

Companhia através do QPR ProcessGuide
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 A implementação é mais fácil e flexível devido à 

funcionalidade do seu portal e à potencialidade das suas 

ferramentas para a construção do Balanced Scorecard.

 A administração e manutenção são muito simples e fáceis.

3.2 Recomendações para selecionar o software para BSC

A lista detalhada a seguir apresenta em forma resumida os pontos 

fundamentais a ter em conta no momento de fazer a escolha na compra

de um software de BSC.

 Permite administrar a estrutura da empresa

 Os formatos dos indicadores são compatíveis com as 

características dos indicadores da empresa

 Possui carga de indicadores manual

 Considera a integração com outras aplicações da empresa e/ou 

demais ferramentas de apoio à toma de decisões.

 Possui avisos automáticos ante desvios ou falta de carga de 

indicadores.

 Apresenta uma interface visual amigável.

 Possui uma navegação simples e intuitiva.

 Permite definir distintos níveis de segurança

 Permite acessar à informação histórica

 Permite visualizar o detalhe do BSC incluindo todos seus 

elementos.

 Permite acessa à informação desde o global até o particular, 

chegando ao nível de indicador.

 Possibilita a identificação dos componentes que intervêm no 

cálculo de cada indicador

 Possui relatórios e gráficos úteis do ponto de vista do negócio.

 Os indicadores possuem alertas.

 Mensagens são enviados automaticamente ante alertas.

 Amostra informação sobre a evolução no tempo dos indicadores.

 Permite definir relações de causa e efeito.
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4. Implementação do Balanced Scorecard numa empresa farmacêutica

4.1 A indústria Farmacêutica no Equador

Caracterizada pelo acelerado crescimento, esta indústria sempre tem 

estado à vanguarda no estabelecimento de padrões e normas 

internacionais de qualidade. Na indústria farmacêutica uma significativa 

parte dos resultados é reinvestida na pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos. 

Qualidade e eficácia são princípios que regem as estratégias da 

indústria farmacêutica mundial, liderada principalmente pelos 

laboratórios estadounidenses e europeus.

Ainda que não seja a base da economia na região, o negócio no 

Equador tem certo atrativo e os criadores de novos compostos não têm 

deixado de lançar suas últimas inovações terapêuticas e de 

melhoramento da qualidade de vida.

Figura 4.1 Ranking de Laboratórios segundo a origem (Valores USD)
Fonte: IMS
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Figura 4.2 Ranking de Laboratórios segundo a origem (Unidades)
Fonte: IMS

Os grandes laboratórios farmacêuticos estão presentes no país, onde 

ao redor de 2900 marcas comercias e 4500 apresentações oferecem 

soluções para umas 800 doenças. Pfizer, com 5.47%, encabeça às 

companhias por percentagem de participação no mercado. Seguem-lhe 

Boehringer Ing, com o 4.24%; Grumenthal 3.98%; GlaxoSmithKline 

3.93%; Bayer 3.57%; Sanofiaventis com 3.17%; Merck com 3.04%; 

Roemmers 3.04%; Abbot 2.86%; Merck Sharp & Dohme 2.83%; 

Novartis Pharma 2.82%; Bristol Myers Squibb 2.79%; Life 2.55%; 

Schering 2.47%, Medicamenta 2.26% e outras.

Figura 4.3 Principais Laboratórios (Valores USD)
Fonte: IMS
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Figura 4.4 Principais Laboratórios (Unidades)
Fonte: IMS

Sem ser um dos lugares favoritos para os grandes investimentos na 

região, o segmentado mercado equatoriano sim é tomado em conta 

para o lançamento de inovadores compostos desenvolvidos pela 

indústria mundial.

No ano 2005 as vendas do setor representaram um faturamento de 

US$430,40 milhões no setor privado, segundo as estatísticas do IMS 

(International Market Service). Outros US$75 milhões se colocaram nos 

hospitais e centros de saúde do Ministério de Saúde Pública, Seguro 

Social e FF.AA. (Forças Armadas). 

