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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo verificar se a adoção da ferramentaBalanced
Scorecard (BSC) na área de Tecnologia de Informação (TI) do Banco Mercantil do
Brasil está contribuindo para o planejamento estratégico. A metodologia utilizada
baseou-se na pesquisa bibliográfica, documental, questionário e entrevista. A
pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo de caso descritivo, com
abordagem qualitativa, tendo como público-alvo os responsáveis pela implantação,
os gerentes e coordenadores de TI. Após a revisão de literatura, aplicação da
pesquisa e a análise dos dados, foi possível identificaro modelo de implantação, a
forma de criação e revisão dos indicadores, a qualificação oferecida aos funcionários
e a percepção de melhorias da TI através de resultados obtidos entre 2009 a
2013.Verificou-se que, sob todos os aspectos analisados, a adoção do BSC está
contribuindo para o alinhamento da TI ao planejamento estratégico do Banco
Mercantil do Brasil. Além disso, foi possível evidenciar a necessidade de correções
nos processos, destacando-se a capacitaçãodos novos gestores, a evolução dos
indicadores voltados para desempenho, bem como a criação de novos indicadores
de forma mais desafiantes.

Palavras-chave: Estratégia.Balanced Scorecard.BSC.AlinhamentoEstratégico.

Abstract

This study aims to determine whether the adoption of the Balanced Scorecard (BSC)
tool in the departament of Technology of BancoMercantil do Brazil is contributing to
strategic planning. The methodology used was based on the literature, document,
analysis, questionnaire and interview. The research was conducted as a descriptive
case

study

with

a

qualitative

approach,

targeting

those

responsible

for

implemenentation, IT managers and coordinators. After the literature review,
application of research and data analysis, it was possible to identify the
implementation model, the form of the creation and revision of indicators, qualification
offered to employees and the perception of IT improvements through results obtained
from 2009-2013. It was found that, under all analyzed aspects, the adoption of the
BSC is contributing to the alignment of IT to the strategic planning of BancoMercantil
do Brazil. In addition, it was possible to demonstrate the need for corrections in
processes related to was the training of new managers, the evolution of the
performance indicators, as well as the creation of new and more challenging way
indicators.

Keywords: Strategy. Balanced Scorecard. BSC. Strategic Alignment.
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1. INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) tem sido reconhecida como um fator
estratégico e competitivo, principalmente no setor financeiro do Brasil, pois, além de
permitir e sustentar as operações do negócio, viabiliza novas estratégias voltadas à
sua área de serviços presenciais e a distância. Para que ela proporcione resultados
efetivos é preciso que esteja integrada ao alinhamento estratégico da organização,
ou seja, a sua infraestrutura e os investimentos em inovações tecnológicas devem
estar diretamente associados aos objetivos globais da organização. Em ambientes
corporativos, os demais setores e seus ciclos produtivos questionamos investimentos
em TI que superam, muitas vezes, os investimentos de áreas de insumos ou de
produção nos quais são frequentemente questionados.Mas tal custeio tem uma
finalidade relacionada à efetividade e melhoria de desempenho operacional, o que é
importante para investidores e proprietários.
O conceito de TI é mais abrangente que os de processamento de dados,
sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o de conjunto de
hardware e software, pois também envolve aspectos humanos, administrativos e
organizacionais (KEEN, 1993, p.17-38).
Segundo Laurindo (2002), a tecnologia da informação evoluiu de uma
orientação tradicional de suporte administrativo para um papel estratégico dentro da
organização. A visão da TI como recurso estratégico e competitivo tem sido discutido
e enfatizado no mundo dos negócios, pois ela não só sustenta as operações do
negócio como também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais.
Henderson e Venkatraman (1993) afirmam que paira uma grande dúvida
acerca da existência de evidências de ganhos expressivos de produtividade por
causa da utilização da TI, em especial ao se considerar o agregado global da
economia. É o que muitos chamam de “paradoxo da produtividade da TI”. Os autores
ainda afirmam que existe uma falta de habilidade das empresas em obter retornos
consideráveis após investimentos em TI, o que pode ser atribuído, mas não em sua
plenitude, à falta de coordenação e alinhamento ao planejamento estratégico entre a
área de negócio e a de TI. Esse ajuste entre planejamento estratégico, a área de TI
e as estruturas internas da empresa não são eventos isolados ou simples de serem
obtidos, mas um processo dinâmico e contínuo.
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Diante da constante revolução tecnológica vivenciada,é possível observar que
as instituições bancárias tentam tirar proveito do seu uso, oferecendo cada vez mais
facilidades tecnológicas a seus clientes, objetivando e promovendo um atendimento
mais ágil, cômodo e padronizado.
Dentro do cenário competitivo do setor bancário brasileiro, ter tecnologia de
ponta e qualidade associadas à sua marca passam a ser preponderantes, pois elas
aumentam a satisfação do cliente, e ambos, clientes e instituições, esperam
concretizar esses valores em uma fidelidade. Estudos na literatura de marketing têm
mostrado que existe uma forte relação entre satisfação dos clientes e fidelidade
(XUE; HARKER; HEIM, 2000). As instituições bancárias entendem que essa
fidelidade é algo estratégico aos negócios, visto que todos os investimentos de seus
clientes passam a ser direcionados à instituição, o que reflete diretamente na sua
rentabilidade.
Prahalad (2008) afirma que as organizações estão passando por um processo
de transformação, em que o relacionamento com os clientes deixa de ser
meramente através dos serviços para envolver um conjunto de outros fatores de
forma transacional, sendo que tais fatores devem emergir do processo de gestão
estratégica.
Observa-se nas instituições bancáriasoferecem novos serviços tecnológicos
bem como taxas diferenciadas como forma de fidelizar de seus clientes estratégicos,
mas, ao mesmo tempo, se preocupam com seu grau de eficiência e seu retorno
frente ao custo de implantação e manutenção da tecnologia.

Dessa forma as

instituições bancárias buscam mensurar o “retorno sobre investimento” utilizando-se
de ferramentas de acompanhamento e medição utilizadas no mercado.
Segundo Bourneet al. (2003), a medição do desempenho tem sua origem nos
sistemas contábeis, porém, o modelo tradicional de contabilidade financeira,
medindo os acontecimentos passados, passa a não ser mais adequado para as
necessidades das organizações da era da informação. Os indicadores são uma das
formas

de

gerenciamento

encontradas

pelos

gestores,

pois

indicam

o

comportamento organizacional e seu alinhamento à estratégia. Com esses
propósitos foram desenvolvidos novos modelos de medição de desempenho, sendo
esses influenciados por diversas perspectivas, tornando-se mais balanceados, entre os
quais se apresenta a ferramenta deBalanced Scorecard (BSC).
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O BSC é um instrumento de medição e gestão do desempenho criado pelos
professores Robert Kaplan e David Norton, da Harvard Business School, em 1992,
onde foi apresentado inicialmente como um modelo de avaliação e desempenho
empresarial.Sua aplicação em empresas levou ao desenvolvimento para uma
metodologia de medição e acompanhamento da estratégia. A mensuração dos
resultados organizacionais proposta por Kaplan e Norton consiste em uma questão
estratégica essencial, uma vez que apenas por meiode uma avaliação adequada do
desempenho organizacional pode-se atestar quão determinada organização está “se
aproximando” ou “se afastando” de seus objetivos.
Em 2008,o Banco Mercantil do Brasil (BMB) iniciou um aprofundamento no
que tange ao seudesempenho organizacional. Com o objetivo de acompanhar a
realização do planejamento estratégico da organização e seu desempenho
organizacional, os gestores responsáveis pelo banco optaram pela escolha da
ferramenta de Balanced Scorecard. Embora não seja o único e sequer o primeiro
sistema abrangente de mensuração de desempenho (por exemplo, há ferramentas
anteriores como o Tableau Du Bord francês e o Navegador Scandia, e outras como
o Prisma de Performance e o Modelo de Brown), o BSC tem como características: a
proposição de quatro perspectivas – financeira, clientes, processos internos e
aprendizado e crescimento – que expressam de maneira mais abrangente as
diversas dimensões dos resultados organizacionais e os interesses dos vários
stakeholders que devem ser contemplados, destacando os papéis de facilitar a
comunicação, acompanhamento e aprendizado proporcionado pelo BSC (KAPLAN;
NORTON, 1992).
O BSC implantado no BMB foi perfilhado em todas as diretorias e suas
devidas estruturas funcionais. Nesse contexto, tal preocupação com a avaliação de
resultados não envolve meramente as metas de curto prazo designadas à área de
TI, mas também às de longo prazo. E são esses resultados que buscam garantir a
sustentabilidade da estratégia organizacional previamente traçada por determinada
organização.
Este

trabalho

visa

a

identificar,

discutir

e

responder

ao

seguinte

questionamento:Como a adoção da metodologia de BalancedScorecardutilizada
peladiretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência de Clientes contribuiu para
o desenvolvimento do planejamento estratégico do Banco Mercantil do Brasil entre
os anos de 2009 a 2013?
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral
O objetivo geral desta pesquisa é avaliarse a adoção da metodologia BSC na
Diretoria de Tecnologia da Informaçãoe Inteligência de Clientescontribuiucomo
esperado para odesenvolvimento do planejamento estratégico do BMB entre os
anos de 2009 e 2013.

1.1.2 Objetivos específicos

a) Identificar quais etapas antecederam a implantação do BSCna área de TI do
BMB e seu alinhamento ao planejamento estratégico;
b) descrever o processo de concepção e escolha dos indicadores de TI, sua
pertinência para o planejamento estratégico e oseu ciclo de revisão;
c) analisaro grau de qualificação oferecido aos gestores sobre BSC e sua
utilização na atividade de gestão e tomada de decisão;
d) analisar se os resultados obtidos após implementação do BSC foram
satisfatórios para o planejamento estratégico do BMB.

1.2 Justificativa
Esta pesquisa busca o entendimento dos fatores críticos na adoção e
implementação do BSCna área de TI do BMB.As análises produzidas por este
trabalho serão úteis na investigação dos impactos no processo de adoção do BSC
pela área de TI e a correlação com a produtividade corporativa e seu planejamento
estratégico.
Sob o ponto de vista acadêmico, a pesquisa tem pertinência e adquire sua
importânciapelo

fato

de

o

estudo

ser

centrado

no

uso

doBSC

aplicadosparticulamenteà área de TI.
Para a organização pesquisada, justifica-se pela possibilidade de coletar
informações sistematizadas, podendo servir de instrumento ou guia passo-a-passo
para interessados em implementar a metodologia em seus espaços de TI.
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O presente trabalho é relevante para o autor visto que o próprio é um
profissional atuante na área de gestão de TI, onde os conhecimentosadquiridos
servirão para o próprio aperfeiçoamento profissional. Servirá também este trabalho
como referência para sua atividade de professor acadêmico, propiciando assim de
forma contínua os estudos sobre os temas elencados neste estudo de caso.

1.3 Estrutura da dissertação
Este trabalho é dividido em seis partes:
Nesta primeira parte tem-se a introdução ao assunto, sua importância, a
identificação do problema assim como a apresentação da justificativa e dos
objetivosprincipal e secundários.
Na segunda parteapresentam-se os fundamentos teóricos sobre os tópicos
relacionados ao tema em questão:BSC, TI e uso doBSC como direcionador da
TIpara estratégia corporativa.
Na terceira parte estão osaspectos metodológicos. Neste capítulo são
apresentados os principais métodos de pesquisa e explicitados os critérios de
seleção para a escolha do método mais adequado às questões da pesquisa.
Também éapresentada a empresa e a diretoria escolhida como estudo de caso e o
roteiro das entrevistas.
Na quarta parte faz-se a apresentação e a discussão dos resultados,
contendo as principais informações sobre a implantação do BSC na empresa
selecionada e a descrição dos tópicos analisados durante a realização das
entrevistas.
Na quinta parte do trabalho são apresentadas as considerações finais após a
apresentação e a discussão dos resultados da pesquisa realizada com a
apresentação de sugestões para pesquisas futuras.
O trabalho é finalizado com as referências e os anexos.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Estratégias
A área de estratégia vem sendo estudada por alguns autores desde o início
da década de 1960, no sentido de compreender criticamente a sua natureza e
constituição conforme descrito por Knightse Morgan (1991).
Costa (2001, p. 39) afirmaque a estratégia guarda semelhanças com a
batalha, mesmo sendo coisas completamente distintas, pois ambas exigem que se
produzam as condições mais favoráveis e se procure, com exatidão, o momento
apropriado para atacar ou recuar, avaliando-se corretamente os limites do
compromisso que se assume. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, compreender
com clareza o caráter particular de cada elemento da situação e, depois, reestruturar
esses elementos da maneira mais proveitosa. Para fazer todas essas análises não
bastam a perspicácia pessoal do gestor, nem a intuição, nem o mero palpite;
qualidades que, sozinhas, não podem servir de base para qualquer plano
empresarial. Só o equilibrado conjunto formado ao mesmo tempo pelo método
analítico e pela capacidade de conduzir a uma estratégia vitoriosa.
Com o avanço dos estudos sobre gestão, o conceito de estratégia ganhou
diversas abordagens. Mintzberg e Quinn (2001, p. 20) definem que a estratégia é o
padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequências de ações de
uma organização em um todo coerente. Uma concepção filosófica revela a
estratégia como um conjunto de crenças e valores que orientam a atuação de um
indivíduo, grupo ou instituição (ANSOFF, 1990).
De acordo com Mintzberg(1967), a construção da estratégia é o processo de
tomada de importantes decisões envolvendo a organização em todos os seus
aspectos, tanto estruturais como comerciais, e que a estratégia propriamente dita é a
soma dessas decisões, podendo evoluir à medida que decisões independentes são
tomadas ao longo do tempo ou resultar do processo de formulação de decisões
integradas. Tal evolução da estratégia está diretamente relacionada ao processo de
aprendizado do gestor, responsável pelo desenvolvimento da estratégia, que pode
adotar métodos de gestão mais defensivos ou proativos, sendo consideradas pelo
autor as possibilidades de adoção de programas adaptativos e integrativos quando
da gestão estratégica.
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Kaplan e Norton (2001) afirmam que para as organizações atingirem seus
objetivos – nos setores de fabricação ou de serviços, no âmbito privado ou público,
todos os seus membros devem estar alinhados com a estratégia. A estratégia é a
peça fundamental que deve ser utilizada por todas as organizações que desejam
sobreviver ao mercado competitivo nos dias atuais. Estratégia torna-se, portanto,
uma elaboração metodológica do plano de ações que a empresa decide tomar. De
acordo com Kaplan e Norton (2001, p.13), o propósito da estratégia é explorar ou
gerar vantagens comparativas em relação aos concorrentes, fundamental para a
sobrevivência das empresas.
A estratégia pode ser definida como um conjunto de hipóteses sobre os
relacionamentos de causa e efeito entre: os objetivos e as ações necessárias para
que eles sejam alcançados, entre os objetivos e as medidas de desempenho obtidos
no esforço de alcançá-los. O relacionamento causa e efeito pode ser expresso por
uma sequência de afirmações do tipo “se então” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 155).
Autores comoMeirelles (1994) e Godoy (2009)definem a formulação da
estratégia como o processo de tomada de decisões que estádiretamente relacionado
com a direção futura de um empreendimento, lidando com as relações entre este e o
ambiente, com a alocação interna de recursos e papéis gerenciais adequados à
manutenção das relações de interesse da organização. Autores como Day (1999) e
Porter (1989) destacam que, quando da análise acerca das relações entre ambiente,
estratégia e estrutura, deve-se fazer uma distinção entre as diversas áreas ligadas
ao processo de tomada de decisões estratégicas, tais como investimento em
marketing e pesquisa, apreçamento, compras, políticas de financiamento e desenho
da estrutura organizacional.
Segundo Ansoff(1990), o gestor deve estar atento aos menores sinais de
mudanças no ambiente competitivo, agindo de forma a projetar cenários e
estabelecer um plano de ação que permita ajustar os rumos da organização para
que esta não seja pega de surpresa, a que pode custar sua continuidade, seja por
oportunidades, que pode valer uma posição de mercado favorável.
A estratégia inicia-se na definição dos negócios das empresas até a revisão
de todo o planejamento. É fundamental procurar compreender bem a área de
negócios na qual a organização se insere antes de tomar medidas que afetem o seu
desempenho interno e a sua imagem perante a sociedade. Pensamento este
também citado por Serra et al. (2003, p.5), pois a estratégia é o conjunto dos meios
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que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. Tal processo envolve as
decisões que definem os produtos e os serviços para determinados clientes e
mercados e a posição da empresa em relação aos seus concorrentes.
A maioria das instituições não depende da centralização geográfica ou
grandes centros nos dias atuais para gerar negócios, pois estes são suportados pelo
uso da tecnologia, o que proporciona às mesmas que transacionem por meio de
unidades de negócio e de equipes descentralizadas, ofertando assim um contato
mais próximo dos clientes. Essas instituições vislumbram que a vantagem
competitiva deriva mais de recursos intangíveis, como conhecimento, capacidades e
relacionamentos criados pelos empregados, que de incentivos em ativos físicos e do
acesso ao capital. Portanto, a implementação da estratégia exige que todas as
unidades de apoio ou suas unidades de negócios estejam conectadas e alinhadas à
estratégia, o que acarreta a necessidade de uma linguagem para a comunicação
tanto da estratégia como dos processos e sistemas que contribuem para a
implementação.
Para que a estratégia seja uma ferramenta eficaz, é necessário que toda a
organização esteja comprometida com a mesma. Isso inicia com aadoção pelos
sócios da estratégia como primordial para a continuidade da empresa. Para Porter
(1996), existem muitas ferramentas que mostram como implantar a estratégia e
praticamente todas têm por base a definição de metas concretas e possíveis de se
realizar. O autor afirma ainda que as ferramentas de gestão atualmente existentes
foram criadas para gerenciar taticamente e não estrategicamente; por isso,
estratégia é definida por:
a)um posicionamento único da empresa;
b)opções e escolhas vis-à-vis da concorrência;
c)proposta de valor ao cliente;
d)especifica o que a empresa faz e o que deixa de fazer.
Além disso, Porter (1996) argumenta sobre a distinção entre a eficácia
operacional e a estratégia, mostrando que há uma ampla confusão entre estratégia e
ações estratégicas. Assim, este autor define que eficácia operacional é o
desempenho de atividades de forma mais eficiente e eficaz que as do concorrente,
enquanto a estratégia competitiva é a vantagem competitiva sustentável das
organizações.
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Em uma análise mais recente,Kim (2005) escreveu que com o avanço da
tecnologia, da globalização e da sociedade, as fronteiras mercadológicas se
tornaram mais bem definidas, fomentando uma corrida por vantagens comparativas.
Com isso, cabe às empresas buscar mercados inexistentes a baixos custos e à alta
agregação de valor ao cliente para se destacar na indústria e alcançar uma
vantagem competitiva.
Por fim, Porter (2005) expõe que a manutenção da competitividade depende
da estratégia que a empresa pretende adotar frente aos seus concorrentes:
diferenciação de seus produtos, liderança no custo total ou enfoque. Para o alcance
da diferenciação, a empresa deve gerir seu processo produtivo e sua estratégia de
negócio de forma a manter a inovação e a melhoria contínua em suas operações
frente aos seus concorrentes.

