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Fanny Schwarz, country mana-
ger da Symnetics, consultoria
afiliada à Balanced Scorecard
Collaborative (fundada pelos
criadores do BSC) explica que
a metodologia "não é ferra-
menta ou software, mas um
modelo para implementação da
estratégia, que passa a ocupar
o coração da gestão".

O gerente de consultoria da
BearingPoint, Acácio Feliciano
Neto, lida com o Balanced Sco-
recard desde 1994 e aponta a
necessidade de ligar objetivos
estratégicos com indicadores
de desempenho. "A visão deve
vir em primeiro lugar, seguida
das iniciativas, indicadores e
objetivos para concretizá-la

nas diferentes perspectivas do
Balanced Scorecard."

Definição das métricas
Muitas vezes a liderança

corporativa decide os indi-
cadores por conta própria,
sem o comprometimento das
demais áreas. Para identificar
as métricas apropriadas, é es-
sencial interagir com aqueles
que irão receber os resultados
e descobrir o que indicam.
Para as empresas, um grande
desafio está na aceitação inter-
na da metodologia, segundo
Tom Kawamoto, consultor
sênior da Compass. É preciso
vender o conceito e mostrar
os benefícios, para fazer da

equipe uma aliada. "Uma
empresa não acostumada com
mensuração deveria começar
a criar alguns indicadores mais
operacionais", aconselha.
"Na área de TI, o help desk
ou o ambiente de mainframe
podem ser locais apropriados
para começar, pois uma vez
que o conceito for provado e
possuir aceitação, será mais
fácil levá-lo a outras áreas."

No entanto, a implanta-
ção parcial do BSC requer
cuidados, pois normalmente
a metodologia transcende os
departamentos. O ideal é o
engajamento de toda a com-
panhia. "Para se implantar par-
cialmente, deve-se considerar
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as áreas alcançadas pelo BSC,
& aí fica difícil não cobrir toda
a empresa. Como medir os in-
dicadores relativos aos clientes
apenas em um departamen-
to ?', pergunta Rodrigues, da
Governance Solutions.

Tentar fazer muito em
pouco tempo pode ser outro
problema. Freqüentemente, as
empresas tentam coletar tan-
tas métricas quanto possível, o
que resulta em uma estrutura
impossível de se gerenciar.
Kawamoto explica que, se
fica difícil obter a informação
necessária a tempo, muitas
empresas simplesmente aban-
donam o BSC. Para Fanny
Schwarz, o calcanhar-de-aqui-
les das implementações está
no desenvolvimento contínuo
do BSC. "É preciso questionar
indicadores, compará-los com
a realidade, a cada três, quatro
meses, e muitas empresas se
esquecem disso."

O Balanced Scorecard, como
qualquer ferramenta eficaz de
gestão, deve ser adaptado às
necessidades de quem o adota.
A história de empresas que
obtiveram êxito com a metodo-
logia mostra que a contratação
de serviços de consultoria e
soluções de tecnologia deve
seguir esse princípio. 'Vale lem-
brar que nenhuma ferramenta

de TI implementa BSC, mas
apoia essa implementação",
afirma Rodrigues. "Da mesma
forma, não adianta estabelecer
um indicador sem ferramentas
de TI (BPM, BI) para apurar
o resultado", complementa.
Feliciano Neto compartilha da
visão e lembra que a falta de um
ERP organizado, por exemplo,
pode inviabilizar a coleta dos
dados necessários.

Segundo Kawamoto, as ten-
dências em Balanced Scorecard
incluem métricas estratégicas.
Isto é, que. ilustrem melhor o
valor para o negócio. Já Acácio
Feliciano Neto fala do surgi-
mento de métricas financeiras,
que dividem as organizações
por processos para apurar os
resultados em cada etapa.

O BSC no dia-a-dia
Apesar de adotarem o

BSC cada uma à sua maneira,
Suzano Petroquímica, Banco
DaimlerChrysler, Politeno,
Duke Energy e Siemens Com-
munications obtiveram resul-
tados positivos. Em todos os
casos, o denominador comum
foi a aplicação dos chamados
cinco princípios básicos da
organização voltada para a
estratégia, formulados por
Norton e Kaplan com base
na experiência de mais de 200

companhias que adotaram o
BSC, e apresentados em 2000
no livro "The Strategy-Focuseá
Organization".

Os autores defendem que,
para colocar a estratégia no
centro de processos e sistemas
fundamentais para a gestão, é
preciso: mobilizar a mudança
por meio de uma liderança
forte e eficaz; traduzir a estra-
tégia em termos operacionais;
alinhar a organização com
a estratégia; fazer da estra-
tégia tarefa diária de todos;
e converter a estratégia em
processo contínuo. A seguir,
as empresas mostram como a
teoria foi aplicada tendo como
cenário a realidade brasileira,
princípio a princípio.