Figura 4.5 Crescimento do Mercado Farmacêutico nos quatro últimos anos
(Valores e Unidades)

Fonte: IMS
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O ano 2005 marcou o quarto ano consecutivo de crescimento atingindo 

o 8.44%, sendo as razões principais as mudanças nos preços (2.46%),

mudanças no volume de importações (3.20%) e a inserção de novos 

produtos.

Figura 4.6 Principais rações do crescimento
Fonte: IMS

Neste mercado competitivo, a Pfizer quer consolidar-se no primeiro 

lugar e crescer 9% de market share nos próximos cinco anos com

produtos antiinflamatórios, cardiovasculares e antibióticos. Por isso 

programaram investir US$4 milhões no ano 2006 para intensificar as 

investigações científicas, em associação com hospitais públicos. 

Também se ampliará a infra-estrutura para armazenar medicamentos.

Grünenthal opera uma das duas únicas plantas de produção e 

comercialização de medicamentos no país. Isto significou um 

investimento, até o momento, de US$8 milhões, de um total de 15 

milhões previstos para os próximos dois anos, sendo esta inversão a 

mais importante realizada pela companhia no país e em Latinoamérica.

No Equador existem ao redor de 120 distribuidores que abastecem 

5000 farmácias. A nível de distribuição o mercado é altamente 

concentrado, se estima que três distribuidores realizam mais do 40% da 

venda de medicamentos no país. 
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No entanto, as parcerias e a venda direta de medicamentos são as 

estratégias que aplicam as grandes distribuidoras farmacêuticas para 

não ficar fora de um negocio onde, atualmente a farmácia de bairro 

domina. Os laboratórios não realizam uma venda direta aos usuários ou 

consumidores finais.

Figura 4.7 Canais de Distribuição (Unidades)

Figura 4.8 Canais de Distribuição (Valores USD)
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A produção de genéricos ganhou espaços e segue provocando 

polêmica entre quem os defendem como a opção mais barata para 

setores de baixos recursos, e os que reclamam que devem ser seguros 

e eficazes.

Figura 4.9 Crescimento por Tipo de Produto (Valores USD)
Fonte: IMS

Figura 4.10 Crescimento por Tipo de Produto (Unidades)
Fonte: IMS
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Do total de medicamentos comercializados, 49% são produtos originais 

de marca e os 51% restante são genéricos.

Figura 4.11 Participação por Tipo de Produto (Valores - Unidades)
Fonte: IMS

Figura 4.12 Rações do Crescimento por Tipo de Produto (Valores - Unidades)
Fonte: IMS

No Equador a comercialização farmacêutica é um mercado 

soberanamente regulado, os preços se encontram congelados desde 

março de 2003, o que tem gerado um problema muito grave à industria 

farmacêutica equatoriana e internacional.
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4.2 A Empresa

A Corporação AndeanPharma é o grupo farmacêutico líder chileno com 

mais de 80 anos no mercado, participa ativamente de todos os 

segmentos através de um grupo de laboratórios.

 Grupo Gyno. Orientado ao cuidado da mulher

 Grupo Drug. Neurociências e medicina interna.

 Grupo Rec. Medicina geral.

 Grupo Ped. Pediatria.

O grupo mantém duas plantas produtivas no Chile, comercializa mais 

de 300 produtos e emprega mais de 850 pessoas no país, produzindo 

ao redor de 30 milhões de unidades comerciais ao ano.

A Corporação conta com importante presença internacional, 

participando em numerosos mercados como AndeanPharma ou em 

associações com outros laboratórios locais, incluindo uma planta 

produtiva em Lima – Peru.

Entre os principais mercados estão: Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, 

Peru, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, Republica Dominicana, 

Estados Unidos e Equador.

O prestigio e a confiança gerada pela Corporação tem permitido ao 

grupo estabelecer uma política de parcerias estratégicas mediante as 

quais abordam mercados que incorporam tecnologia de ponta.