2.1.1 O desdobramento da estratégia
O processo de desdobramento estratégico inicia,frequentemente, com a
definição de Missão da organização. O principal objetivo de se definir aMissão reside
em se identificar a razão da sua existência. A ideia é transmitir para todos os
processos e colaboradores da empresa um senso de união de esforços. É através
de uma Visão de futuro, um segundo passo da gestão estratégica, que os
administradores podem focar seus esforços e estimar os objetivos estratégicos,
táticos e operacionais a serem atingidos.
Há dois indicadores principais de direção para os quais uma
organização é levada: a missão e os objetivos organizacionais. A
missão organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão
de sua existência. Os objetivos são as metas das organizações.
(ALDAY, 2000, p. 14).

O processo de desdobramento engloba um conjunto de propósitos. É
fundamental que a organização os entenda, discuta e identifique prioridades.
Dependendo das prioridades eleitas, o ritmo e a técnica de desdobramento poderão
ser diferenciados.
Para Coutinho e Kállas (2005), esse processo de desdobramento da
estratégia implica a definição desses objetivos, indicadores e iniciativas que
exprimam
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24

organização, e que também tragam consigo informações de como essa parte da
organização contribui para a estratégia da parte corporativa definida. A necessidade
de se discutir, externar uma estratégia singular que contribui para uma estratégia
corporativa pode ser um direcionador para o processo de desdobramento.
As organizações podem entender que tal processo poderá ser um valioso
instrumento de comunicação, ou seja, uma forma para assegurar a assimilação e o
entendimento de diferentes equipes em torno dos direcionadores de uma estratégia
corporativa ou até mesmo de uma unidade de negócio. Quando a comunicação da
estratégia é um dos propósitos, é importante que a organização promova uma
reflexão de qual a melhor técnica para realizar o desdobramento.
Ainda segundo Coutinho e Kállas (2005), o desdobramento pode criar uma
linguagem e gestão comum e integrada da estratégia na organização. Nesse caso,
muitas vezes se opta por replicar o processo de tradução da estratégia corporativa
em diferentes níveis da organização. Nesse processo, o que se reforça é a
discussão de que tipo de valor essa equipe, área ou processo gera para a estratégia
da corporação e da unidade de negócio. Busca-se certa padronização dos
instrumentos utilizados no processo, reforçando o aspecto da comunicação, mas
criando também uma forte identidade e linguagem comum da gestão.

2.1.2 Tecnologia da informação como suporte ao alinhamento estratégico
Após a discussão sobre os tópicos relacionados ao BSB, torna-se necessária
a apresentação do relacionamento da TI, indicador de desempenho e seu
suporte/alinhamento à estratégia.
As telecomunicações e a informática, isoladamente, têm contribuído para
grandes transformações em nossa sociedade. Elas promovem o encurtamento de
distâncias e permitem que máquinas executem com competência tarefas que
exigiam muito esforço e tempo humanos. O impacto da sua utilização no modo de
vida das pessoas, na forma como as empresas trabalham e se relacionam umas
com as outras e no mundo, de uma forma geral, tem sido tão marcante que muitos
autores como Peter Duker, consideram que estamos vivendo uma nova era, a “era
da informação”.
Uma das primeiras tentativas de ligar o uso da TI aos objetivos e estratégias
das empresas surgiu no fim da década de 1970 e foi proposta por Rockart (1979): o
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método dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), que ainda hoje é largamente usado
para o planejamento e priorização de aplicações de TI. Rockart buscava resolver o
problema da formulação de sistemas gerenciais.
De acordo com esse método, os sistemas de informações gerenciais e os que
produzem os indicadores de desempenho da empresa devem ser fundamentados na
definição pelos próprios executivos sobre suas necessidades de informação. O foco
da abordagem proposta está nos FCS, que seria o “número de áreas nas quais os
resultados, se satisfatórios, asseguram o desempenho competitivo bem-sucedido
para a organização”.
O estudo efetuado por Byrd eMarshall (1997) buscou aprofundar o trabalho de
Mahmood(1993) acerca do relacionamento entre investimentos da TI e desempenho
da empresa. Foram feitos relacionamentos entre as variáveis de investimentos em TI
e indicadores tradicionais de desempenho de empresas. Em sua conclusão,
identificou que os resultados eram inconclusivos na relação de uso de TI e
indicadores financeiros.
Este tipo de análise é útil para se investigar alguns dos impactos da TI sobre
as organizações, mas concentra-se principalmente no aspecto produtividade. Como
a produtividade é apenas um dos possíveis indicadores de sucesso do investimento
em tecnologia da informação, muitas das pesquisas sobre o valor da TI para as
empresas baseadas em modelos puramente econômicos apresentaram resultados,
às vezes, desfavoráveis e contraditórios dentro do contexto aplicado ao negócio.
Um indicador é, portanto, primordialmente uma ferramenta de mensuração,
utilizada para levantar aspectos quantitativos e/ou qualitativos de um dado
fenômeno, com vista à avaliação e a subsidiar a tomada de decisão. Além de serem
instrumentos de avaliação, os indicadores também são instrumentos de gestão.
Os autores Blum et al. (2012) relata que o objetivo maior do BSC é
proporcionar alinhamento de todos e de tudo dentro da organização à estratégia
organizacional, em busca do cumprimento das ações traçadas, procurando, assim,
alcançar as metas e os objetivos, além degarantir o foco, o que muito contribui para
uma tomada de decisão acertada logo na concepção dos projetos estratégicos da
empresa, que serão o eixo motriz para alcançar os resultados esperados.
Os mesmos autores afirmam que para se obter um conjunto de projetos
alinhados com a estratégia, é necessário selecionar, dentre todos os projetos que
existem na organização, aqueles com caráter estratégico.
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Porém, não basta a simples criação de indicadores de desempenho sem
realizar um acompanhamento dessas medidas tendentes para obter uma a eficácia
do sistema. O objetivo do gerenciamento do desempenho organizacional é garantir
que a organização, com todos os seus subsistemas (processos, departamentos,
colaboradores), trabalhe sincronizada para que os resultados positivos possam
surgir (GODOY, 2009).
É difícil estimar qual é a verdadeira participação de mercado que novos
investimentos em TI podem trazer para uma empresa. Ainda assim, é possível
prever se um sistema vai melhorar a capacidade da empresa perceber, de forma
mais ágil, o que seus clientes querem, aumentando assim a confiabilidade dos seus
produtos e reduzindo, por exemplo, os custos de suas atividades. Se isto estiver
acontecendo, a empresa provavelmente desfrutará de melhoria da sua posição no
mercado ou, pelo menos, estará neutralizando o avanço da concorrência, caso esta
esteja seguindo os mesmos passos, valendo-se assim de uma vantagem
competitiva.
Segundo Meirelles (1994), o valor estratégico da informação é difícil de medir
a priori, mas fácil de ser justificado quando se avaliam os benefícios em potencial.
Embora o conceito de alinhamento estratégico venha sendo exaustivamente
estudado, buscar o alinhamento das estratégias empresariais e de tecnologia
continua a ser valioso para os executivos.
Luftman (2000) afirma que o alinhamento entre negócios e TI refere-se à
aplicação da TI de uma forma apropriada e oportuna, em harmonia com as
estratégias, objetivos e necessidades dos negócios. Esta é, ainda, uma importante
preocupação dos executivos. Esta definição de alinhamento trata de como a TI está
alinhada com os negócios, e se o negócio deveria ou poderia estar alinhado com a TI.
O alinhamento se desenvolve através do relacionamento no qual a função da
TI e outras funções de negócios adaptam suas estratégias simultaneamente. O
conhecimento da maturidade das escolhas estratégicas e das práticas de
alinhamento torna possível para uma empresa ver onde ela se situa e como pode
melhorar.
Luftman (2000) ainda discute uma abordagem para avaliar a maturidade do
alinhamento entre negócios e TI. Assim que a maturidade é entendida, o método de
avaliação fornece à organização um guia que identifica as oportunidades para
melhoria do relacionamento harmonioso entre negócios e TI.
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A forma de propiciar alinhamento estratégico da TI ao negócio pode ser feito
de diversas formas e modelos. Na metodologia proposta por Henderson e
Venkatraman (1993), as áreas de negócio e de TI dividem o modelo, sendo que
cada uma delas conta com dois quadrantes, um deles de estratégia e o outro de
infraestrutura. O modelo é composto de quatro quadrantes com três componentes
cada (Figura 1). Esses 12componentes definem quão alinhado cada quadrante está
em relação aos demais. Todos os componentes trabalham em conjunto,
determinando assim o grau de alinhamento ao planejamento da organização.
De acordo com o modelo, a estratégia de negócio posiciona a organização
em relação a seu ambiente externo (mercado), enquanto a estratégia de TI posiciona
a organização em relação ao ambiente externo de TI (tecnologia disponível, custos,
fornecedores, etc.) e as infraestruturas e processos de TI e organizacionais referemse às adequações internas para implementação das estratégias formuladas.
Existe uma relação entre todos os quadrantes do modelo de alinhamento
estratégico, e tais ligações são necessárias porque todos os quadrantes e
componentes devem funcionar como uma unidade. A articulação vertical do modelo
é a adaptação estratégica, que explica a necessidade de o negócio tomar decisões
que ditarão a sua posição no mercado. A adequação estratégica refere-se à
utilização de infraestrutura para determinar a estratégia do negócio. A articulação
horizontal é a integração funcional, que está mais diretamente relacionada à TI e ao
alinhamento do negócio. De acordo com a mudança no negócio, muda também a
tecnologia para acompanhar os processos de negócio. Tal integração descreve a
capacidade da empresa de se posicionar com sucesso no mercado através do uso
da TI, podendo trazer vantagem competitiva e aumentar o valor da TI.
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Figura 1 – Modelo de alinhamento estratégico

Fonte: Adaptado pelo autor com base emHenderson e Venkatraman (1993).

Para que o desempenho da organização seja sinérgico, transformando-o em
mais que a soma das partes, a estratégia precisa ser integrada e alinhada à sua
operacionalização.

2.2

Planejamento estratégico

Planejar é essencial a qualquer organização. O planejamento também serve
para a organização com o subsídio para encontrar elementos comuns no tempo e na
execução das tarefas. Para realizar um trabalho é necessário planejar primeiro, pois
evita o método de tentativa e erro, que é mais dispendioso, tanto em tempo como
em recursos financeiros e humanos. Através do planejamento, percebe-se que as
intervenções, correções e retrabalho são menores. Planejar envolve também a
intenção de prever o futuro e traçar um caminho para atingir a posição desejada
nesse futuro vislumbrado (PEREIRA, 2010, p.35).
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No Brasil, apesar de muitas empresas já estarem utilizando a metodologia do
planejamento estratégico, ainda pairam dúvidas sobre o que realmente este vem a
ser e como deve ser formulado. A maior dúvida diz respeito a uma acentuada
tendência para a utilização dos termos “Planejamento Estratégico” e “Planejamento
a Longo Prazo” como se fossem sinônimos.
Segundo Ansoff(1990), somente um número reduzido de empresas utiliza o
verdadeiro planejamento estratégico. A maioria das organizações continua
empregando as antiquadas técnicas do planejamento a longo prazo, que se baseiam
em extrapolação das situações passadas.
A metodologia do Planejamento a Longo Prazo foi desenvolvida nos Estados
Unidos na década de 1950, com profunda influência da tecnologia de planejamento
dos países com economia planejada a longo prazo. Em consequência disso, na
opinião de Bower(1966), os planos a longo prazo tornaram-se projeções de lucro
(para dez anos ou mais) sem muita utilidade, representados por uma enorme
quantidade de papel e uma limitada quantidade de pensamento estratégico.
O Planejamento Estratégico parte da ideia de que o ambiente onde está
inserida a organização está em constante mutação e turbulência, exigindo um
processo contínuo de formulação e avaliação de objetivos, baseado no fluxo de
informações entre ambiente e organização (MOTTA, 1996, p. 224).
O planejamento ajuda a organização na prática diária do trabalho, sendo
muitas vezes executadas de forma mais eficiente, focando sua energia, garantindo
que seus membros estejam trabalhando em direção aos mesmos objetivos e missão
corporativa.
Segundo Pereira (2010), o processo de planejamento iniciou-se quando
Frederick Taylor propôs a utilização de métodos científicos na administração de
organizações. Seu foco baseava-se na eficiência e na eficácia operacional. Taylor foi
o precursor da organização metódica do trabalho.
O planejamento estratégico, como vem sendo utilizado, resulta de uma
evolução decorrente de mudanças ocorridas na gestão das organizações, devido às
constantes alterações do ambiente e ao aumento da competitividade. Assim, para
melhor compreender esta importante prática de gestão, busca-se, a seguir,
apresentar a evolução do conceito e da sua utilização, bem como algumas críticas
que vêm sendo realizadas a respeito deste tema.
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Um processo contínuo de pensamento sobre o futuro, desenvolvido
mediante a determinação de estados futuros desejados e a avaliação
de cursos de ação alternativos a serem seguidos para que tais
estados sejam alcançados. (OLIVEIRA, 1998, p.34).

Da mesma forma, Pereira (2010) define Planejamento Estratégico como um
processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes (competências) e
fracos (incompetências ou possibilidades de melhorias) da organização, e das
oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular (formar)
estratégias e ações estratégicas com o intuito de aumentar a competitividade e seu
grau de resolutividade.
O Planejamento Estratégico tem se modernizado ao longo dos anos com a
incorporação de ferramentas que auxiliam tanto na formulação de estratégias quanto
na sua execução e no seu acompanhamento. Este fato pode ser comprovado na
literatura onde são encontrados trabalhos com foco em sistemas de medição de
desempenho tais como:Tableaux de Bordde Gestion, criado por Satet e Voraz
(1932),Administração por Objetivos, criado por Drucker (1954),Pirâmide de
Performance (SMART), criado por Mcnair, Lynch e Cross (1990), Balanced
Scorecard, criado por Kaplan e Norton (1992), Gerenciamento Total da Melhoria
Contínua, criado por Harrington (1997) e Performance Prism, criado por Neely,
Adams e Kennerly (2002).

2.3

Balanced Scorecard

Em 1990, David Norton, CEO do Instituto Nolan Norton, iniciou e liderou um
estudo onde teve o amparo acadêmico para consultorias de Robert Kaplan. Este
estudo teve como objetivo desenvolver um novo modelo de medição de
desempenho (KAPLAN; NORTON, 1996). O estudo originou-se pela convicção de
que as abordagens de medição de desempenho até então estavam se tornando
ultrapassadas, uma vez que se apoiavam, principalmente, em medidas contábeis e
financeiras. Scorecard significa, em inglês, cartão para registro de resultados
balanceado. O nome mostra, assim, a característica fundamental dessa ferramenta
de implementação da estratégia, o equilíbrio entre os indicadores de desempenho,
como afirmam Serra et al. (2003).
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Como resultado desse estudo surgiu o Balanced Scorecard (BSC), cujo nome
reflete o equilíbrio fornecido entre os seguintes fatores (KAPLAN; NORTON, 1996):
a) objetivos de curto e longo prazo;
b) medidas financeiras e não financeiras;
c) indicadores de ocorrências e de tendências;
d) perspectivas de desempenho internas e externas.
Segundo Kaplan e Norton (1997, p.11-15), o principal objetivo do BSC está no
alinhamento estratégico com as ações operacionais da empresa por meio das
seguintes ações:

1. Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: o processo de scorecard tem
início com um trabalho de equipe da alta administração para traduzir a
estratégia de sua unidade de negócios em objetivos estratégicos
específicos. Tais objetivos devem ser concatenados em um diagrama
simples que mostre a relação de causa e efeito nas diferentes
perspectivas de negócio da organização: financeira, clientes, processos
internos e aprendizado e crescimento (mapa estratégico). Para cada
objetivo devem ser identificadas as medidas ou indicadores de
desempenho, a fim de que seja simples e rápida a mensuração de
desempenho nos diversos níveis e que a análise do desempenho da
organização seja menos subjetiva.
2. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: os objetivos e
medidas estratégicas são transmitidos à empresa de diversas formas,
como jornais internos, quadros de avisos, contatos pessoais e outros. A
comunicação serve para mostrar a todos os funcionários os objetivos
críticos que devem ser alcançados para que a estratégia da empresa seja
bem-sucedida.
3. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: o BSC
produz maior impacto ao ser utilizado para induzir a mudança
organizacional. Os altos executivos deverão estabelecer metas que, se
alcançadas, transformarão a empresa. As metas deverão representar uma
descontinuidade no desempenho da unidade de negócios.
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4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: o quarto processo
gerencial incorpora ao BSC um contexto de aprendizado estratégico. Este
é, segundo os autores, o aspecto mais inovador e importante de todo o
método.