O PAPEL D A
LIDERANÇA

Todas as empresas que
implantaram o Balanced Sco-
recard foram claras em apontar
o engajamento da liderança
como um fator essencial para
o êxito da iniciativa, seu ponto
de partida. Na sede brasileira
do Banco Daimler Chrysler,
braço financeiro do grupo
alemão, a chegada do BSC foi
idéia do diretor-presidente,
Michael Kempa, no início de
2003, pouco depois de assumir
o cargo. O banco foi a primeira
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unidade do grupo Daimler-
Chrysler no País a implantar
o modelo de gestão.

"Percebi que não bastava
conhecer bem números e
termos financeiros, era pre-
ciso ir além, saber o porquê
da nossa existência, quais os
nossos problemas, que áreas
são importantes", afirma o
executivo. "Em 1999, assisti
a um seminário de Norton
e Kaplan, e pensei que seria
uma boa idéia adotar o BSC
para entendermos nossa es-
tratégia e a partir daí termos
maior clareza sobre quem são
nossos clientes, que proces-
sos podem ser melhorados,
como entender melhor nos-
sos funcionários."

Já a Siemens preferiu adotar

a metodologia em todas
as suas unidades a par-
tir de 2001. O BSC foi
adotado como uma das
ferramentas de um pro-
grama maior, implanta-
do pela companhia com
a função de aperfeiçoar
gestão e qualidade. Em
2002, o BSC já atingia
todas as áreas da em-
presa, entre as quais a
Siemens Communica-
tions, formada na época
pelas divisões Mobile e
Enterprise, com o auxílio

de uma consultoria e da fer-
ramenta de gestão SAP SEM
(Strategic Enterprise Manage-
ment), que leva os indicadores
para toda a empresa.

"Foi possível perceber a
importância que a diretoria
de cada área exercia para o
sucesso da iniciativa - o apoio
da liderança representa mais
da metade do caminho a ser
percorrido", afirma Marcelo
da Silva Laranjeira, diretor
de marketing estratégico da
Siemens Communications
para o Mercosul.

ESTRATÉGIA
TRADUZIDA

Na Suzano Petroquímica,
que adotou o Balanced Score-
card a partir de 2003, está clara

a importância de inserir a es-
tratégia no centro do processo
gerencial, ou seja, de traduzi-la
em termos operacionais, por
meio de mapas estratégicos
e métricas. "É fundamental
simplificar a empresa para
comunicar a estratégia, todos
precisam entendê-la", afirma
José Ricardo Roriz Coelho,
diretor-superintendente da
unidade polipropileno da
Suzano Petroquímica.

"A área financeira, por
exemplo, teve que parar de
falar em EVAs e outros termos
técnicos nas reuniões, que pre-
cisam ser claros para todos",
complementa Roriz Coelho. A
empresa levou três meses para
a implementação geral e, em
seis meses, desdobrou o BSC
para toda a companhia. "Como
tínhamos uma base preparada,
com planejamento estratégico,
foi possível implantar em pouco
tempo", explica o executivo.

O Banco DaimlerChrysler
definiu 16 objetivos estraté-
gicos, como baixo tempo de
resposta para os clientes e
alto nível de satisfação para
os diversos públicos. Para
medi-los, foram definidos 54
indicadores. "Os diretores
me apresentam indicadores
propostos por funcionários
e gerentes e eu avalio se eles
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fazem sentido, se são de fá-
cil ou difícil compreensão e
mensuração", afirma Michael
Kempa. "Não gosto de muitos
indicadores, pois a estratégia
tem que chegar a todos".

ALINHAMENTO DA
ORGANIZAÇÃO

Para implementar o Balan-
ced Scorecard com sucesso,
deve haver equilíbrio entre ps
vários departamentos, como
finanças, vendas e produção,
que por natureza têm objeti-
vos distintos. A maior dificul-
dade encontrada para adotar o
BSC na Suzano Petroquímica
foi exatamente alinhar as
diferentes áreas e visões exis-
tentes. "A quebra de feudos
representou um desafio que
levou tempo a ser resolvido",
conta Roriz Coelho.

Criar sinergias também é
fundamental. "O êxito da ini-
ciativa na Suzano Petroquímica
resultou de uma série de ações
em paralelo, com o alinhamen-
to das partes interessadas: acio-
nistas, clientes, fornecedores,
responsabilidade social."

Na Siemens, Laranjeira
também identificou como
desafios a mudança de cultura
e as tentativas de fazer que
as pessoas enxerguem o BSC

como ferramenta de gestão.
"Felizmente conseguimos
alinhar a estratégia e, agora,
com o BSC, temos apoio
para planejamento e monito-
ramento, com agilidade".