AndeanPharma - Equador foi fundada em 1993, hoje em dia conta com 

200 empregados, instalações localizadas nas principais cidades do país 

e vendas de mais de 12 milhões de dólares em 2005, é uma das 

maiores empresas da Indústria Farmacêutica no mercado local e da 

América Andina. 
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4.3 Problemas detectados

O principal problema encontrado é o desconhecimento quase total da 

missão, visão, valores e estratégia da corporação por parte dos 

empregados e mandos médios, no caso alguns dos gerentes(diretores) 

existe também um desconhecimento, mas somente da missão, visão e 

valores. Hipótese que foi comprovada mediante uma enquete realizada 

em abril de 2006 com uma mostra do pessoal da área administrativa e 

da área de vendas correspondente a 30 pessoas. (Enquete realizada 

pelo autor).

Ao ter um desconhecimento da visão e missão os empregados não

sabem qual é o desafio da organização no futuro e seus propósitos, 

razão pela qual não se sentem comprometidos com a companhia e 

como conseqüência o pessoal não está dedicado a totalidade do tempo 

ao trabalho, a maioria sempre está procurando novas oportunidades. 

Não estão sendo eficazes em seu trabalho e se conformam com chegar 

aos objetivos, sendo o ótimo, trabalhar para superar as metas 

propostas.
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Figura 4.13 Resultados da Enquete – Pessoas que conhecem a Visão da Corporação
Elaborado pelo autor
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Figura 4.14 Resultados da Enquete – Pessoas que conhecem a Missão da Corporação
Elaborado pelo autor
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Figura 4.15 Resultados da Enquete – Pessoas que conhecem os Valores da Corporação
Elaborado pelo autor

Outro dado importante obtido na enquete é o referente à Estratégia da 

Empresa, a totalidade dos diretores a conhece, contrario ao refletido 

nos níveis médios e pessoal operativo. Uma das causas principais é a 

falta de comunicação entre diretores e empregados e a pouca 

divulgação deste tipo de informação. Como conseqüência os 

empregados não sabem como envolver suas atividades com as que a 

corporação propõe através da estratégia para atingir os objetivos.
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Figura 4.16 Resultados da Enquete – Pessoas que conhecem a Estratégia da Corporação
Elaborado pelo autor
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4.4 Como o BSC poderia contribuir

Além dos benefícios citados no capitulo 2 do presente trabalho, a 

aplicação ou implementação do Balanced Scorecard poderá contribuir 

da seguinte forma:

 Maximizando a rentabilidade da Corporação.

 Medindo e grau de aporte pessoal com os resultados da 

Empresa.

 Conseguindo que a estratégia seja o objetivo de todos e de todos 

os dias.

 Gerando indicadores de controle efetivo.

 Permitindo a tomada de decisões oportunas.

 Aumentando a satisfação dos clientes.

 Instaurando um processo continuo de geração e modificação de 

estratégias.

4.5 Implementação do BSC na área de vendas da AndeanPharma

4.5.1 Missão

“Ser o primeiro laboratório latino americano com presença global, 

pesquisa e desenvolvimento próprio.”

4.5.2 Visão

“Ser o laboratório com melhor imagem de inovação, qualidade e 

economia e assim ser reconhecido como o de maior crescimento 

em participação de mercado em todas as áreas nas quais 

participamos.”
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4.5.3 Valores Corporativos

 Compromisso, na disciplina da entrega dos resultados e 

cumprimento dos acordos.

 Respeito, como atitude de vida, que começa na própria 

pessoa, promovendo o entendimento e a tolerância à 

diversidade cultural.

 Lealdade, que é a honestidade com os princípios e valores 

fundamentais da empresa. Baseada na comunhão dos 

princípios éticos do trabalhador com os da organização, 

promovendo a confiança ao interior e exterior dela.

 Excelência, capacidade de executar as tarefas e deveres 

com valor agregado, diferenciação e inovação para clientes 

internos, externos e fornecedores.