Esse

processo

cria

instrumentos

para

o

aprendizado

organizacional em nível executivo.

Assim, o objetivo maior do BSCé otimizar o desempenho de implementação
da estratégia definida para a organização, podendo sua estratégia ser desdobrada.
Para Kaplan e Norton (1997), o BSCtem o poder de ser um sistema de gestão
estratégica e não um simples sistema de medidas. Logo, a construção e a
implantação de um modelo específico de desdobramento das estratégias contribui
para que as empresas enfrentem a elevação do nível de competitividade.
Para Donlon (2003, p.12), “a implantação ou desdobramento do BSC por toda
a organização significa sintonizar toda a organização com a estratégia”. Nesse
sentido, o desdobramento é muito mais que um exercício de comunicação da
estratégia; representa um comprometimento entre equipes e pessoas com o intuito
de concentrar recursos e atividades na execução de prioridades mais amplas,
abrangendo todo o âmbito da organização.
O propósito do Balanced Scorecard é descrever, mensurar e
gerenciar a estratégia. Seu desdobramento pelas sucessivas
camadas organizacionais permite que todos esses efeitos difundamse por toda a organização.(DONLON, 2003, p. 84).

Para traduzir a visão e a estratégia em objetivos e medidas, o BSC está
estruturado em quatro diferentes perspectivas pelos seus autores,conforme pode ser
observado na Figura 2:
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Figura 2 – Estrutura do BSC para a tradução da estratégia em termos operacionais

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.10).

Com base no exposto na Figura 2, Kaplan e Norton (1997) afirmam que o
BSC é mais que um sistema de medidas táticas ou operacionais, uma vez que
empresas inovadoras estão utilizando o modelo, na verdade, como um sistema de
gestão estratégica para administrar a estratégia a longo prazo. Ainda segundo os
autores, o BSC complementa o planejamento da estratégia, pois traduz a missão e
as estratégias da empresa em um conjunto abrangente de medidas de desempenho
que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica, o que permite
o acompanhamento e a avaliação da implantação das estratégias em nível
operacional.
Segundo Atkinson et al. (2000), o BSC reflete a primeira tentativa sistemática
de desenvolver um sistema de avaliação de desempenho que enfoque os objetivos
organizacionais, a coordenação do processo decisório e a provisão de uma base
para o aprendizado organizacional. Esse sistema avalia os aspectos do
desempenho organizacional que sinalizam o que os gestores acreditam ser os
direcionadores do desempenho empresarial, ou seja, as causas da eficiência ou
ineficiência da empresa.
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Kaplan e Norton (1996) propõem que o BSC traduza a visão e a estratégia da
organização em objetivos e métricas através das dimensões descritas. Nesse
ambiente é enfatizada a importância da inovação, indicando que o BSC deveria ser
usado como comunicação, informação, aprendizado e não simplesmente como um
sistema de controle. Nesse sentido, as dimensões permitem balancear os objetivos
de curto e longo prazo, objetivos desejados e direcionadores de desempenho e
medidas de desempenho de natureza mais qualitativas e subjetivas. A ligação entre
o instrumento e as ações é monitorada pelos indicadores, que operacionalizam o
discurso.
Dependendo da análise do ambiente e da estratégia adotada, pode-se agregar
mais perspectivas. Soares Júnior e Prochnik (2005) analisaram o caso de uma
unidade de negócio da Siemens Brasil, que atua no setor de telecomunicações, que
acrescentou a perspectiva fiscal, em função da forte influência do órgão regulatório
nacional de nome Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Outro ponto
estudado no caso Siemens estava relacionado à mudança constante da tecnologia
e, por essa razão, acrescentou ao seu BSC a perspectiva de tecnologia e inovação.
Uma forte tendência observada nas instituições diz respeito ao crescimento
dos modelos de gestão estratégica, dos quais o BSC se apresenta como um dos
mais debatidos e utilizados conforme pesquisa no site Scholar Google©. Um modelo
suportado pelo BSC pressupõe que focos em diferentes agentes sejam analisados
(dimensões) e possam direcionar os objetivos, indicadores, metas e planos de ação
de forma estruturada e coordenada. O conjunto de elementos (objetivos,
indicadores, metas e planos de ação) pode provocar vários tipos de impacto na
entidade e devem zelar para que a perseguição das estratégias correntes e a
identificação de novas estratégias ocorram. Essa necessidade remete ao foco do
controle das estratégias ou ao estímulo para identificação e desenvolvimento de
novas estratégias através da inovação, tratado por Simons (1995).
As quatro perspectivas propostas por Kaplan e Norton (2001) estão presentes
na maioria dos estudos de caso.O estudo bibliométrico realizado por Almeida et al.
(2013) descreve algumas particularidades sobre o estudo do BSC no Brasil e as
publicações em congressos e periódicos classificados pela Qualis da CAPES entre
os anos de 2002 a 2012. Neste período foram encontrados 3.825 publicações, onde
observa-se que antes de 2007 o numero de artigos publicados em congressos era
superior ao de periódicos, a partir de 2007 esses números se tornam igualitários.
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O presente estudo de Almeida et al. (2013) demostra que 37% dos artigos
publicados são de estudo de caso único e 16% são de estudo de caso múltiplo. Se
somadas as duas metodologias de estudo de caso obtem-se 53% dos artigos. O
referido trabalho bibliométrico ainda evidenciou os objetivos dos artigos publicados,
onde predominou com 70% dos casos a análise da ferramenta de BSC, o que
corrobora também pela preferência de estudo de caso citado anteriormente.
O BSC tornou-se influente no contexto organizacional porque consegue
captar as atividades críticas de geração do valor da empresa, preservando os
interesses de curto prazo e revelando claramente os propulsores de valor para um
desempenho financeiro superior no longo prazo. A aplicação do BSC nas
organizações possui três aspectos que são de fundamental importância:
a) a integração entre as quatro perspectivas do modelo (Financeira, Clientes,
Processos Internos e Aprendizado e Conhecimento), para que estas não se
tornem isoladas dentro do contexto;
b) o balanceamento entre os graus de importância das perspectivas;
c) que o scorecard seja visto pela organização como um sistema de gestão da
estratégia e não somente gestão financeira (KAPLAN; NORTON, 1997).
Na visão de Simons (1995) a combinação entre artefatos que possam
monitorar (efeito diagnóstico) elementos relevantes e mecanismos que permitam
captar novas oportunidades (efeito interativo) é relevante no desenvolvimento das
atividades da organização. Dessa maneira, ter um artefato que possa influenciar as
duas abordagens é fundamental para trazer consistência às decisões ao longo do
tempo.
O sistema de gestão estratégica traduzido para as áreas e, posteriormente,
para os indivíduos, deveria reforçar o comportamento que se espera dessas
atividades. A sustentabilidade da organização pode ser estimulada e reforçada a
partir de uma visão proativa e “equilibrada” da contribuição dos artefatos ao
processo de gestão. Nesse sentido, é relevante uma escolha com prioridades, pois
se tem capacidade cognitiva limitada em termos de processamento, entendimento e
utilização desses indicadores (SIMONS, 1995).
Assim, a metodologia BSC se apresenta como uma proposta de mensuração
estruturada que complementa a abordagem tradicional de avaliação de resultados,
integrando a perspectiva financeira às perspectivas representativas dos processos
internos, da relação entre empresa e cliente e da capacidade da organização no que
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se refere ao aprendizado e ao crescimento. Essas perspectivas, segundo os autores
acima citados, podem ser assim descritas:
a) perspectiva financeira: as medidas financeiras, na abordagem BSC, deixam
de ser o foco principal, mas são preservadas devido à sua importância;
b) perspectiva dos processos internos: está relacionada à identificação dos
processos críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência,
oferecendo propostas de valor que atraiam e retenham clientes em
segmentos-alvo de mercado e satisfaçam, certamente, às expectativas
financeiras dos acionistas;
c) perspectiva do cliente: está relacionada à identificação de segmentos de
clientes e mercados nos quais a organização competirá e as medidas de
desempenho nesses segmentos-alvo;
d) perspectiva do aprendizado e crescimento: está relacionada à identificação da
infraestrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e
melhoria a longo prazo. Através do BSC, Kaplan e Norton (1997) afirmam que
é possível avaliar até que ponto as unidades de negócio de uma empresa
geram valor para os clientes atuais e futuros, e como podem aperfeiçoar suas
capacidades internas, sistemas e procedimentos e fazer investimentos
necessários em pessoal, visando à melhoria no desempenho.
2.4

As quatro perspectivas e a medição da estratégia
Para colocar o BSC em funcionamento a fim de conduzir a estratégia, a

empresa precisa considerar três aspectos-chave: relações de causa e efeito; vetores
de desempenho e relação com os fatores financeiros.
De acordo com Kaplan e Norton (2004), a estratégia é um conjunto de
hipóteses sobre causa e efeito. Assim, é necessário descobrir essas relações entre
os indicadores de desempenho dentro das perspectivas como também entre as
perspectivas. Esta sequência de relações de causa e efeito comunica a estratégia
para toda a empresa.
Segundo Olve (2001), a lógica das relações de causa e efeito segue em duas
direções. Inicialmente, de cima para baixo, ao decompor a visão em estratégias e
estas em objetivos e medidas. Depois, de baixo para cima, evidenciando as relações
causais das diversas atividades e setores no sucesso da estratégia.
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O encadeamento dessas relações é desdobrado a partir das estratégias para
se chegar à visão de futuro. Este desdobramento resulta em indicadores de
resultado e indicadores de tendência. Os indicadores de tendência são medidas
específicas para uma unidade de negócio e são vetores do desempenho do negócio.
Estes procuram demonstrar a estratégia da unidade de negócio e irão influenciar
diretamente os indicadores de resultados da empresa. Tais vetores não demonstram
se a estratégia está sendo alcançada, mas possibilitam à unidade de negócio
controlar seu desempenho operacional a curto prazo. Para Kaplan e Norton (2004),
um bom BSCdeve ser uma combinação dos indicadores de resultados com os de
tendências ajustados à estratégia do negócio.
Quanto à relação com os indicadores financeiros, Kaplan e Norton (2004)
destacam

que

os

indicadores

de

qualidade,

satisfação,

inovação

e

a

descentralização de poderes não podem ter um fim em si mesmos, pois são
essenciais para revelar as tendências futuras da empresa.
Para a criação de um sistema de gerenciamento da estratégia, Kaplan e
Norton (1997) definem quatro aspectos a serem observados. O primeiro refere-se à
comunicação e à vinculação da estratégia, onde se enfatizam mecanismos de
estabelecimento de metas, sendo essas comunicadas pela alta administração e
alinhadas aos objetivos globais da empresa. Quanto ao segundo aspecto, o
planejamento e o estabelecimento de metas, a alta-gerência deve se certificar se
estas metas estão sendo aceitas e se as iniciativas estratégicas foram reconhecidas
por todas as pessoas envolvidas. O terceiro aspecto relevante para a empresa
desenvolver um sistema de gestão da estratégia consiste no feedback e
aprendizado estratégicos.
Epstein et al. (1998) destacam, também, os principais benefícios na
implementação do BSC,em quepode-se resumir em um simples e sucinto
documento um conjunto de indicadores de desempenho da organização. Ainda de
acordo com Epstein, as quatro perspectivas fornecem uma visão mais equilibrada da
organização, possibilitando aos gerentes se atentarem para o modo como o
desempenho é alcançado. O autor ainda descreve que o BSC revela-se um modo de
comunicar e reforçar a estratégia da organização através de suas pontuações e
traduz a estratégia em indicadores quantificáveis.
A construção do BSCdeve ser um agente motivador para que as unidades de
negócios vinculem seus objetivos financeiros à estratégia da empresa, servindo
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como ponto central para os outros objetivos e medidas das outras perspectivas,
fazendo parte de uma relação causa e efeito. Para Rocha e Pinto (2000), o
BSCdeve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos financeiros de
longo prazo, relacionando-os às ações que precisam ser tomadas em relação aos
processos financeiros dos clientes, dos processos internos e do desempenho
econômico desejado.

2.4.1 Perspectiva financeira
De acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 38-40), as empresas promovem o
crescimento lucrativo da receita, aprofundando seus relacionamentos com os
clientes existentes, também podem lançar novos produtos. Outra maneira é vender
para segmentos totalmente novos e em novos mercados.
As medidas financeiras indicam se a empresa está obtendo êxito com as
estratégias definidas, implementadas e executadas. Em geral, esse êxito é medido
pela sua lucratividade, pelo seu crescimento e pelo incremento de valor para o
acionista (shareholdervalue). Se os indicadores financeiros não mostram o
esperado, pode haver problemas na execução e na implementação da definição das
estratégias.
Definir quais temas serão de fato, o fator estratégico dentro da perspectiva
financeira, faz com que a empresa mantenha seu foco, alcance os objetivos e
mantenha o alinhamento de sua estratégia com o todo sem correr o risco de
burocratizar excessivamente os processos internos.
A perspectiva financeira tem como função mostrar aos acionistas e gestores
como a empresa está desenvolvendo sua estratégia e seu desempenho no negócio
(KAPLAN; NORTON, 1997). Apesar das críticas, os aspectos financeiros são foco
para todos os objetivos e indicadores nas demais perspectivas do BSC. Os
indicadores selecionados na perspectiva dos clientes, processos internos e
aprendizado e crescimento devem estar em sintonia com os indicadores financeiros,
de modo a explicitar as relações de causa-efeito, as quais resultam em uma melhora
no desempenho econômico. Esse mesmo argumento foi apresentado por Costa
(2001, p. 35) sobre a Perspectiva Financeira, pois indica se a estratégia, implantação
e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros.
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Foi verificado, ainda, pelos autores do BSC, que para as três fases de
desenvolvimento das empresas, existem três temas financeiros que norteiam a
estratégia empresarial:
1– Crescimento e mix de receitas: Refere-se à ampliação da oferta de
produtos e serviços, conquista de novos clientes e mercados, mudança de mix de
produtos e serviços para itens de maior valor agregado e a modificação dos preços
de produtos e serviços;
2– Redução de custos / melhoria de produtividade: Refere-se a iniciativas no
sentido de baixar os custos diretos de produtos e serviços, reduzir os custos
indiretos e compartilhar recursos entre unidades de negócios;
3– Utilização dos ativos / estratégia de investimento: Refere-se à redução de
capital de giro necessário para determinado volume e mix de negócio, bem como
para a melhor utilização da base de ativo fixo, buscando a plena capacidade e a
eficácia na utilização de recursos escassos e desfazendo-se da geração do retorno
inadequado sobre o seu valor de mercado;
Para melhor visualizar a escolha dos vetores dos objetivos financeiros, Kaplan
e Norton utilizaram uma matriz 3x3 contendo as três fases de estratégias do negócio
e os três temas financeiros, conforme Quadro 1:
Quadro 1 – Medição dos temas financeiros estratégicos
TEMAS ESTRATÉGICOS
Redução de custos e
aumento da produtividade
 Aumento da taxa de venda por  Receita/funcionário
segmento
 Percentual da receita gerado
por novos produtos, serviços e
clientes

Sustentação

 Fatia de clientes e contas-alvo
 Vendas cruzadas
 Percentual da receita gerado
por novas aplicações
 Lucratividade por clientes e
linhas de produtos

 Custos versus custos dos
concorrentes
 Taxas de redução de
custos
 Despesas indiretas
(percentual de vendas)

Colheita

ESTRATÉGIAS

Crescimento

Aumento e mix de receita

 Lucratividade por clientes e
linhas de produtos
 Percentual de clientes não
lucrativos

 Custos unitários (por
unidade de produção, por
transação)

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 55).

Utilização de ativos
 Investimento
(percentual de vendas)

 Índices de capital de
giro (ciclo de caixa a
caixa)
 ROCE por categoriachave de ativo
 Taxa de utilização do
ativo
 Retorno
 Rendimento
(throughput)
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Pode-se sintetizar que a perspectiva financeira é vista como a consequência
econômica imediata das ações realizadas. São elas que indicam se a estratégia da
empresa está contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros, através de
sua implementação e execução.