ESTRATÉGIA COMO
TAREFA DE TODOS

Existem muitas formas de
estimulara participação dos
funcionários na execução e
formulação dos objetivos - dos
investimentos em comunicação
ao estímulo da remuneração va-
riável. A Duke Energy redefiniu
seu posicionamento estratégico
em 2003. No começo do ano se-
guinte, iniciou um movimento
para que todos conhecessem a
nova estratégia, com palestras
e o repasse das reuniões para
os empregados. "Nosso maior
ganho foi o aperfeiçoamento da
comunicação e da transparência
para os funcionários, que hoje
integram a melhor competência
da Duke", avalia Mario Augusto
Lima e Silva, diretor-executivo
de TI e administração.

No primeiro ano de imple-
mentação do BSC no Banco
Daimler Chrysler, a empresa
passou a realizar reuniões
anuais de empregados para
melhorar a interação e expli-
car melhor as metas. Além

disso, criou uma bonificação
especial para todos os funcio-
nários, caso as metas fossem
atingidas, no valor de 2,5 mil
reais. "Os números estão na
intranet, todos têm acesso e
estão prontos para colaborar:
a estratégia deixou de ser coisa
de diretoria. No segundo ano,
2004, contratamos uma solu-
ção da Cognos para coletar
dados dos nossos diferentes
sistemas corporativos."

Há mais de dez anos, a Poli-
teno possui uma cultura focada
em resultados, com o apoio
de indicadores. No entanto,
ao detectar uma carência do
sistema de medição, que estava
muito operacional, começou a
estudar o Balanced Scorecard
e a desenvolver um trabalho
para democratização da estra-
tégia. "Em 2000, o processo de
planejamento estratégico foi
colocado no portal da empre-
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sa, mas ainda não ficava claro
do que se tratava, de corno a
estratégia se relacionava com
os indicadores", afirma Tsiane
Araújo, analista de qualidade e
gestão da empresa.

No ano seguinte, a empresa
optou por desenvolver um
sistema próprio para BSC. O
SGE - Sistema de Gestão Es-
tratégica passou a demonstrar
com clareza os indicadores e
seus responsáveis, por áreas,
e se aliou a uma série de ações
de comunicação. "Implanta-
mos o BSC sem choque, com
uma ferramenta fácil de usar, e
conseguimos democratizar a es-
tratégia, fazê-la um trabalho de
todos, incorporado à cultura da
empresa", comemora Tsiane.

ESTRATÉGIA COMO
PROCESSO CONTÍNUO

Este é um princípio funda-
mental, esquecido por algu-
mas empresas - afinal, com a
dinâmica atual dos negócios
o que é importante hoje pode
ser irrelevante amanhã. Na
Siemens, o planejamento es-
tratégico acontece há mais de
dez anos, com revisão anual.
Já os indicadores são avaliados
em reuniões mensais para cada
unidade de negócios. A cada
trimestre, acontecem reuniões

com todos os funcionários para
análise e comunicação das no-
vas metas.

Na Duke Energy, reuniões
estratégicas são realizadas pe-
riodicamente para verificar o
que há a melhorar. "Na revisão
estratégica surgem novos desa-
fios, que mobilizam as lideran-
ças e impedem a acomodação",
afirma Lima e Silva.

Em 2004, o Banco Daimler
Chrysler implantou um novo
modelo de negócios, com
base na avaliação dos indi-
cadores, e passou a dividir
a área de vendas de acordo
com o porte dos clientes.
"Os KPIs d i spara ram: o
problema estava na estraté-
gia, não nos funcionários",
explica Michael Kempa. A
cada ano, o banco contrata a
Symnetics, que faz uma au-
ditoria para apontar pontos
fracos e fortes.

Na Suzano Petroquímica, a
reavaliação dos principais KPIs
da empresa conta com a parti-
cipação de todos. Em fevereiro
de 2005, o software Hyperion
foi implementado para ajudar
a gerenciar os resultados do
mapa estratégico. "Trata-se
de um aprendizado contínuo,
que veio para ficar: em 2004,
tivemos 126% a mais de lucro

líquido, resultado devido em
grande parte ao alinhamento
estratégico e a sua comunica-
ção", afirma Edilson Teixeira,
responsável pelo planejamen-
to da empresa.

Para José Ricardo Roriz
Coelho, da Suzano, no en-
tanto, o maior benefício da
metodologia não é financeiro,
diretamente. "O BSC ajudou
muito a melhorar nossa qua-
lidade de gestão e seu maior
retorno foi implementar a
estratégia mais rápido que a
concorrência", conclui.

Em suma, por se tratar de
uma metodologia que vai
além das métricas financeiras,
os benefícios do Balanced
Scorecard não se encontram
apenas no retorno sobre o
investimento. Eles estão na
capacidade de verificar, de for-
ma clara, como os objetivos de
negócios têm sido aplicados
na prática. Estão no respeito
à realidade de cada empresa.
Estão na possibilidade de exe-
cutar a estratégia mais rápido
e de, em uma visão de longo
prazo, incorporar novas idéias
e corrigir rumos. É a estraté-
gia no centro de tudo, do
começo ao fim. E, a propósito,
você já ouviu "Surfer Rosa",
do Pixies? IWB
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