 Integridade, coerência total entre o que se diz e o que se faz.

4.5.4 Análise SWOT

Como parte do processo de estúdio para a implementação do 

BSC foi realizado uma análise SWOT com a finalidade de 

conhecer a situação real da Corporação.

4.5.4.1. Forças

 Carteira de Clientes

 Marca reconhecida no mercado

 Pessoal qualificado

 Equipe de Vendas efetiva e eficiente

 Presença a nível nacional

4.5.4.2. Oportunidades

 Diversificação de Produtos

 Posicionar produtos e linhas tradicionais

 Mercado crescente
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4.5.4.3. Fraquezas

 Não existe um modelo de indicadores de gestão

 Alta rotatividade de pessoal

 Pouca comunicação interna

 Carência de uma política de incentivos para o 

recurso humano

 Falta de planos de capacitação

4.5.4.4. Ameaças

 Concorrência nacional e estrangeira

 Aumento de genéricos

 Situação política e econômica do país

4.5.5 Definição de Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas

4.5.5.1. Perspectiva Financeira

Objetivo Estratégico: Aumentar o valor para o 

acionista

Descrição: Mede a eficácia geral da 

administração de uma

empresa em termos de 

geração de lucros com ativos 

disponíveis.

Indicador: Retorno do Ativo Total (ROA) 

Fórmula:

AtivoTotal

doLucroLiqui

Unidades de Medida: %
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Objetivo Estratégico: Incrementar Vendas

Descrição: Mede a variação que tem 

sofrido as receitas de um 

período com respeito a outro 

anterior.

Indicador: Porcentagem de crescimento 

de vendas

Fórmula:
%100

0

01



VendasPer

VendasPerVendasPer

Unidades de Medida: %

Meta: Aumentar em 10% em relação 

ao ano anterior

Iniciativa: - Maior promoção dos 

produtos oferecidos pela 

empresa

Objetivo Estratégico: Diversificação das receitas

Descrição: Mede a proporção que 

representam os principais 

produtos que oferece a 

empresa com respeito a suas 

receitas totais

Indicador: Índice de diversificação das 

receitas por tipo de produto

Fórmula:
%100

Re

PrRe


isceitasTota

odutoXceitas

Unidades de Medida: %

Meta: Incrementar em 15% o volume 

de vendas por cada uma das 

linhas de produtos.

Iniciativa: Ampliar o mix de produtos
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4.5.5.2. Perspectiva do Cliente

Objetivo Estratégico: Aumentar o grau de satisfação 

dos clientes

Descrição: Mede o nível de satisfação 

dos clientes com a atenção 

recebida e com os serviços ou 

produtos oferecidos pela 

empresa.

Indicador: Porcentagem de satisfação

Fórmula: Pesquisa de satisfação

Unidades de Medida: %

Meta: 90% de clientes satisfeitos

Iniciativa: - Realizar pesquisas 

periódicas de satisfação

- Potenciar a comunicação 

com o cliente (marketing 

direto)

Objetivo Estratégico: Atrair e reter mais clientes

Descrição: Mostra a porcentagem de 

novos clientes e conservação 

de clientes

Indicador: Índice de novos clientes

Fórmula:
%100

0

01



rClientesPe

rClientesPerClientesPe

Unidades de Medida: %

Meta: Aumentar o número de 

clientes em um 25%

Iniciativa: - Introduzir Programas de 

Fidelização

- Seguimento pós venda
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Objetivo Estratégico: Incrementar a Participação de 

Mercado

Descrição: Mede a participação da 

empresa dentro dos mercados 

selecionados

Indicador: Porcentagem de Participação 

de Mercado

Fórmula: Fonte: IMS Health

Unidades de Medida: %

Meta: Estar entre os três principais 

laboratórios farmacêuticos

Iniciativa: - Promoção e Divulgação dos 

produtos

- Incentivar ao corpo médico 

para incrementar as 

prescrições

4.5.5.3. Perspectiva dos Processos Internos

Objetivo Estratégico: Reduzir ciclo de cobrança

Descrição: Mede o tempo que transcorre 

entre o faturamento dos 

produtos e a cobrança.