2.4.2 Perspectiva dos clientes
Para atender à perspectiva dos clientes é necessário, inicialmente, decidir
qual o segmento de mercado, onde atuar e quem são os clientes-alvo. Após, sugerese a realização de uma análise de quais são os fatores críticos para conquistar
esses clientes. O BSC procura identificar os objetivos relacionados aos clientes em
cada segmento e criar os indicadores específicos para a empresa. Os indicadores
podem ser apresentados dentro de dois grupos: indicadores essenciais aos clientes
(com indicadores como participação de mercado, captação de clientes, retenção e
satisfação dos clientes) e indicadores de proposição de valor (que traduzem as
propostas de valor apresentadas aos clientes através de atributos ofertados, em
produtos e serviços, para gerar fidelidade e satisfação em um segmento-alvo).
A perspectiva do cliente permite que os executivos identifiquem os segmentos
de clientes e mercados nos quais a organização competirá, bem como as medidas
de desempenho da organização nesses segmentos-alvo. Sendo assim, esta
perspectiva deve incluir medidas específicas nas propostas de valor que a empresa
oferecerá aos clientes. Normalmente, as medidas básicas e genéricas do sucesso
de uma estratégia bem formulada e implementada, como satisfação e retenção de
clientes, encontram-se nesta perspectiva.
Segundo Kaplan et al. (1997), levando-se em consideração a estratégia de
crescimento da receita, deve-se então construir na perspectiva do cliente uma
proposta de valor específica, na qual descreva claramente como a organização
criará valor diferenciado e sustentável para seus clientes-alvo.
A perspectiva dos clientes representa metas para operações, logística,
marketing e desenvolvimento de produtos e serviços da empresa (PRADO, 2002).
Não é suficiente que as empresas se concentrem em suas capacidades internas e
abandonem necessidades e anseios dos clientes. Costa (2001, p. 46) ressalta que:
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Querer ser uma empresa orientada para seus clientes ou ser a
empresa fornecedora número um de seus clientes são objetivos
comuns entre as empresas hoje em dia. A diferença está em como
as empresas operacionalizam esse objetivo. Aí também reside a
grande dificuldade das empresas: traduzir missões em medidas
específicas que reflitam os fatores que realmente importam aos
consumidores, para que esses orientem as ações. O Balanced
Scorecard requer esse detalhamento.

As mudanças ocorridas no mercado não são assimiladas por muitos
executivos, que continuam indiferentes diante do mercado consumidor. Porém, as
empresas que não compreendem as necessidades dos clientes acabam
constatando que os concorrentes lhes tomam o mercado, oferecendo produtos e
serviços melhores alinhados às preferências desses clientes. Serra et al. (2003, p.
122-123) afirmam:
O BSC obriga a traduzir em medidas específicas que realcem os
fatores importantes para os clientes aquilo que, genericamente, se
refere ao atendimento dos consumidores. [...] Se caracterizam as
identificações do mercado e as dos segmentos nos quais a
organização deseja competir. São esses segmentos que produzirão
o componente de receita dos objetivos financeiros da organização,
mantendo a relação de causa e efeito. [...] A essência da estratégia
não é apenas escolher o que fazer; ela exige também que se escolha
o que não fazer. Isso implica que a organização identifique e enfoque
seus segmentos de mercado, cuide dos objetivos e dos indicadores
específicos e utilize todas as estratégias de marketing.

De acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 43-45), depois de definir seus
clientes-alvo, a empresa está em condições de identificar os objetivos e os
indicadores de sua proposição de valor. A proposição de valor deve transmitir o que
a empresa espera fazer por seus clientes, de maneira melhor ou diferente que os
concorrentes.
Os indicadores e objetivos de determinada proposição de valor definem a
estratégia da organização. A estratégia é traduzida em indicadores tangíveis, onde
hierarquicamente,

todos

os

empregados

possam

compreender

e,

consequentemente, sejam capazes de trabalhar para a melhoria da competência
organizacional.
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2.4.3 Perspectiva dos processos internos
Uma empresa com a perspectiva dos processos internos desenvolvida tende
a ser capaz de gerar um diferencial frente aos competidores. Em geral, as empresas
costumam desenvolver objetivos e medidas para essa perspectiva após a
formulação dos objetivos e medidas para as perspectivas financeiras e de clientes.
Seguindo essa sequência, elas são capazes de focalizar as métricas dos processos
internos nos processos (cadeia de valores) que conduzirão aos objetivos dos
clientes e acionistas.
A perspectiva dos processos internos existe para que os executivos
identifiquem os processos internos críticos da organização, alcançando a excelência
nos mesmos. As medições desta perspectiva devem ser voltadas para os processos
internos, que têm maior impacto na atração, retenção e satisfação de clientes em
segmentos-alvo de mercado, bem como para o atendimento das expectativas dos
acionistas com excelentes retornos financeiros, atingindo, desta forma, os objetivos
financeiros da empresa.
A perspectiva dos processos internos é uma consequência da formulação dos
objetivos e as medidas para as perspectivas financeiras e do cliente. É recomendado
que os executivos definam os objetivos e as medidas através de uma cadeia de
valor, estruturada em três processos: de inovação, de operação e de pós-venda.
Figura 3 – Modelo de cadeia de valor na perspectiva de processos de negócios internos

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 112).

Neste contexto, entende-se que a inovação tem como principal meta a
identificação das necessidades atuais e futuras dos clientes e desenvolver novos
produtos/serviços em atenção a essas necessidades. Para Kaplan (1997), os
processos de inovação são considerados como a onda longa da criação de valor,
pois é nessa fase que a empresa pode identificar as oportunidades existentes no
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mercado ou novos mercados e cultivar as necessidades emergentes ou latentes dos
consumidores.
As necessidades dos clientes e as metas financeiras estabelecidas norteiam
os processos internos que a empresa precisa ter para satisfazê-las. As empresas
precisam definir os processos e as competências que precisam superar e especificar
medidas adequadas para avaliar se o objetivo está sendo atingido. Serra et al.
(2003, p. 123) afirmam que:
Os indicadores de perspectiva dos clientes e dos acionistas são
importantes, mas devem ser apoiados por processos internos. Cabe
à organização, também, alcançar a excelência nesses processos. Na
perspectiva dos processos internos, as organizações identificam
aquilo que é mais crítico para a realização dos objetivos das duas
perspectivas anteriores. Assim as suas unidades de negócio podem
oferecer propostas de valor capazes de atrair e reter clientes em
segmentos-alvo de mercado e de satisfazer as expectativas que os
acionistas têm quanto ao retorno financeiro. Apesar da relevância
dessa perspectiva, as organizações só desenvolvem objetivos e
medidas para os processos internos depois de formulá-los para as
duas perspectivas anteriores. [...] A abordagem do BSC costuma
causar a identificação de processos inteiramente novos, nos quais
uma organização deve atingir a excelência para alcançar os objetivos
financeiros e dos clientes.

Na visão de Kaplan (1997), as operações tendem a ser repetitivas, permitindo
que as técnicas da administração científica sejam aplicadas a fim de melhorar o
recebimento e o processamento dos pedidos existentes, os processos de
suprimento, a produção e a entrega dos produtos acabados,que tradicionalmente
são monitorados pelas medidas financeiras básicas tais como: custo padrão,
orçamento e variações de custo. Esses processos enfatizam a entrega do serviço de
forma eficiente, regular e pontual aos clientes.
A fase final da cadeia de valor dos processos internos são os serviços pósvendas. Esse processo inclui as atividades que têm por objetivo proporcionar a
garantia e o conserto, correção de defeitos e o processamento de pagamentos dos
clientes. Também podem estar incluso nessa fase do processo o treinamento do
usuário. Esse treinamento normalmente abrange toda a parte de utilização,
manutenção e limpeza.
Podem ser aplicados nesses processos de pós-venda os mesmos parâmetros
de tempo, qualidade e custo aplicados nos processos operacionais. Assim, o tempo
de ciclo seria considerado como o tempo transcorrido desde a solicitação do cliente
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até a solução final dos problemas (mediriam a rapidez de resposta aos defeitos). As
medidas de custo poderiam avaliar a eficiência, o custo dos recursos utilizados nos
processos de serviços pós-vendas. E o nível de atendimento imediato poderia medir
o percentual de solicitações do cliente atendido com uma única visita ao serviço,
sem exigir várias visitas para resolver o problema.
Dentro da perspectiva de processos internos, seus objetivos estratégicos
devem levar em conta os temas estratégicos da organização, os quais já foram
devidamente definidos na perspectiva financeira e do cliente, estabelecendo
relações de causa e efeito entre eles.

2.4.4 Perspectiva do aprendizado e crescimento
A perspectiva do aprendizado tem a função de desenvolver os objetivos e as
medidas para orientar o crescimento organizacional, oferecendo a infraestrutura que
possibilita a consecução de objetivos nas outras três perspectivas, enquanto estas
revelam onde a empresa deve se destacar para obter um desempenho melhor. O
BSC enfatiza a importância de se investir em áreas que proporcionarão benefícios
futuros e não apenas em áreas tradicionais de investimento como, por exemplo,
equipamentos e marketing. A ênfase é dada também àsbases que sustentarão o
desempenho futuro:pessoal, sistemas e procedimentos internos. Para essas, Kaplan
e Norton (1997) sugerem medidas para a capacidade do trabalhador, do sistema de
informação, motivação, descentralização dos poderes e alinhamento.
A perspectiva do aprendizado e crescimento identifica a infraestrutura que a
empresa deve construir para que gere crescimento e melhoria em longo prazo. Para
identificar os fatores mais críticos para o sucesso atual e futuro, as empresas
precisam atingir suas metas de longo prazo para clientes e processos internos, e
isso se torna improvável sem a utilização de novas tecnologias e capacidades.
Kaplan e Norton (1997, p. 29) afirmam que o aprendizado e crescimento
organizacionais

provêm

de

três

fontes

principais:

pessoas,

sistemas

e

procedimentos organizacionais.
Para os autores (2004, p. 203-207), a definição estrita de intangível é o que
não pode ser percebido ou definido, o que os levou ao questionamento de como
seria possível gerenciar aquilo que não pode ser definido.
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Isoladamente, os ativos intangíveis não criam valor. É necessário alinhá-los à
estratégia a fim de aprimorar todos os intangíveis da organização. Conforme Kaplan
e Norton (2004b, p. 205-223), quando uma organização agrupa suas atividades em
torno de funções, como Recursos Humanos (RH) e TI, as pessoas recorrem
aosmodelos funcionais dentro de suas especialidades, sem se integrarem com
outras áreas.Para Serra et al. (2003, p. 126-127):
O valor da empresa está diretamente ligado à sua capacidade de
continuar a desenvolver os seus talentos humanos, identificando e
aprimorando as lideranças, melhorando a eficiência operacional e,
por consequência, criando mais valor para o cliente. Os objetivos
estabelecidos nas perspectivas do BSC revelam onde a organização
deve se destacar para obter um desempenho excepcional.
Entretanto, são os objetivos da perspectiva de aprendizado e
crescimento que oferecem a infraestrutura que possibilita a
consecução de objetivos ambicionados nas outras três perspectivas
– esses objetivos são impulsionadores e levam aos resultados. [...] O
ânimo e a satisfação dos funcionários são fundamentais para que se
alcance aquilo que leva mais rapidamente aos objetivos traçados:
produtividade, capacidade de resposta rápida às exigências do
mercado, qualidade e aprimoramento dos serviços aos clientes.

Dessa forma, os objetivos da perspectiva da aprendizagem e crescimento
apresentam uma grande amplitude, devendo, assim como as outras perspectivas,
ser definida com base nas características da organização, levando em consideração
a regularidade dos negócios de que a empresa participa. Além disso, os temas
estratégicos da organização deverão tomar como referência os objetivos
estratégicos já definidos na perspectiva financeira, na perspectiva do cliente e na
perspectiva dos processos internos, para estabelecer a inter-relação entre eles.

2.4.5 Perspectiva de Sustentabilidade
O tema sustentabilidade ainda é recente tanto na comunidade acadêmica
quanto na corporativa, e como declarado por Pimentel (2006, p. 12), os estudos
empíricos “ainda estão longe de oferecer uma conclusão definitiva”.
A sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade
dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana
(MARTINS, 2007).
A sustentabilidade é um meio de configurar a civilização e as atividades
humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias
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possam preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no
presente e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade e os ecossistemas
naturais, planejando e agindo de forma a atingir a manutenção indefinida desses
ideais (MARTINS, 2007).
Em termos empresariais, a sustentabilidade é conseguida com base no
equilíbrio dos seus três pilares (social, ambiental e econômico), que deverão ser
transversais

à

empresa

(e

à

própria sociedade) conforme os

exemplos

(FERNANDES, 2008):
1ª Social: Através da filantropia, mecenato, proximidade com a comunidade local,
programas de voluntariado;
2ª Econômico: Economia interna, gestão de risco e controle interno, promoção da
segurança e responsabilidade na utilização do seu produto;
3ª

Ambiental:

Plano

dos

3R

(reduzir,

reutilizar

e

reciclar);

eficiência

energética(poupança, projetos ambientais com apoios financeiros);
Enquanto algumas empresas podem dar a sua contribuição através de
determinadas atividades, a capacidade de fazer a diferença depende do setor e da
dimensão da empresa, mas, conforme Hart e Milster (2004) afirmam, de fato
algumas têm defendido que a criação de um mundo mais sustentável irá exigir que
as empresas sacrifiquem os lucros e o valor ao acionista em nome do bem público.
No entanto, a ideia de que investimentos associados à sustentabilidade podem
trazer redução nos ganhos da empresa não é pacífica.
Conforme Quesado et al. (2013, p.16) a sustentabilidade no Balanced
Scorecard permite identificar os aspectos sociais e ambientais a que estão expostas
as empresas, quais os aspectos que são estrategicamente relevantes para o êxito
do negócio, e como são vinculados e integrados através de relações de causa-efeito
representadas num mapa estratégico.
A sustentabilidade deverá ser uma das preocupações das organizações, uma
vez que são bastante influenciadas pelo ambiente envolvente e, simultaneamente,
influenciam-no de forma profunda. Este fato foi confirmado por um dos criadores do
BSC em recente entrevista à revista Época Negócios (2012).
Kaplan e Norton (2004) enfatizam três aspectos para que os processos que
possibilitam as práticas ao desenvolvimento sustentável contemplados no BSC:
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1ª O direito de operação das empresas está sujeito a legislações sobre o meio
ambiente, práticas trabalhistas, saúde e segurança dos funcionários, impondo desta
maneira condições e normas regulatórias ao seu funcionamento;
2ª A busca pela melhoria da reputação e da imagem da empresa por suas ações
responsáveis diante de seus funcionários, clientes e comunidades onde atua;
3ª Investir em gestão ambiental e social pode criar valor a longo prazo para os
acionistas.
Assim, os modelos de Balanced Scorecard com ênfase na sustentabilidade
podem ser estruturados através de quatro possibilidades, segundo a visão dos
autores Figge et al. (2002), Monteiro, Castro e Prochnik (2003) descrevem como
sendo:
1ª Possibilidade: Modelos com a inclusão de indicadores ambientais na
perspectiva dos processos internos ou mudanças nas perspectivas tradicionais,
através da incorporação de indicadores voltados para aspectos sustentáveis.
2ª Possibilidade: Modelos que propõem a inclusão de indicadores ambientais nas
perspectivas tradicionais do BSC.
3ª

Possibilidade:

Modelos

que

propõem

a

criação

de

perspectivas

complementares às perspectivas tradicionais, com ênfase na sustentabilidade e na
gestão ambiental.
4ª Possibilidade: Modelos voltados para a criação de um BSCespecífico para
departamentos, como, por exemplo, a criação de modelos de BSCpara os
departamentos de gestão ambiental das organizações.
A utilização da sustentabilidade associada ao BSC pode orientar empresas na
busca de resultados satisfatórios, quer na gestão ambiental, na social, ou de forma
conjunta diante da busca do triplo resultado, com ênfase no conceito do tripé da
sustentabilidade também chamado de Triple BottonLine, que envolve a avaliação de
elementos ambientais, sociais e econômico-financeiros(pessoas, planeta e lucro).
O BSC contempla em sua arquitetura básica condições para agregar
processos voltados às gestões ambientais e sociais. O agrupamento de processos
regulatórios e sociais na perspectiva processos internos foi desenvolvido para
contemplar as ações inerentes a essas gestões.
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Figura 4 – Triple Botton Line (TBL)

Ambiental
Social

Econômico

Governança
Corporativa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o exposto, pode-se assumir que não existe uma única possibilidade de
estruturar o BSCpara mensurar a gestão estratégica associada aos aspectos
sustentáveis e que, com isso, existem diversas propostas de modelos, que podem
diferenciar-se um dos outros.
2.5

A concepção do Balanced Scorecard
Na opinião de Mooraj et al. (1999), as organizações, embora utilizem um

processo similar para implementação do BSC, produzem diferentes medidas e
diferentes papéis para o BSC, de acordo com a dinâmica da empresa e sua posição
competitiva. Na Europa, organizações estão utilizando o BSC com ênfase no
planejamento em vez de enfatizar o controle. É também utilizado como uma
ferramenta para encorajar os gerentes a pensar estrategicamente sobre a
organização e seu futuro.
O mesmo entendimento foi obtido por Celestino e Silva (2011, p. 23),
conforme citação:
... ao aplicar-se a metodologia, se façam as adaptações necessárias
para que a ferramenta respeite as especificidades próprias das
organizações e dos seus colaboradores no ambiente (contexto) que
se inserem. Ao nosso entendimento a metodologia deve ser
adaptada à organização e não o inverso, porque precisamos
considerar entre outras variáveis, a cultura organizacional. Só assim
é que o Balanced Scorecard constitui um instrumento útil na
condução operacional e estratégica das organizações.

