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Ferramentas de Business Performance Management ajudam a monitorar metas.  
 
O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo governo federal no final de 
janeiro, marcou o início do segundo mandato do presidente Lula. O conjunto de medidas 
provisórias, decretos e projetos de lei prevê R$ 503,9 bilhões de investimentos até 2010 e 
projeta um crescimento anual de 4,5% neste ano e 5% nos três seguintes.  
 
O cumprimento das metas, no entanto, vai depender além do empenho político e apoio do 
Congresso Nacional e da iniciativa privada de um acompanhamento das ações e medição dos 
resultados.  
 
O PAC foi anunciado com entusiasmo pelo presidente Lula e recebeu críticas e elogios como 
esperado, mas há de se destacar a iniciativa do governo de compartilhar com a sociedade civil 
brasileira as metas para os próximos quatro anos. Governar um país é semelhante a 
administrar uma empresa, e para que um planejamento estratégico tenha sucesso é preciso 
engajamento das pessoas envolvidas em sua execução e ter indicadores de desempenho e 
ferramentas de acompanhamento de todo o processo.  
 
Adotar sistemas de medição para o gerenciamento da performance empresarial, que 
acompanhem todas as etapas de aplicação de um plano estratégico e avaliem os resultados, é 
imprescindível no mundo administrativo atual, seja uma empresa ou um governo. Para este 
monitoramento foram criadas as ferramentas de Business Performance Management (BPM), 
uma tendência em ascensão que vai mexer com as corporações brasileiras em 2007 e nos 
próximos anos.  
 
Com a dinamicidade e o alto volume de dados das corporações, os executivos têm percebido a 
importância de se medir diariamente o desempenho do negócio. Ferramentas de BPM são hoje 
a resposta ideal para dar visibilidade, agilidade e flexibilidade às empresas.  
 
Transparência e agilidade na definição, comunicação e acompanhamento dos dados são as 
principais vantagens das soluções de BPM. Softwares de gerenciamento e medição de 
desempenho com interface web são o caminho para que as empresas possam identificar onde 
estão os "gargalos" problemáticos dentro das organizações.  
 
Outra característica dessa categoria de ferramentas é a colaboração pessoal, que permite aos 
gestores acompanhar a performance de cada colaborador e interagir on-line com eles, gerando 
conhecimento. Outra funcionalidade incorporada a esses softwares é o painel de gestão de 
risco de projetos, que identifica qual a "temperatura" - verde, amarela, vermelha, etc. - de 
cada etapa da estratégia. Com essas soluções os gestores podem checar, em tempo real, 
como está o andamento de cada projeto ou ação e tomar decisões rápidas para redefinir a rota 
e colocar os negócios no eixo, em ponto de equilíbrio. É preciso atenção redobrada e 
permanente para que este "ponto de equilíbrio" seja mantido, proporcionando assim à 
empresa um ambiente seguro em direção aos lucros.  
 
Grandes e médias empresas das mais diversas áreas de atuação - seguros, indústria, 
transporte, tecnologia e outras, estão convencidas da importância de adotar ferramentas de 
BPM. Há exemplos de companhias que conseguiram melhorar o controle das operações e sua 
lucratividade, utilizando estas soluções para medir seus indicadores, desde a performance dos 
funcionários até o desempenho financeiro. Esses recursos de medição também são usados 
para dar mais transparência à prestação de contas aos sócios e acionistas. Em outras, as 
soluções de BPM estão revolucionando a cultura da empresa, mudando os processos de 
decisão e aumentando o comprometimento dos funcionários.  
 
Executivos que implantaram ferramentas de BPM em suas empresas afirmam que 
democratizar a informação, desde os processos até o lucro operacional, influenciou 
diretamente no envolvimento dos funcionários. Os resultados foram tão surpreendentes em 



algumas companhias, que modificaram seu organograma. Cargos como coordenador de gestão 
de performance e diretor de gestão foram criados para que estas mudanças pudessem ser 
memais bem e rapidamente incorporadas à cultura da empresa.  
 
Será que não está na hora de o governo modernizar seus métodos de execução? A tecnologia 
já existe e, se é boa para as empresas, por que não aplicá-la também na esfera pública, dando 
mais transparência, agilidade e comprometimento ao executar as ações previstas no PAC? 
Afinal, os acionistas somos todos nós!  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2007. Opinião, p. A3. 
 