Indicador: Número de dias média de 

cobrança

Fórmula:

VendasAno

rarContasACob 365

Unidades de Medida: Dias

Meta: Reduzir a 60 dias o ciclo de 

cobrança

Iniciativa: - Definir novas e eficazes 

políticas de cobrança 

(Pagamento com cartões de 

crédito e descontos)
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Objetivo Estratégico: Efetiva atenção do cliente

Descrição: Mede o cumprimento na 

entrega dos pedidos.

Indicador: Porcentagem de cumprimento

Fórmula:
%100

didosNroTotalPe

FaturadosNroPedidos

Unidades de Medida: %

Meta: Atender o 95% dos pedidos

Iniciativa: Estabelecer mais reuniões 

entre as áreas de vendas e 

importações para planejar a 

importação dos produtos.

Objetivo Estratégico: Reduzir prazos de entrega

Descrição: Mede o tempo que toma 

entre: 

- Gerar o pedido

- Leva o pedido ao escritório

- Confirmar estoque

- Analisar e aprovar o pedido

- Faturar e despachar o 

pedido

Indicador: Tempo de entrega

Fórmula: Data de Entrega – Data do 

Pedido

Unidades de Medida: Dias

Meta: Reduzir a 2 dias

Iniciativa: - Reengenharia de Processo

- Fomentar o comercio 

eletrônico.
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Objetivo Estratégico: Inovação em produtos

Descrição: Mede a capacidade da 

empresa para introduzir novos 

produtos e posicioná-los no 

mercado num período de 

tempo determinado. 

Indicador: Número de novos produtos

Fórmula: NúmeroProdutosTempo1 –

NúmeroProdutosTempo0

Unidades de Medida: Unidades

Meta: Introduzir e ter presencia no 

mercado de uma nova linha 

cada 6 meses. 

Iniciativa: - Estudos de mercado

- Análise da concorrência
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4.5.5.4. Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento

Objetivo Estratégico: Redução da Rotatividade de

Pessoal

Descrição: O indicador serve para medir 

o grau de rotatividade do 

pessoal. Permitirá à empresa 

tomar medidas que incentivem 

e motivem ao pessoal com a 

finalidade de diminuir esta 

taxa.

Indicador: Porcentagem de rotatividade

do pessoal

Fórmula:
%100

gadosTotalEmpre

QueSairamEmpregados

Unidades de Medida: %

Meta: Diminuir a alta porcentagem 

de rotatividade do pessoal a 

5%

Iniciativa: - Motivação

- Criação de Planos de 

Carreira e Desenvolvimento 

Pessoal

- Criação de Planos de 

Remuneração

Objetivo Estratégico: Melhorar a comunicação 

interna

Descrição: Disponibilizar informação 

relevante para a Corporação e 

seus empregados através de 

diferentes canais de uma 

maneira compreensível e 

eficaz
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Indicador: Índice de compreensão sobre 

os rumos do negócio 

Fórmula: Avaliações

Unidades de Medida: %

Meta: Dar a conhecer objetivos, 

estratégias, metas, situação 

da empresa e desenvolver um 

sentimento de orgulho e 

comprometimento na equipe 

de trabalho.

Iniciativa: - Criação de Informativo 

interno (Intranet) e Caixa de 

sugestões                                                 

- Integração - reforçar o 

dialogo entre funcionários e 

seus superiores

Objetivo Estratégico: Satisfação dos Empregados

Descrição: Mede o grau de satisfação 

dos empregados com a 

empresa e o trabalho que 

desempenham

Indicador: Índice de empregados 

satisfeitos

Fórmula: Pesquisa de satisfação

Unidades de Medida: %

Meta: 95% dos empregados 

satisfeitos

Iniciativa: - Melhorar o programa de 

incentivos na área de vendas 

e criar um para a área 

administrativa

- Implantação de programas 
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de participação nos lucros

Objetivo Estratégico: Capacitação de Empregados

Descrição: Mede o índice de investimento 

em capacitação dos 

empregados, seu 

desempenho e suas 

capacidades dentro de um 

determinado cargo.