Kaplan e Norton (1997) traçam um esquema sobre como iniciar a implantação
do BSC, propondo fases a serem desenvolvidas, o que possibilitará a criação de um
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novo sistema gerencial. Os autores ainda pregam que depois de construírem seu
primeiro BSC, as empresas devem logo incorporá-lo ao seu processo gerencial.
Figura 5 – Como iniciar o projeto do Balanced Scorecard

Obter clareza e
consenso em relação
à estratégia
Alcançar foco

Desenvolver liderança
Construir
um
Balanced
Scorecard

Intervenção

Criar um
Novo
Sistema
Gerencial

Educar a organização
Estabelecer metas
estratégicas
Alinhar programas e
investimentos
Criar um sistema de
feedback
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Kaplan e Norton (1997).

Segundo Muller (2001, p. 96), as organizações que têm utilizado o BSCcomo
sistema de gestão descobriram uma série de benefícios para aumentar a eficácia na
gerência estratégica, já que através deste sistema é possível solucionar sérias
deficiências causadas por outros modelos de gestão, principalmente aquelas
relacionadas à incapacidade de propor medidas que integrem e sintonizem a
estratégia a longo prazo com as ações e os resultados a curto prazo.
A cada dia são identificados novos papéis para o BSC. Entre eles estão:
1ª O de melhorar os sistemas existentes na organização, fornecendo informação
relevante de forma concisa e equilibrada para os gerentes, contribuindo para reduzir
o tempo de "digestão" da informação e aumentando o tempo para a tomada de
decisão;
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2ª O de fornecer informações críticas para serem utilizadas no processo de
reflexão estratégica;
3ª O de compor parte importante do sistema de gerenciamento da organização
fornecendo feedback de 3600 quanto aos objetivos estratégicos e indicadores que
estão sendo utilizados para medir seus talentos.
Conforme descrito na obra de Kaplan et al. (1997), a elaboração do BSC se
inicia com as definições de visão, missão e estratégia da empresa e, em seguida,
estabelece-se uma relação entre objetivos estratégicos, seus indicadores, suas
metas e suas iniciativas. Para Kaplan e Norton (2001, p. 18), o BSCsó pode ser
implantado se seguir cinco princípios:
1. Missão e Visão;
2. Estratégia;
3. Objetivos estratégicos;
4. Aprendizado e indicadores;
5. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva.
Figura 6 – Passos da elaboração do BSC
Missão e Visão
• Traduzir a visão
• Traduzir a estratégia em termos operacionais
Estratégia
• Comunicação e ligação
• Alinhar a organização à estratégia
Objetivos estratégicos
• Planejamento do negócio
• Transformar a estratégia em tarefa de todos
Aprendizado e indicadores
•Feedback
•Converter a estratégia em processo contínuo
Lideranças

. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O primeiro processo – traduzir a Visão – não será possível implementar a
estratégia se não for possível descrevê-la. Ao traduzir a estratégia na arquitetura
lógica do mapa estratégico e do BSC, as organizações criam um ponto de referência
comum e compreensível para todas as unidades e empregados. Essa tradução
auxilia os gerentes a obter consenso em torno da estratégia e da visão
organizacional. Para que as pessoas atuem sobre as declarações da visão e da
estratégia, essas devem ser expressas como um conjunto integrado de objetivos e
medidas, acordados por todos os gerentes seniores, que descrevem os
direcionadores de sucesso de longo prazo. Deste modo, o BSC auxilia a esclarecer
a Visão e a estratégia e, também, estabelecer o consenso. A tradução das
estratégias em termos operacionais pode ser feita pela elaboração de um diagrama
que aponte a relação causa-efeito das quatro perspectivas: financeira, clientes,
processos internos e da aprendizagem e do crescimento.
O segundo processo – comunicação e ligação – as empresas bem-sucedidas
usam os BSCde maneira coordenada em toda a organização, para garantir que o
todo exceda a soma das partes. Isso permite aos gerentes comunicar a estratégia
para cima e para baixo na organização e ligá-la aos objetivos departamentais e
individuais. O BSC dá aos gerentes meios de assegurar que todos os níveis da
organização entendam a estratégia de longo prazo e que os objetivos individuais e
departamentais sejam alinhados a ela. Para alinhar o desempenho individual dos
empregados com a estratégica global, os usuários do BSC geralmente se engajam
em três atividades: comunicação e educação, composição de metas e ligação de
recompensas às medidas de desempenho.O alinhamentoda organização à
estratégia ocorre com a divulgação a todos os funcionários dos objetivos que a
empresa necessita alcançar para que se obtenha êxito no negócio.
O terceiro processo – planejamento do negócio – para que isto ocorra, todos
devem compreendê-la e estarem motivados para a sua execução. Isso permite às
companhias integrar seus planos de negócios e financeiros. A criação do BSC força
as companhias a integrar o planejamento estratégico e os processos de orçamento,
assegurando, assim, que o orçamento suporte suas estratégias. Ao definir a
estratégia e os direcionadores, o BSC influencia os gerentes a concentrarem-se
melhor ou reconstruíremprocessos mais críticos para o sucesso estratégico da
organização. Deste modo, mais claramente, o BSC liga e alinha ações ao
estratégico. Para transformar a estratégia em tarefa de todos, primeiro se
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estabelecem objetivos precisos para a empresa com um tempo varável de três a
cinco anos de antecedência, que, se alcançados, implementarão mudanças
significativas. Isso permite que a empresa:
1ª Quantifique os resultados que pretende alcançar a longo prazo;
2ª Identifique mecanismos e forneça recursos para que os resultados sejam
alcançados;
3ª Estabeleça referenciais de curto prazo para as medidas financeiras e não
financeiras do BSC.
O quarto processo – feedback – deve-se sempre estar num ciclo de
aprendizado e adaptação da estratégia, por meio do feedback. Isso possibilita a
aprendizagem estratégica das companhias. Com o BSC no centro dos sistemas de
gerenciamento, a companhia pode monitorar resultados de curto prazo de três
perspectivas adicionais – clientes, processos internos de negócio e aprendizado e
crescimento – e avaliar sua estratégia à luz do desempenho recente. Assim, o BSC
capacita as companhias a modificar sua estratégia para refletir aprendizagem em
tempo real. O BSC fornece três elementos essenciais ao aprendizado estratégico:
(1o) articula a visão compartilhada da companhia, definindo os resultados em termos
claros e operacionais; (2o) fornece o sistema de feedback estratégico; e (3o) facilita a
revisão da estratégia que é essencial para o aprendizado estratégico.
O quinto processo – liderança– a estratégia é processo contínuo, a arte da
liderança é o equilíbrio delicado das tensões entre estabilidade e mudança.
Devido à natureza das implementações de BSC,Papalexandriset al. (2005)
propõem uma metodologia para colocar o BSC em ação, que é composta de seis
fases, podendo assim identificar qual será o esforço humano que deve ser empregado
com TI em cada uma das fases.
Figura 7– Fases da implementação do BSC

Fonte: Adaptador pelo autor com base emPapalexandriset al. (2005).
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Na opinião de Mooraj et al. (1999, p. 481-491), o BSC é um mal necessário
para as empresas de hoje. É uma ferramenta que adiciona valor através da
informação relevante e equilibrada, criando um ambiente que conduzirá a
organização para a aprendizagem e eliminará a necessidade dos gerentes
escolherem que tipo de sistemas de controle adotar num determinado tempo.
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3. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA

As origens do Banco1 remontam à década de 1940 em Dores do Indaiá/MG.
Sua trajetória de crescimento ocorreu nas décadas de 60, 70, e 80 quando
incorporou vários estabelecimentos bancários.
O Banco Mercantil do Brasil é um banco brasileiro de médio porte, com sede
em Belo Horizonte (Minas Gerais). Desde 1944 o Mercantil do Brasil fundamenta
suas ações no compromisso e na qualidade do atendimento. A instituição aprimora
continuamente seus produtos e serviços, respondendo às demandas de mercado e
às necessidades dos clientes. De Minas Gerais, seu estado sede, o banco
desenvolveu e hoje conta com agências e postos de atendimento em diversas
cidades das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste.
O Banco Mercantil do Brasil compõe o Grupo Mercantil do Brasil, com
empresas no segmento financeiro – investimentos, crédito, financiamentos, títulos e
valores imobiliários, câmbio, arrendamento mercantil, administração e corretagem de
seguros – e no segmento não financeiro – administração e corretagem de seguros e
previdência privada, serviços e negócios imobiliários e securitização de créditos
financeiros.

3.1

Breve histórico de mudanças no Banco Mercantil do Brasil
A partir de 1999, iniciou uma nova fase de expansão orgânica e mais de uma

centena de agências foram inauguradas ou revitalizadas. Hoje tem como públicoalvo o segmento debeneficiários do INSS.
Para amparar a nova estratégia e alinhamento ao seu planejamento
estratégico, o BMB realizou investimentos na área de TIe entendeu que esse seria
um dos seus braços de sustentação para o negócio bancário. Para realizar a gestão
da área de TI, o BMB criou sua Diretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência
de Clientes, e esta incubiria-se de suportar os principais modelos de negócio da
instituição.

1

As informações deste capítulo têm origem em documentos de comunicação do Banco Mercantil do
Brasil divulgados em seu site oficial www.mercantildobrasil.com.br
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3.2

A estrutura organizacional da Diretoria de TI e Inteligência de Clientes
Além de organizar seus recursos por especialidades e competências, a

estrutura organizacional determina onde o poder e as autoridades estão
formalmente alocados. Compreende os componentes organizacionais, suas relações
e hierarquia. Na estrutura organizacional as pessoas são agrupadas em cada nível
da organização e os departamentos são formados, podendo ser por: função,
produto, mercado ou região, e estes são configurados de modo que possam ser
gerenciados e as decisões possam ser tomadas (GALBRAITH, 2002).
O BMB possuioito diretorias em sua hierarquia.Seu quadro de funcionários é
composto de 3.856 funcionários, sendo 293 pertencentes à diretoria de TI. A
Diretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência de Clientes, por sua vez, é
composta de dez gerências, divididas em dois prédios. O nome e a área de atuação
de cada uma delas estãodescritos a seguir:


Gerência de Segurança e Arquitetura de Sistemas da Informação: Realiza a
proteção dos ativos do ambiente, bem como das soluções desenvolvidas
pelas demais áreas internas.



Gerência de Sistemas de Infraestrutura e Serviços: Responsável por toda
parte de dados de correntistas, controle sobre a carteira de conta-corrente e
contabilidade.



Gerência de Automação de Canais: Atua produzindo softwares para as
soluções e produtos de uma agência, bem como softwares de uso comum de
um usuário como, terminais de autoatendimento, atendimento telefônico e
Internet Banking.



Gerência de Sistemas de Passivos:Opera na área de aplicações de agência
voltadas à carteira de crédito e sistema integrado de gestão empresarial
(Enterprise Resource Planning – ERP).



Gerência de Suporte Técnico: Trabalha na gestão dos ativos e infraestrutura
de TI, item que irá suportar as soluções desenvolvidas.



Gerência de Sistemas de Ativos:Tem como finalidade suportar as aplicações
de agência ligadas ao fornecimento de crédito.



Gerência de Processamento: Realiza o monitoramento do ambiente, de forma
a garantir que o ambiente continue em perfeito funcionamento.
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Gerência de Informações Estratégicas:Atua como suporte às demais áreas,
tratando e fornecendo informações para a tomada de decisão das empresas
do grupo.



Gerência de Inteligência de Cientes: Atua com como suporte de informações
a setores internos, bem como suportando a Direção com o fornecimento de
informações institucionais voltadas à tomada de decisão.



Gerência de Administração de Obras e de Bens: Responsável pela parte de
engenharia relacionadas à infraestrutura física.

Figura 8 – Organograma da Diretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência de Clientes

Gerência de Segurança e Arquitetura de Sistemas da Informação

Diretoria Executiva de
Tecnologia da Informação

Gerência de Sistemas de Infraestrutura e Serviços
Gerência de Automação de Canais
Gerência de Sistemas de Passivos
Gerência de Suporte Técnico
Gerência de Sistemas de Ativos

Gerência de Processamento
Gerência de Informações Estratégicas
Gerência de Inteligência de Clientes
Gerência de Administração de Obras e Bens

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com Laurindo (2002), pode-se compreender e associar a
importância da TI como elemento de alavancagem de negócios, dadas as funções
desempenhadas por cada gerência da Diretoria de Tecnologia da Informação e
Inteligência de Clientes do Banco Mercantil do Brasil.
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4. METODOLOGIA

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada com o intuito de alcançar
os objetivos propostos na presente pesquisa. Sendo assim, são demonstradas a
caracterização da pesquisa, a sua classificação, a unidade de análise e de
observação, a população e a amostra, e, por fim,os métodos de coleta e análise dos
dados.
4.1

Definição do objetivo da pesquisa

Ao dar início no mestrado profissional em administração da Fundação Pedro
Leopoldo, surgiu o embrião do objetivo desta pesquisa, ora abordado, já se fazendo
presente nas apresentações do pré-projeto. Em retrospectiva, o autor dispunha de
informações que apontavam para os benefícios advindos da implantação do BSC
pelas organizações e, principalmente, na instituição-alvo do estudo de caso
proposto. Dentre os benefícios observados, destacava-se o alinhamento da
organização à estratégia através do planejamento estratégico e sua abrangência a
área de TI através do BSC. Contudo, não havia sido localizado um instrumental para
a aferição de tal benefício ligado a TI no meio bancário. Entre o período de
participação em disciplinas obrigatórias do programa de mestrado, buscou-se sem
sucesso na literatura casos da adoção do BSC para a área de TI do sistema
bancário.
Diante desse fato e estimulado por colegas de trabalho, a opção adotada foi
de avaliar se a adoção do BSC pela diretoria de TI do Banco Mercantil do Brasil está
alinhada e contribuiu para o planejamento estratégico da organização, sendo este o
objetivo geral deste trabalho.

4.2

Caracterização da pesquisa
Este trabalho consistiude uma pesquisa empírica tendo como peculiaridade

um estudo de caso. Para a conduçãodeste estudo, foi utilizada a taxonomia proposta
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por Vergara (2010). Desta forma, essa pesquisa foi classificada utilizando dois
critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins,este estudo caracteriza-se como sendo uma pesquisa
descritiva. Para Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva caracteriza-se por ser
aquela que descreve o comportamento dos fenômenos e é usada para identificar e
obter informações sobre as características de um determinado problema ou questão.
Quanto aos meios,apresenta um estudo de caso único com uma abordagem
técnica qualitativa, com uso de ferramentas quantitativas, sendo dividido em duas
etapas. Na primeira etapa da pesquisa utilizou-sea técnica de entrevista
presencialaos responsáveis pela implantação e manutenção do BSC. Na segunda
etapa foramabordados gerentes e coordenadores com uso dequestionário do tipo
survey.
De acordo com Roesch (2005), a pesquisa qualitativa é aquela que se
caracteriza como extremamente apropriada quando o objetivo é a proposição de
planos, ou seja, a aplicação de modelos teóricos a situações práticas da vivência
organizacional. O método qualitativo foi utilizado para análise de dados da empresa
acerca do seu negócio, a eficiência operacional antes e posterior à implantação do
BSC.

4.3

Unidade de análise, observação, sujeito da pesquisa
Essa pesquisa teve como unidade de análise a Diretoria de Tecnologia da

Informaçãoe Inteligência de Clientesdo Banco Mercantil do Brasil, localizada em dois
edifícios distintos na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.
A primeira etapa foi realizada através de entrevista com o diretor de TI, a
coordenadora de estratégia e BSC e com o gerente de TI, ambos responsáveis pela
implantação do BSC na diretoria de TI. Nas entrevistas, foi utilizada a observação
direta, sendo esta realizada de maneira informal nos momentos da visita do
pesquisador aos entrevistados.
Na segunda etapa da pesquisa foi realizado um levantamento através de
questionáriodo tipo survey,aplicado aos dezgerentes e 35coordenadores, cujo
objetivo foi a validação das evidências obtidas nas entrevistas focais e a utilização e
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aplicação do BSC no tocante à gestão gerencial ou coordenação. Esse
levantamento possibilitou a análise de 45questionários.
Essabase amostral foi escolhidacomo ponto de observação em razão das
pessoas serem informantes-chave do objeto de estudo, o que pode ser interpretado
como uma pesquisa com postura epistemológica, em virtude da busca da realidade
do ponto de vista daqueles que a vivenciam na prática dentro da área de TI do BMB,
apresentando e avaliando suas percepções.De acordo com Vergara (2010, p. 50), “a
população amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida de
acordo com algum critério de representatividade”. Desse modo, abrangeu-se a
totalidade das áreas e pessoas envolvidas na aplicação deste estudo de caso.

4.4

Elaboração do instrumento de coleta de dados
A fim de atingir o objetivo geral proposto, o processo utilizado para a coleta de

dados foi a aplicação de roteiros de perguntas pertinentes ao resultado da diretoria
de TI, não sendo objeto deste estudo a observância de uma gerência ou
funcionário.Para isso, a técnica de coleta de dados realizada foi através de
entrevista semiestruturada com corte longitudinal em 2009 até o ano de 2013
(conforme roteiro do anexo B).
SegundoTrivinõs (1987, p. 146), entrevista semiestruturada é aquela que
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que
interessam à pesquisa e que em seguida oferecem amplo campo de interrogativas.
Assim, como uma das principais técnicas para a coleta de dados, a pesquisa
envolveu a análise documental e entrevistas com funcionários participantes do
processo, pois tiveram experiências e práticas com o problema pesquisado. Para a
análise documental foipesquisada a documentação interna da empresa com vistas à
execução da estratégia na empresa, bem como em relatórios internos, buscando
analisar as questões que envolvem a implantação e execução do BSC.
Com relação à pesquisa,a mesma utilizou uma abordagem qualitativabem
como

fez

uso

de

instrumentos

quantitativos,

onde

questionários

foramdisponibilizados e distribuídos para os 35coordenadores e dezgerentes lotados
em cada gerência da Diretoria de Tecnologia da Informaçãoe Inteligência de
Clientes (conforme roteiro do Anexo C).
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Para construção e veiculação dos questionários estruturados na modalidade
de survey, foi utilizado o portal “http://docs.google.com”.O portal disponibiliza vários
recursos

para

construção

rápida

de

pesquisas,

bemcomo

recursos

para

acompanhamento e tabulação dos resultados.
Considerando os propósitos da pesquisa, incialmente os entrevistados
receberam informações prévias, de forma a obter uma indicação básica dos
pressupostos do BSC e a composição da perspectiva de processos extraídos da
teoria pelo autor da pesquisa.
4.5

Estratégia de análise de dados
Para Yin (2001), o processo de análise de dados consiste em realizar

análises, categorizar, classificar em tabelas ou, de outra forma, recombinar as
evidências, tendo em vista as proposições iniciais do estudo de caso. Essa análise
foi desenvolvida através de duas estratégias: uma baseada em proposições teóricas
e outra relacionada ao desenvolvimento da descrição do caso.
O Quadro 2 apresenta a estratégia que foi usada na análise dos dados. Ela
relaciona os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão
sustentação teórica para os assuntos abordados e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.
Quadro 2 – Estratégia de análise de dados
Descrição dos objetivos
específicos
A) Identificar quais etapas
antecederam a implantação do
BSCna área de TI do BMB e
seu alinhamento ao
planejamento estratégico;

Principais autores

Fonte de dados e
instrumentos

ANSOFF, H. Igor;
DECLERCK, Roger P;
HAYES, Robert L (1990)



KAPLAN, ROBERT S. E
NORTON (1992, 1996,
1997)







MINTZBERG, H. (2001)

Referencial
teórico
Documentos do
projeto.
Pesquisa
documental
Roteiro de
entrevista

OLIVEIRA, Djalma de
Pinho Rebouças de
(1998)
B) Descrever o processo de
concepção e escolha dos
indicadores da perspectiva de
processos para a área de TI,
sua pertinência para o
planejamento estratégico, o seu
ciclo de revisão;

DONLON, Barnaby S.
GODOY, A. L. (2003)




KAPLAN, Robert S. e
NORTON (1996, 1997,
2004)
MAHMOOD, M.A. (1993)




Referencial
teórico
Roteiro de
entrevista
Documentos do
projeto.
Pesquisa

Contribuição

Gerenciamento e medição
do desempenho
Características, gestão
estratégica e
implementação do BSC
Conceito e características
do BSC como sistema de
medição e gestão
estratégica do desempenho

Elaboração do modelo para
TI, com base nos conceitos
de gestão estratégica do
BSC
Descrição do processo,
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quantitativa
(survey)

OLVE, N. G.; ROY, J.;
WETTER, M. (2001)

C) Analisar o grau de
capacitação oferecido aos
gestores sobre BSC e sua
utilização na atividade de
gestão e tomada de decisão;

COUTINHO, André
Ribeiro; KÁLLAS, David.
(2005)

D) Analisar se os resultados
obtidos após implementação do
BSC foram satisfatórios para o
planejamento estratégico do
BMB

CRONBACH, Lee J.
(1951)
STREINER, D. L.,
NORMAN, G. R (2008)




OLVE, N. G.; ROY, J.;
WETTER, M. (2001)




destacando aspectos
críticos de sua
implementação

Pesquisa
documental
Pesquisa
quantitativa
(survey)

Avaliação de desempenho
de TI

Roteiro de
entrevista
Pesquisa
quantitativa
(survey)

Avaliação da
implementação do BSC em
TI

Identificação do modelo de
gestão

Fonte: Elaborado pelo autor.

A escala de Likert foi escolhida para operacionalizar o questionário utilizado
neste trabalho. Segundo Malhotra (2005), a escala de Likert oferece várias
vantagens, entre elas: é fácil para o pesquisador construí-la; a aplicação é simples; e
o entrevistado compreende a sua dinâmica facilmente.
A principal desvantagem da escala de Likert é que ela leva mais
tempo para ser completada do que as outras escalas por itens. O
entrevistado precisa ler todas as afirmações em vez de uma frase
curta. (MALHOTRA, 2005, p. 207).

Foi utilizado o coeficiente Alfa de Cronbach como forma de estimar a
confiabilidade do questionário aplicado na pesquisa. As respostas foramestruturadas
de forma dicotômica, com “SIM” e “NÃO” ou escalonadas como “Concordo
totalmente”, “Concordo”, “Não concordo nem discordo”, “Discordo” ou “Discordo
totalmente” (escala de Likert).
O coeficiente Alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em
1951, como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em
uma pesquisa. O alfa mede a correlação entre respostas em um questionário através
da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de uma
correlação média entre perguntas. Dado que todos os itens de um questionário
utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente alfa é calculado a partir da
variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador.
A aplicação do Alfa de Cronbach contempla alguns pressupostos, tais como:

62

1. O questionário deve estar dividido e agrupado em dimensões, ou seja,
questões que tratam de um mesmo aspecto.
2. O questionário deve ser aplicado a uma amostra significativa e heterogênea:
Quando se elabora um questionário para especialistas, a confiabilidade não
pode ser aferida internamente, pois se subentende que avaliadores
especialistas tendem a ter a mesma opinião sobre o assunto em discussão,
diminuindo a variabilidade total do questionário e diminuindo assim o alfa.
Neste caso, o método de confiabilidade entre avaliadores é mais
recomendado que a utilização do coeficiente Alfa.
3. A escala já deve estar validada: Há ainda na literatura científica uma confusão
entre validade e confiabilidade. A validade está relacionada à verificação se o
instrumento utilizado realmente mede aquilo que se propõe a medir (o
instrumento é válido para qual propósito?) Já confiabilidade está relacionada
com a isenção de erros aleatórios, ou seja, repetir a verificação com a
expectativa dos resultados serem os mesmos.
O coeficiente de Alfa de Cronbach foi escolhidoporque os itens que não estão
correlacionados com os demais podem ser eliminados para aumentar a
confiabilidade. O valor de Alfa é a média de todos os coeficientes de correlação.
(MARTINS, 2006). Os valores do coeficiente Alfa de Cronbach variam de zero a um,
sendo que quanto mais próximo de um, maior será a consistência interna. Como
regra geral, recomenda-se valor de Alfa acima de 0,80 para uma escala amplamente
utilizada, embora valores acima de 0,60 já indiquem consistência (CRONBACH,
1951).
Figura 9 – Fórmula do Alpha de Cronbach

Fonte: Elaborado pelo autor.

Onde:
k corresponde ao número de itens do questionário;
s²i corresponde à variância de cada item;
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s²t corresponde à variância total do questionário, determinada como a soma
de todas as variâncias.
A grande utilização e aceitação no meio acadêmico do coeficiente Alfa de
Cronbach é um fator determinante para sua adoção como ferramenta para
estimativa da confiabilidade. Em consulta ao portal Scholar Google© em busca de
artigos e dissertações que citassem o Alfa de Cronbach, em agosto de 2014, é
possível verificar que mais de 20.800 citações foram feitas ao artigo só em 2013.O
total geral, sem citar o período neste portal, ultrapassaa 228.000 citações.
Portanto, o método escolhido possibilitou o desenvolvimento de uma estrutura
descritiva, permitindo assim a realização de comparações e ligações causais entre a
implementação do BSC na área de TI, seus benefícios e desafios apresentados.

4.6

Validação do questionário
Uma escala multi-itens, para ter validade científica, necessita ser aprovada

quanto à sua confiabilidade e sua validade.
Para compreender esses conceitos, é útil pensar no erro total de
medição como a soma do erro sistemático e do erro aleatório. O erro
sistemático afeta a medição de forma constante, ou seja, da mesma
maneira todas as vezes em que uma medida é tomada. O erro
aleatório, por outro lado, surge de mudanças aleatórias e tem efeito
diferente cada vez que a medida é tomada. (MALHOTRA, 2005, p.
214).

Para efeitos de validação dos dados, cada objetivo foi considerado como
sendo uma escala que se propunha a avaliar a percepção dos entrevistados quanto
ao BSC implantado na Diretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência de
Clientes do Mercantil do Brasil.
A confiabilidade da consistência interna da escala procurava avaliar as
afirmações que dizem respeito à contribuição do BSC implantado na Diretoria de TI
e sua vinculação ao planejamento estratégico do BMB pelo período 2009-2013.
Utilizou-se do método do coeficiente Alfa de Cronbach para tal aferição. Esse
coeficiente é formado pela média de todos os coeficientes meio-a-meio que resultam
de diferentes maneiras de dividir os itens da escala.
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A Tabela 1 apresenta os valores dos coeficientes Alfa de Cronbach
agrupados para todos os objetivos específicos. Como valor geral das perguntas
submetidas ao cálculo, obteve-se como resposta o índice de 0,8077, o que é
considerado satisfatório segundo Malhotra (2001). O autor indica que coeficientes
Alfa de Cronbach, cujos valores sejam superiores a 0,6 são aceitos como
satisfatórios quanto à consistência interna da escala.
Tabela 1 – Coeficiente Alfa de Cronbach para o questionário

Coeficiente Alfa de Cronbach
Questionário aplicado aos gestores

0,8077

Fonte: Dados da pesquisa.

Porém, empregou-se também pela avaliação da pertinência de cada questão
para o segundo, terceiro e quarto objetivos específicos traçados neste trabalho.
Ressalte-se que o primeiro objetivo não participou do cálculo do Alfa de Cronbach
por se tratar de um levantamento documental e entrevista dissertativa feita com
responsáveis pela implantação do BSC no BMB.
Tabela 2 – Consistência interna do instrumento de pesquisa dos objetivos específicos
Objetivos
Descrever o processo de concepção e escolha
dos indicadores da perspectiva de processos
para a área de TI, sua pertinência para o
planejamento estratégico, o seu ciclo de revisão.
Analisar o grau de qualificação oferecido aos
gestores sobre BSC e sua utilização na atividade
de gestão e tomada de decisão.
Analisar os resultados obtidos na implementação
do BSC para as áreas de TI.

Números
Casos
Alfa de
de itens avaliados Cronbach
2

44

0,7693

8

44

0,7939

1

45

0,8125

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se na Tabela 2 que todos os coeficientes Alfa de Cronbach dos
objetivos específicos apresentaram valores superiores a 0,7. Assim, pode-se
identificar que as perguntas dos questionários estão aderentes à confiabilidade da
escala e sua consistência interna está assegurada.
4.7

Aplicação do questionário e entrevistas
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Esta fase incluiu a distribuição, a coleta e o tratamento dos dados no software
Microsoft Excel, versão 2013 e ferramenta Google Spreadsheet disponível on-line.
Como já foi mencionado, a distribuição do questionário foi por meio do serviço de
formulário

da

empresa

Google,

disponível

na

internet

pelo

endereço

<http://goo.gl/forms/RNjXYbJ94b>. Foi distribuída na mesma data a pesquisa
impressa em papel. Assim, todos os empregados convidados a responder a
pesquisa podiam fazê-lo no horário de sua melhor conveniência, utilizando-se de
qualquer dispositivo que possuísse acesso à internet ou em papel.
Nesse sentido, no período compreendido entre os dias 8 e 15 de outubro de
2014, colocou-se à disposição dos entrevistados uma página na web especialmente
desenvolvida para que respondessem ao questionário que se compôs de 23
perguntas. O Anexo C apresenta o questionário completo de pesquisa utilizado.
Também no dia 8 de outubro de 2014 todos os empregados convidados a responder
a pesquisa receberam em suas caixas postais corporativas um e-mail solicitando a
sua participação, contendo as orientações iniciais necessárias. No Anexo A
apresenta-se cópia do texto enviado aos empregados convidados a responder a
pesquisa.
O serviço de formulários da Google é um aplicativo específico desenvolvida
para a aplicação de pesquisas. Na abertura da sessão é solicitado uma senha
personalizada previamente distribuída. Tal cuidado buscou garantir a segurança
contra acessos não autorizados. Houve consenso entre os entrevistados de que o
preenchimento do documento impresso seria mais flexível, além de preservar a
questão do anonimato, por se tratar de uma pesquisa institucional, tornando-se
então a forma preferida de 60% da amostra.
O processo de entrevista inicialmente planejando precisou ser alterado, visto
que a gerente de Gestão da Estratégia e orçamento encontrava-se em licençamaternidade. Como seu retorno não se daria dentro do período escolhido para
aplicação da entrevista, ela se propôs a responder o questionário utilizando-se do
serviço de e-mail, o que foi feito na data de 05/11/2014.
A entrevista com o Diretor de Tecnologia da Informação e Inteligência de
Clientes e com o Gerente de Informações Estratégicas transcorreu no dia
24/10/2014, totalizando 56 minutos de gravação. A forma de entrevista adotada foi a
estruturada, em que as perguntas foram feitas com a finalidade de obter o maior

66

número possível de informações sobre a implantação do BSC, sua manutenção e
avaliação dos resultados.
Na Tabela 3, apresenta-se um resumo da quantidade de questões coletadas,
tendo também como informação a população total convidada e a quantidade de
participantes. Ressalta-se que durante o período de pesquisa não existia nenhum
funcionário em período de férias, exceto a licença-maternidade citada anteriormente.
Tabela 3 – Questionários coletados versus população convidada a responder.
Grupo

Entrevistas
Pesquisa
survey com
gerentes
Pesquisa
survey com
coordenadores

Descrição das funções exercidas
Diretor de TI
Coordenadora de Estratégia
Gerente de Informações Estratégicas
Gerentes de TI
Gerente de Inteligência de Clientes
Gerente de Obras
Coordenadores da Área de TI
Coordenadores da Área de Inteligência
de Clientes
 Coordenadores da Área de Obras
Total de empregados









Fonte: Dados da pesquisa.

Universo
pesquisado

Universo
respondid
o

Percentual
respondido

3

3

100%

10

9

90%

35

33

94%

48

45

93,7%
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1

Apresentação e análise dos resultados
Após a explicitação da metodologia e dos procedimentos de pesquisas,

incluindo a escolha da escala, o universo pesquisado, os objetivos selecionados, a
análise de validade e confiabilidade da escala utilizada, entre outros aspectos
abordados anteriormente, retoma-se o principal objetivo deste capítulo, a análise de
resultados.
As entrevistas foram realizadas com o objetivo de que os respondentes
apresentassem sua visão sobre o processo de implantação do BSC na Diretoria de
Ti do BMB. As respostas foram analisadas a partir dos pressupostos teóricos do
BSC, de acordo com o que foi objetivado no início do trabalho.Para o maior público
respondente desta pesquisa, optou-se pela aplicação de questionário em vez da
entrevista, com o propósito de expor a avaliação feita por gerentes e coordenadores
da Diretoria de TI.