Indicador: - Número de capacitações ao 

ano

- Índice de empregados que 

cumprem com os 

requerimentos do cargo

Fórmula: - Número de capacitações

- Avaliações dos empregados

Unidades de Medida: - Unidades

- %

Meta: - Uma capacitação trimestral 

por empregado

- 95% de empregados aptos 

para o cargo

Iniciativa: Criação de cronograma de 

capacitações e avaliações 
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4.5.6 Mapa Estratégico da Andean Pharma

Figura 4.17 Mapa Estratégico da Andean Pharma. - Elaborado pelo autor
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5. Conclusões

Na análise da bibliografia percebi que as empresas inovadoras estão 

utilizando o enfoque de medição do Balanced Scorecard para desenvolver 

processos de gestão decisivos como tradução e transformação da visão e a 

estratégia; comunicação e vinculação com os objetivos e indicadores 

estratégicos; planejamento, estabelecimento de objetivos e alinhamento das 

iniciativas estratégicas; aumento do feedback e da formação estratégica.

O BSC é útil para que uma empresa comunique sua visão, missão e 

estratégia em forma de objetivos, metas e indicadores.

O Balanced Scorecard é uma ferramenta de gestão muito útil para qualquer 

empresa já que permite medir não só a situação financeira, senão também 

através de outros indicadores, desempenhos de mercado, de processos 

internos e pessoas, inovações e tecnologia.

Durante a implementação pratica do BSC como ferramenta de gestão na 

Andean Pharma, conforme descrito no capitulo 4, percebi que para o 

desenvolvimento do BSC é muito importante que todas as pessoas 

envolvidas estejam de acordo com a definição básica da empresa e 

brindem o apoio necessário neste processo, já que serão as encarregadas 

de divulgar a ferramenta, motivar e transmitir aos níveis inferiores o 

compromisso com a empresa.

Constatei que a enquête realizada foi muito importante no desenvolvimento 

do trabalho, já que ajudou no comprometimento da diretoria na fase inicial 

do projeto, principalmente porque eles não sabiam do desconhecimento da 

missão, visão e estratégia da empresa por parte dos funcionários.

A partir desse momento, eles perceberam que o BSC ajudaria na solução 

deste problema e no acompanhamento da corporação.

Com o desenvolvimento do mapa estratégico, os funcionários tiveram uma 

representação clara e visual de como suas funções se conectavam com os 
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objetivos da empresa, envolvendo se mais nos processos e sentindo se 

mais comprometidos com a corporação, assim, um dos primeiros resultados 

que pude vivenciar foi a motivação do pessoal com o projeto, já que foram 

definidas metas nas quais na hora de serem atingidas, além de ganhar a 

empresa, ganham os empregados.

O apoio da tecnologia de informação com um software de segunda geração

tem sido muito importante na implementação do Balanced Scorecard na 

Corporação, já que esta permitindo monitorar à diretoria como a empresa 

avança na consecução dos objetivos. Ë recomendável a utilização de um 

software de terceira geração, já que assim poderia-se simular o 

comportamento da empresa no futuro baseado em hipóteses e dados 

históricos.

Na bibliografia pesquisada, pouco se falou sobre a reação das pessoas. A 

experiência que tive com o pessoal da Andean Pharma num inicio foi 

principalmente de medo às mudanças e às avaliações. Agora, quando eles 

podem ver a importância desta ferramenta de gestão, se sentem mais 

motivados e comprometidos com seu trabalho e com a Corporação.

Em trabalhos futuros desejo dar continuidade nessa pesquisa de 

implementação de Balanced Scorecard como ferramenta de gestão em 

outros setores de economia.
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