5.1.1 Identificar quais etapas antecederam a implantação do Balanced
Scorecard na área de TI do Banco Mercantil do Brasil e seu alinhamento
ao planejamento estratégico
Ao realizar a pesquisa em material disponibilizado pela empresa pesquisada,
observou-se que a implantação do BSC no BMBfoi preconizada pelo ciclo de revisão
do planejamento estratégico ocorrido no final de 2006. O trabalho de revisão do
planejamento

estratégicofoi

realizado

pela

empresa

de

consultoria

PriceWaterHouse– (PWC), tendo como foco o planejamento estratégico para
período de 2007 a 2010. Mediante as diversas decisões tomadas e desafios a serem
seguidos, a consultoria PWCentendeu que um dos pontos importantes para garantir
a execução do planejado seria o BMB ter o que eles denominaram como "escritório"
de Estratégia.
Um dos objetivos desse "escritório" era implantar um processo de
acompanhamento do planejado versus realizado, avaliando os motivos das
mudanças de rumo e discutir a manutenção ou não desses desvios. O BMB sempre
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acompanhou o orçamento, mas por se tratar de uma peça anual perdia um pouco a
referência no que se tratava de médio e longo prazo.
Adicionalmente, foi passado o conceito de que a execução da estratégia é um
processo que precisa ser sistematizado e que é necessário o uso de uma ferramenta
de apoio. A consultoria PWC então indicou pelo uso da metodologia de Balanced
Scorecard, de forma a suportar o novo planejamento estratégico traçadopara os
anos de 2007 a 2010.
Este aconselhamento foi aceito pela alta administração do BMB, com a
criação da Gerência de Gestão da Estratégia e Orçamento, cuja responsabilidade
também seria a de condução de implantação do BSC na instituição.
No ano de 2008, a Gerência de Gestão da Estratégia e Orçamento propôs a
criação de alguns indicadores para Diretoria de TI. As metas propostas seriam
coletadasnos sistemas previamente utilizados e dispostas em bases de informações
interna. Como estratégia de implantação do BSC, iniciou-se apenas pela coleta de
dados nas bases de informações por um período seis meses. Essa etapa piloto
serviu para o acompanhamento e ajustes das metas e indicadores inicialmente
eleitos. A fase piloto iniciou-se no segundo semestre de 2008.
Em dezembro do mesmo ano, foi realizado um ciclo de avaliação do piloto do
BSC através de exposição dos resultados à alta administração do BMB. Após a
compreensão de que os dados apresentados foram satisfatórios, a alta
administração do BMBdecidiu pela continuidade do projeto de implantação do BSC,
objetivando assim o acompanhamento do planejado versus realizado, bem como o
alinhamento pretendido de pessoas, processos, clientes e financeiro. A partir de tal
decisão,a ferramenta de BSC passou a ser válida a partir de janeiro de 2009, e seus
primeiros indicadores já apurados no mês de fevereiro do mesmo ano.
Além da pesquisa em material interno sobre a implantação do BSC, este
levantamento

pautou-se

tambémpelo

entendimento

dos

responsáveis

pela

implantação do BSC, quando foi questionadoqual seria a relevância dessa
metodologia como ferramenta de acompanhamento dos processos internos ao
planejamento estratégico.
Conforme modelo de entrevista proposto, os entrevistados foram indagados
inicialmente quanto aos fatores históricos pela escolha do BSC, tendo também como
segunda oportunidade de pergunta, a forma utilizada para pesquisar asdemais
empresas do mesmo segmento que adotaram a metodologia.
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O entrevistado B fez uma colocação importante com relação ao fator histórico
de escolha da metodologia BSC na empresa.
Primeiramente quero esclarecer que não realizamos pesquisa em outras
instituições. O Balanced Scorecard foi implantado pela empresa de
consultoria PWC como um projeto adicional à revisão do planejamento
estratégico, tendo os consultores construído, junto aos principais gestores
do Mercantil do Brasil, mapas e indicadores para todas as áreas da
administração central. A premissa foi que a consultoria externa tivesse
experiência com a ferramenta, trazida de outros projetos, inclusive de
outras instituições financeiras.
É importante ressaltar que estamos falando do marco zero, ou seja, a
implantação conceitual da metodologia, formação de equipe e etc. A
verdadeira implementação do BSC – assim como qualquer outra
metodologia de gestão corporativa – se deu ao longo dos próximos anos,
com a adequação da ferramenta à realidade e necessidade do Mercantil
do Brasil.
Nesse período de 6 anos (2008 a 2014), tivemos a oportunidade de
contratar especialistas e consultores externos, além de participarmos de
eventos externos sobre o BSC no mercado (seminários), o que permitiu
conhecermos a realidade de diversas empresas e de diferentes ramos,
tendo em uma oportunidade o MB apresentado sua própria experiência.

O entrevistado A complementa a resposta do entrevistado B, dizendo que:

O Banco Mercantil queria criar um diferencial para pagamento de PLR,
visto que o modelo implementado atualmente é o empregado pela classe
sindical, onde o mesmo fosse atrelado a uma eficiência de gestão. Um
dos critérios de caráter de escolha de BSC foi o status de Best Seller que
essa proposta alcançou. No primeiro momento, após a implantação, o
BSC não esteve atrelado à premiação por eficiência operacional, sendo
este índice atrelado nos anos posteriores como premiação variável.

Conforme visto na apresentação do referencial teórico deste trabalho, o
processo de implantação é importante e deve ser bem planejado. Com esse intuito,a
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próxima pergunta tentou resgatar se a alta administração do BMBestava
comprometida com a implantação do BSC, bem como se a Missão e Visão estavam
previamente definidas e divulgadas.
O entrevistado A salientou seu acompanhamento junto à alta administração
da seguinte forma:

Sim, esse tipo de programa se não for alinhado com a alta administração
o mesmo tende a não funcionar, pois essa implantação foi entendida
como uma evolução da maturidade gerencial.Se não houvesse o
envolvimento e comprometimento da alta administração em um programa
como esse, a chance de parar logo na primeira onda de implantação seria
muito forte. Já no tocante a missão e visão elas sempre estiveram
definidas, porém as mesmas sempre precisam ser redefinidas. A Revisão
do planejamento estratégico e a implantação do BSC serviram para que
fossem traçados novos objetivos corporativos e um novo direcionamento
para a força de trabalho e um novo modelo de gestão.

O entrevistado B contribuiu com essa pergunta respondendo que:

Sim, o projeto foi definido junto à alta administração. Somente depois
dessa definição é que foi escolhida a equipe para a criação da então
Gerência de Gestão da Estratégia e Orçamento. A missão maior dessa
gerência seria realizar o acompanhamento do planejado versus o
realizando, suprindo assim a alta administração de informações
importantes.

Na entrevista abordou-se pelo tempo de implantação do BSC, questionando
se o mesmo transcorreu dentro do templo planejado.O entrevistado A contribuiu da
seguinte forma:
Na verdade esse tipo de implantação ocorre sempre com uma expectativa
mais longa e essa e minha opinião sobre tudo que já li sobre BSC. O BSC
é um grande modelo de avaliação e correção no modelo de gestão
empregado e não um avaliador de desempenho. A nossa implementação
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se deu com a mistura dos indicadores de desempenho e a proposta de
um novo modelo gerencial. Essa transição de desempenho para o um
modelo de gestão nas áreas internas só ocorreu com o amadurecimento
dos gestores. Isso ocorreu com muitas reuniões, o que ocasionou
inclusive a criação de reuniões diárias as 07h30min. Mesmo assim levouse um longo tempo para esse entendimento.
O entrevistado Ccontribuiu com a fala do entrevistado A relatando que:

O assunto era novo para a grande maioria dos gestores e equipes
envolvidas. Algumas áreas do banco nunca haviam trabalhado com
indicadores de desempenho, o que demandou muito esforço de aquisição
de conhecimento e execução. A única área que me lembro de não ter
grande

dificuldade

foi

a

TI,

pois

eles

já

realizavam

alguns

acompanhamentos e praticavam algumas medições.
O projeto foi dividido em fases. A primeira consistiu em definir não mais
que 3 indicadores por área e implementá-los em 1 ano. Alguns foram
automatizados e outros calculados de forma manual. Uma vez
estabelecida a cultura de gestão do desempenho por indicadores, foi
criado um processo semestral de revisão dos indicadores atuais e
construção de novos. Por diversas vezes, num processo cíclico semestral
de revisões onde o processo se retroalimentava, o projeto de implantação
do BSC foi crescendo numa espiral.

5.1.2 Descrever o processo de concepção e escolha dos indicadores de TI,
sua pertinência para o planejamento estratégico, o seu ciclo de revisão

Para

alcançar

o

objetivo

proposto,

a

análise

inicialbaseou-sepelo

levantamento documental, tendo como reforço as entrevistas realizadas comos
responsáveis pela implantação do BSC de TI e o questionário survey2 aplicado aos
gerentes e coordenadores da área de TI.

2

Survey – É um método de coleta de informações diretamente de pessoas a respeito de algo.
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No final de 2009, os gestores de área aos quais compreendem os cargos de
gerente e coordenadores da diretoria de TI foram convidados para um amplo
trabalhode revisão dos indicadores de BSC, que iria compor um novo modelo
gerencial através de uma consultoria especializadano assunto. Todo o processo
transcorreu apoiado em treinamento formal, com uma carga horária de 60 horas.
O modelo de implantação do BSC preconizou a proposta definida por Kaplan
e Norton (1997), conformeFigura 4 do capítulo 2 doreferencial teórico.Em sua fase
inicial, o processo de implantação doBSCfoi marcado por reuniões com os gerentes
de todas as árease não só a de TI, onde primou-se pelo esclarecimento, consenso e
clareza com relação à estratégia do BMB.
Retomandoo processo de implantação do BSC no BMB, o desenvolvimento
de lideranças era a próxima etapa a ser desenvolvida. Os responsáveis pela
implantação do BSC estavam atentos aos pontos determinados pela metodologia e
entendendo o esforço e prazo. Entende-se que o desenvolvimento de lideranças era
de alta relevância para o programa, porém optou-se por outra estratégia: A
consultoria contratada iria promover apenas um workshop sobre o assunto e a
responsabilidade pela capacitação dos gestores,na questão de liderança, seria feita
em carga horária adequada e a cargo do setor de capital humano.
O levantamento documental trouxe uma importante informação sobre como
transcorreu essa fase inicial de reuniões. Nos slides da palestra proferida aos
gestores estavam as justificativas para adoção do BSC na área de TI. Através da
leitura de tal material, percebeu-se que a TI era questionada com relação ao seu
engajamento e alinhamento ao planejamento estratégico. O diretor e os gerentes de
TI entenderam que tal visão era baseada em três barreiras:
1. Alinhamento eficaz não pode ter êxito sem uma linguagem e mapa unificado.
2. Dificuldade em desenvolver medições mais confiáveis e precisas sobre o
valor da TI para a empresa.
3. Falta de boas informações para tomada de decisão na gestão de TI.

Em tal documento, encontravam-se os objetivos da perspectiva de processos,
que acabaram também por ser o nome de cada um dos cinco itens da perspectiva.
Esses objetivos foram ligados às suas perspectivas superiores e inferiores, conforme
pode ser visto na figura 9.
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Figura 10 – O mapa estratégico da Diretoria de TI do Banco Mercantil do Brasil 2009

Fonte: Banco Mercantil do Brasil (2010).

Os objetivos da perspectiva de processos foram descritos como:


Garantir o alinhamento de TI ao negócio;
o Responder onde e como a TI conduz os valores do negócio.



Gerir os ativos de TI.
o Responder como os ativos de TI são otimizados para obter o maior
ReturnonAssets3 (ROA).



Gerir projetos e ciclos de desenvolvimento de software.
o Responder se os projetos estão em dia, dentro do orçado e se atingirão
a meta estabelecida.



3

Gerir fornecedores de TI.

ReturnonAssets – Retorno sobre ativos (tradução livre).
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o Responder se os níveis de serviço e custos dos fornecedores estão
sendo geridos otimizadamente.


Gerir a conformidade de TI.
o Responder se os riscos e controles de TI estão sendo geridos
apropriadamente.

Os objetivos das perspectivas de processos levantados foram de extrema
importância para o trabalho, primeiro por refletir o pensamento dos responsáveis
pela implantação do programa de BSC na TI e segundo por conter as observações
iniciais e o direcionamento pretendido ao programa.
Na fase seguinte, deu-se início ao entendimento sobre o que são indicadores,
metas alcançáveis e desafiantes e seu alinhamento com a estratégia corporativa. Ao
final deste trabalho, cada gerência participante do treinamento foi convidada a expor
no telão do auditório os indicadores eleitos, sua pertinência ao planejamento
estratégico e as metas definidas. Foram realizadas sessões por diretoria, onde a de
TI teve a participação do seu diretor e os funcionários da gerência de estratégia.O
trabalho de consultoria foi finalizado com a abordagem do assunto de Feedback e a
importância do ciclo de revisão dos indicadores.
Vale ressaltar que o treinamento dos gestores na questão de liderança citada,
outorgada ao setor de capital humano, teve início no mesmo ano de 2010 sobre o
nome de “Fortalecendo Líderes”, sendo praticado até os dias atuais.
Ao final deste trabalho de revisão, ocorrido em 2010, os indicadorespara a
perspectiva de processos foram revistos e novos foram criados, porém os gestores
do programa optaram por criar indicadores comuns existentes entre as gerências de
TI, não sendo tratados os indicadores específicos de cada gerência.Como forma de
facilitar o entendimento das perspectivas e seu desdobramento, cada gestor recebeu
impresso o mapa estratégico do BMB, bem como o da Diretoria de TI, exposto neste
trabalho nosApêndices A e B.Desta forma, os indicadores foram definidos e
alicerçados para oplanejamento estratégico do BMB.
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Figura 11 – O mapa estratégico do Banco Mercantil do Brasil 2009

Fonte: Banco Mercantil do Brasil (2010).

Para gerenciar as informações produzidas para a perspectiva de processos, o
BMB construiu sua própria ferramenta de captura de indicadores denominada de
Gestão Interna de Desempenho (GID). Essa ferramenta realiza a apuração
automatizada dos indicadores de TI, nos quais as fontes de dados ficam
armazenados em diversos sistemas internos. Após apuração, o GID analisa as
informações baseando-se nos cálculos definidos internamente e as disponibiliza em
planilha Excel aos gerentes e coordenadores da diretoria de TI, após breve uma
conferência manual.
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De acordo com Kaplan e Norton (1997), a perspectiva dos processos internos
revela que mais que avaliar processos tradicionais ligados à qualidade, tempo ou
custos, as empresas devem também superar seus concorrentes nestes processos, a
fim de obter vantagens competitivas distintas e sustentáveis, ou seja, devem buscar
excelência em processos inteiramente novos.
Ainda de acordo com Serra et al. (2003), na perspectiva dos processos
internos, as organizações identificam aquilo que é mais crítico para a realização dos
objetivos das duas perspectivas anteriores, a de clientes, pessoas e tecnologia.
Após levantamento documental, deu-se início à avaliação dos resultados da
pesquisa aplicada aos gestores. ATabela 4 demonstraque maioria dos entrevistados,
cerca de 75%, participou das escolhas dos indicadores e metas na construção do
BSC de TI. Em levantamento documental junto ao departamento de Recursos
Humanos, observou-se que os 55 gestores de TI participantes da pesquisa
permanecem em suas funções desde 2010, ano da revisão dos indicadores. A
presente pesquisa não foi capaz de identificar porque 25% dos entrevistados
afirmaram não ter participado da escolha dos indicadores de BSC.
Tabela 4 – Você participou da escolha dos indicadores e metas da perspectiva de
processos?
Resposta

Frequência

Percentual

Sim

33

75%

Não

11

25%

Fonte: Dados da pesquisa.

Com vistas a entender como ocorreu a revisão dos indicadores em 2010,com
a participação dos gestores,foi perguntado aos entrevistados se houve a reutilização
de algum outro tipo de indicador interno para a criação dos novos indicadores de
BSC. O entrevistado C fez uma importante revelação sobre o processo de
implantação:

A Gerência de Gestão da Estratégia e Orçamento realizou algumas
apresentações sobre o projeto e o que era o BSC. Esse entendimento
sem aprofundamento ou pode ter sido o motivo pelo qual o processo de
implantação demorou tanto. Hoje percebo que muito calor foi despendido
em discussões e diversos indicadores inúteis e caros foram criados e
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excluídos posteriormente.Os envolvidos e responsáveis diretamente pelo
desenvolvimento e implantação do Balanced Scorecard adquiriram
conhecimento através do autotreinamento informal (leitura e pesquisa).

O entrevistado Acontribuiu com a pergunta relatando que:

A TI teve uma vantagem se comparada com as áreas de negócio interna,
visto que a mesma já trabalhava por definição com o uso de controles,
porém todos estavam relacionados à performance. Esses indicadores
logicamente foram os primeiros a serem usados e existiam centenas, mas
a partir da maturidade adquirida pelos gestores, novos foram criados,
alguns revistos, mas a maior mudança foi o foco. Os indicadores que
eram outrora de desempenho passaram a ter como relevância a eficiência
de gestão.
Entende-se pela resposta acima que o uso de indicadores de desempenho já
praticados pela TI contribuíram em um primeiro momento para a criação dos
indicadores de gestão do BSC, mas as entrevistas sugerem que na fase inicial
eleseram voltados ao desempenho e estavam com pouco alinhamento ao
planejamento estratégico, o processo e o ciclo de revisão trouxe a maturidade
pretendida ao programa de BSC.
Ao abordar se houve um alinhamento do planejamento estratégico no
momento da construção dos indicadores, a resposta dada pelo entrevistado B foi a
seguinte:

Foram realizadas diversas reuniões em 2010 com as lideranças da área
de TI, nos moldes do que ocorreu com todas as demais diretorias do
banco. Todo o mapa e seus indicadores, independentemente da
perspectiva, foi desenhado com foco no alinhamento ao mapa estratégico
corporativo, o qual é a tradução do Planejamento Estratégico e
Mercadológico. Os indicadores foram selecionados após um rico
brainstorming, escolhendo-se aqueles que melhor traduziriam a realidade
da TI de forma realista e prática. Por ser um ciclo vivo, alguns indicadores
ainda estão em fase de desenvolvimento, já que dependem não apenas
de definições, mas desenvolvimento de sistema e processo que os apure.

78

Esse fato não é muito trivial visto que requer dedicação da equipe além
das tarefas rotineiras.

O entrevistado Ctrouxe uma importante informação ao levantamento histórico
e contextualizando a pergunta afirmando que:

A primeira versão dos indicadores foi muito voltada à perspectiva de
processos internos da Diretoria e não havia muito alinhamento com as
demais perspectivas e/ou com a estratégica corporativa. Inclusive, nossa
visão do cliente à época era que "Cliente" do ponto de vista de TI eram os
nossos funcionários e não os clientes de negócio. Um paralogismo grave
na minha opinião.
Em 2010, incomodadopela esta situação, conduzi um estudo por conta
própria sobre o BSC TI e apresentei em março/2010 aos demais gerentes
de TI e ao nosso Diretor. Este estudo deu uma chacoalhada na cabeça
dos gestores executivos de TI e começamos a enxergar o BSC TI de uma
forma mais corporativa e integrada à estratégia do Banco. O resultado
dessa ampla discussão foi uma nova versão do mapa estratégico (a
atual), onde a abrangência deixou de ser apenas a perspectiva de
processos, agora com a criação de indicadores para as demais
perspectivas. Ainda não é perfeito, mas indubitavelmente muito mais
alinhado à estratégia corporativa.

Os depoimentos citados acima foram apoiados pela fala entrevistado A:

Essa é a essência do BSC, ou seja, é você olhar para aquele indicador e
entender como ele irá desdobrar nas perspectivas superiores e
consequentemente

ao

planejamento

estratégico.

Segundo

minhas

leituras, em uma delas Kaplan e Norton explicam que é extremamente
difícil todos os níveis da empresa entenderem esse desdobramento. Essa
capacitação do entendimento é o que deve levar mais tempo.
.

Os resultados apurados no Gráfico 1 indicam coerência com a respostas dos
dirigentes entrevistados, pois79% dos respondentesconcordam totalmente ou
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concordam sobre a adequação de seus indicadores e seu alinhamento como
planejamento estratégico.Nessa linha, há indícios de que os indicadores de
desempenho tornaram indicadores e metas de gestão para o BSC. Nove por
centomarcaram discordar ou discordar totalmente desta afirmação. Nota-se que 12%
optaram por não relacionar a questão a uma negativa ou afirmativa.Acredita-se que
esse comportamento pode ter sido adotado caso o gestor tenha avaliado indicador
por indicador em vez de contextualizar a soma de todos para responder a questão.
Gráfico 1 – Os indicadores da minha gerência estão adequados e alinhados ao
planejamento estratégico

Fonte: Dados da pesquisa.

Retomando a fala do entrevistado C, pode-se destacar a necessidade da TI
estar alinhada e contribuindo da melhor forma possível com o planejamento
estratégico. O mesmo afirmou que:

A área de TI pode ser para uma empresa o que as empresas de altatecnologia têm sido para a economia: um catalisador de mudanças e o
motor que impulsiona o rápido crescimento. O oposto também é
verdadeiro: falhas de TI podem prejudicar seriamente as empresas. O
desafio da TI para gerenciar as expectativas dos usuários é intensificado
pela pressão para reduzir custos, fazer mais por menos e inclusive
terceirizar funções importantes. Entretanto, o maior desafio é o
alinhamento da TI aos anseios dispostos no planejamento estratégico. O
que também é uma oportunidade para TI ajudar a empresa a perceber o
valor e maximizar o retorno de seus investimentos.
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Com relação à fase de revisão dos indicadores, as entrevistas realizadas
ressaltaram a importância dessas reuniões. O entrevistado A inicia a descrição da
seguinte forma:

O ciclo de revisão acontece anualmente, onde temos a coordenação
interna chamada gestão estratégica que é a responsável por tratar da
evolução do BSC na empresa. Essas revisões nos possibilitou o
aprimoramento onde saímos de centenas de indicadores, para um
número bem menor, com uma melhora sensível na qualidade, qualidade
está agora voltada para o panorama de gestão.
O grande dilema dessa atividade foi e continua sendo, o como sair de
indicadores de desempenho e aproximarmos de indicadores de gestão.
Por isso todo ano fazemos uma reflexão, olhando para os indicadores e
verificando se ele realmente tem contribuído para a perspectiva na qual se
propõe e consequentemente observando se o desdobramento atende ao
esperado no nível estratégico. Nessas revisões seguimos o que se pede
no próprio BSC para traçar o número o valor a ser atendido, Um indicador
deve ser desafiante e atingível, por isso os indicadores que chegam
facilmente a 100% são revistos e novos desafios ou melhorias são
lançados. Mas vale ressaltar que se tratando de TI, em algumas reuniões
se briga por frações do indicador, visto que às vezes uma casa decimal
alterada indica em X dias a menos de tolerância a falhas.

O entrevistado Cabordou com mais riqueza de detalhes a forma que a mesma
é realizada, relatando da seguinte forma:

Sim. O mapa estratégico e os indicadores são revisados semestralmente.
Nossa metodologia é a seguinte:
Mensalmente sou responsável por agendar uma das reuniões do Comitê
de Gestão de TI que compreendem dos gerentes e do diretor de TI para
fazermos o acompanhamento mensal dos indicadores. Discutimos os
resultados e fazemos gestão baseados nestes resultados.
Nestas reuniões começamos a formar nossa opinião quanto a adequação
ou não dos indicadores e suas metas. Na época da revisão de
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indicadores, fazemos normalmente 2 a 3 reuniões com a participação da
Gerência de Gestão da Estratégia e Orçamento para discutirmos,
negociarmos e definirmos as metas do próximo período.
Esses novos indicadores/metas são implementados e divulgados às
equipes e o ciclo se reinicia.
O entrevistado B relatou uma visão mais gerencial do processo ao relatar
como acontece o ciclo de revisão do seguinte modo:

Sim, há uma política interna de procedimentos relacionados ao BSC,
principalmente por se tratar de uma ferramenta com vínculo a programa
de participação nos resultados. Anualmente, é feita a revisão dos mapas,
indicadores e metas, podendo haver alterações ao longo do período para
os casos de excepcionalidade ou desvio justificado.
Essas

revisões

são

discutidas

e

devem

ser

aprovadas

por

doisdiretores.As revisões se baseiam no desempenho histórico e na
necessidade de melhoria da instituição. Desta forma, projetam-se os
componentes doindicador para o próximo período considerando tanto o
resultadopassado como as mudanças esperadas nesse resultado frente a
evoluções nos processos da instituição. Ganhos de produtividade e saltos
dedesempenho são exigidos de todos.
A revisão dos indicadores é prevista na metodologia do BSC, porém, a
mesma deve ser comunicada a todos os participantes. A Tabela 5 transcorre como
essa comunicação da revisão dos indicadores vem sendo feita na diretoria de TI,
onde um percentual de 88% dos respondentes afirmaramserem informados quando
acontece a atualização da meta de seus indicadores, enquanto 12% disseram não
serem informados.
Tabela 5 – Você é informado sobre a atualização das metas dos seus indicadores?
Resposta

Frequência

Percentual

Sim

39

88%

Não

5

12%

Fonte: Dados da pesquisa.
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A proposta de uma comunicação corporativa e acessível a todos foi
igualmente abordada na pesquisa realizada aos gestores. O entendimento sobre o
formato em que a comunicação chega aos gestores foi feita em questão específica
conforme pode ser vista nas respostas apresentadas na Tabela 6.Na análise da
tabela 6,observa-se uma formalidade no repasse sobre a atualização dos
indicadores, onde se utiliza de uma comunicação hierárquica através das reuniões
gerenciais, conforme apontamento feito de 84% dos respondentes. Entretanto,
observa-se que mesmo sendo esse o direcionamento adotado pela maioria dos
gestores, o processo de comunicaçãopor vias hierárquicas não acontece com
unanimidade, visto que 14% disseram serem comunicados por correio eletrônico e
2% são informados por comunicado corporativo.
Tabela 6 – Como você é informado das atualizações das metas de seus indicadores?
Resposta

Frequência

Percentual

Comunicado corporativo

1

2%

Revista interna

0

0%

Correio eletrônico (e-mail)

6

14%

Nas reuniões gerenciais

37

84%

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao abordar os entrevistados sobre os índices a serem alcançados em seus
indicadores e sua capacidade de trabalho, apresentados no Gráfico 2,foram obtidas
as seguintes respostas. Um percentual de 61% dos entrevistados entende que as
atuais metas de seus indicadores estão ajustadas à sua capacidade de trabalho,
pois esses optaram pela resposta de concordo totalmente ou concordo. Um
percentual de 21% escolheuuma resposta mais conservadora ao optarem por não
concordo e nem discordo, enquanto 16% escolheram discordo ou discordo
totalmente. É importante observar que, ao somar as demais respostas, com exceção
das favoráveis de concordo e concordo totalmente,obtém-seo índice de 49% dos
entrevistados. Ou seja, quase a metade dos entrevistados aponta para uma
necessidade de ajustes em suas metas para os indicadores aos quais respondem,
seja para cima nos indicadores facilmente alcançáveis, seja para baixo em
indicadores dificilmente alcançados.
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Gráfico 2 – As atuais metas dos meus indicadores estão ajustadasà minha capacidade de
trabalho

Fonte: Dados da pesquisa.

Com o mesmo viés da pergunta anterior, recorreu-se, na pergunta seguinte, a
avaliação do gestor com relação à criação de novos indicadores, bem como ao grau
de desafio no atingimento das metas.
Conforme pode ser visto no Gráfico 3,um percentual de 86% afirmouque
concordar totalmente ou concordarcom a criação de novos indicadorescom metas
mais desafiantes. Somadas as demais respostas desfavoráveis à pergunta, obtémseum percentual de 14%. Visto o alto grau de respondentes nesses dois percentuais
favoráveis da pergunta, o mesmo corrobora com a necessidade de revisão cíclica
das metas e indicadores conforme depoimento do entrevistado A.
Porém, essa troca de indicadores não pode ser realizada de forma a atender
a uma necessidade emergente ou focal. É muito importante que os indicadores
estejam claramente definidos, delineados e articulados com o planejamento
estratégico. Isso evita a trocados indicadores em curto espaço de tempo sem ter a
confirmação mais perene de sua adequação. Sugere-se, em alguns casos, que o
tempo mínimo para a troca de um indicador deva ocorrer em um ciclo anual de
revisão do BSC, conforme indicado por Soares Júnior e Prochnik (2003).
Gráfico 3 – Novos indicadores poderiam ser criados e ser mais desafiante

Fonte: Dados da pesquisa.
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Diante da resposta anterior, a próxima pergunta da pesquisa procurou
entender se o gestor de TI entende a associação do indicador a sua correta
perspectiva. Nota-se que dos 44 respondentes 71% possuem indicadores
associados à perspectiva de processos, enquanto 38% possuem indicadores na
perspectiva financeira, 36% na perspectiva de clientes e 67% indicaram ter
indicadores na perspectiva de pessoas e tecnologia.
Gráfico 4 – Associação dos indicadores as suas devidas perspectivas do BSC

Fonte: Dados da pesquisa.

Para colaborar com a interpretação do Gráfico 4, apresenta-se na Figura 10 o
painel de apuração de indicadores da diretoria de TI.
Figura 11 – Dashboard de apuração dos indicadores enviado às gerências de TI

Fonte: Planilha BSC interna do Mercantil do Brasil.
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A planilha de apuração do BSC é composta de seis colunas, onde a coluna
Cod representa o código abreviado da perspectiva, e a coluna Indicadordescreve de
forma sucintao nome do indicador. A coluna Meta representa o índice a ser
alcançado pelo indicador, enquanto a coluna Realizado (acumulado) informa a
apuração realizada até o mês anterior ao recebimento da planilha. A coluna %
Atingimento Meta Acumulado representa o percentual da meta versus o realizado,
enquanto a coluna Status apresenta um sinal gráfico que indica se o indicador esta
em ascensão ou descência, se comparado com a apuração do mês anterior.
Analisando o Gráfico 4 e a Figura 10, amparado pela descrição completa da
coluna Cod, observa-se que os 67% dos respondentes que indicaram ter indicadores
na perspectiva de pessoas e clientes estão equivocados. Recorrendo-se ao material
específico sobre BSC disponível na intranet, pode-se constatar em a letra inicial “F”
da coluna Cod indica que se trata de um indicador da perspectiva financeira,
enquanto a letra C indica ser da perspectiva de Clientes e a letra P indica ser da
perspectiva de processos. Esse entendimento, na comparação de tais informações,
indica que existe uma falta de entendimento e até mesmo confusão na associação
do indicador a sua perspectiva. A apresentação do nome da perspectiva por código
e a falta de uma legenda pode estar propiciando a associação feita erroneamente no
Gráfico 4.
Durante o processo de entrevista, foi questionado ao diretor de TI se o BMBjá
havia prospectado pelo uso da nova perspectiva denominada como sustentabilidade.
Perguntou-se também se a mesma estaria contemplada no próximo ciclo de revisão
de indicadores. O entrevistado A respondeu ao questionamento dessa forma:

Esse assunto já tem tomado espaço nas reuniões da alta administração,
visto que o setor bancário já assinou acordos regulatórios, mostrando
assim ao mercado sua responsabilidade socioambiental. Ser sustentável
faz parte dos objetivos da empresa e inclusive está declarado em sua
missão. Apesar do mesmo não ser contemplado atualmente como
indicador o mesmo deverá sim fazer parte em um futuro próximo, onde a
escassez de recursos como o vivido atualmente da falta de água nos faz
acelerar esse compromisso.
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A análise deste objetivo específico demonstra que o BSC agrega valor ao
concentrar os gerentes nas atividades de maior relevância a missão e visão. O BSC
cria condições para que os gestores sejam mais proativos e profissionais em suas
abordagens, conseguindo assim, identificar os pontos críticos mais cedo. Além
disso, reforça a atitude de prestação de contas, o que pode mudar a maneira como a
organização trata de importantes elementos do negócio.

5.1.3 Analisar o grau de qualificação oferecido aos gestores sobre BSC e sua
utilização na atividade de gestão e tomada de decisão

Após a análise do item anterior sobre a criação dos indicadores, empregou-se
pela análise do questionário realizada aos gestores do BMB com o propósito de
avaliar o grau de qualificação recebida sobre BSC, sendo um segundo viés a análise
do uso do BSC para a tomada de decisão.
A primeira fase da análise teve como abordagem a entrevista feita com os
responsáveis pela implementação do BSC de TI. Questionado sobre como ocorreu
treinamento de capacitação dos gestores de TI com vista à sua formação e
entendimento sobre BSC, a mesma foi respondida da seguinteforma pelo
entrevistado A:

Houve durante a fase de implantação, dias dedicados a qualificação dos
gestores de TI, inclusive em prédio fora das dependências do MB.
Contratamos pessoas especializadas para dar esse treinamento, onde o
sentimento passado após esse treinamento foi muito bom, além de ser um
diferencial ao curriculum profissional de nossos funcionários. Hoje a
administração entende a importância dessa absorção também para os
novos gestores, porém mesmo havendo treinamento a distância sobre o
assunto, mas este é certamente um ponto que precisa ser melhorado no
programa.

Esse fato ficou ainda melhor entendido com a resposta do entrevistado B.
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A implantação do BSC se deu em conjunto com a introdução de um
conceito de Gestão de Competências e Resultados, também um projeto
liderado pela empresa de consultoria PWC. Dentre as diversas frentes
desse projeto esteve ciclos de treinamento interno para as lideranças
(Fortalecendo Lideres), totalmente vinculado às diretrizes estratégicas e
às necessidades de desenvolvimento para o atingimento dos objetivos
estratégicos então almejados. Em paralelo a esse ciclo, a capacitação se
dá em diversos momentos:
1º) Treinamento formal – O MB adota o conceito de treinamento
presencial e a distância que abrangem todos os funcionários, sejam
antigos ou novos. O treinamento a distância sobre estratégia e BSC é
obrigatório e compõe a "trilha" de todos os funcionários. Nele passamos
os conceitos mais básicos sobre estratégia, mapas e indicadores. Aliado a
ele, a gerência de Capital Humano promove alguns treinamentos
presenciais ao longo do ano, de acordo com a necessidade observada
por gestores ou para novos entrantes, em especial da área comercial.
Nessas oportunidades, o BSC é incluído e apresentado como ferramenta
de gestão corporativa.
2º)

Comunicação

interna

–

anualmente

fazemos

um

plano

de

comunicação, definindo previamente a necessidade de comunicação de
acordo com os GAPS observados ao longo das discussões com as
equipes. Desta forma, a comunicação interna, além de informativa, atua
como importante personagem no aculturamento do BSC como ferramenta
de gestão.
3º) Reuniões de acompanhamento do desempenho – nessas reuniões
são discutidos o mapa da área, definição e desempenho dos indicadores,
papel da área na execução da estratégia, etc. São feitas reuniões de
definições de indicadores e metas no início de cada ano, bem como
reuniões de acompanhamento ao longo do ano. Em alguns momentos,
fizemos palestras internas de aculturamento, envolvendo não apenas os
gestores, mas todos os funcionários das áreas.
No questionário aplicado aos gestores, através de pesquisa, procurou-se
entender como o mesmo tomou conhecimento da metodologia de BSC. Analisando
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a Tabela 7,percebe-se que 60% dos gestores tiveram o primeiro contato com a
metodologia de BSC através de treinamento interno, sendo esta uma fase realizada
durante a concepção do BSC, conforme discutidoanteriormente nesta análise de
resultados. Outros gestores marcaram que a sua capacitação sobre BSC aconteceu
por iniciativa própria, sendo 12%. Mas 16% marcaram que conheceram a
metodologia através de cursos acadêmicos de graduação ou cursos de
especializações, tais como MBA ou pós-graduação. Um percentual de 12%
afirmounão conhecer a metodologia de BSC.
Tabela 7 – Como você conheceu a metodologia BSC?
Resposta

Frequência

Percentual

Iniciativa própria

5

12%

Curso de graduação

1

2%

Cursos de especialização

6

14%

Treinamento de capacitação profissional Interno

25

60%

Não sei responder

5

12%

Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados do Gráfico 5 demonstram que 76% dos entrevistados estão
satisfeitos com o treinamento recebido sobre BSC, pois optaram pela resposta de
concordo totalmente e concordo.Um percentual de 7% entende que o treinamento
sobre BSC não foi satisfatório.Acredita-se que o número de insatisfeitos possa ser
maior, visto que 17% optaram pela resposta de não concordo e nem discordo.
Gráfico 5 – O treinamento recebido sobre BSC foi adequado

Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se, através da análise daTabela 8que um percentual de 82% dos
pesquisados entendeos desdobramentos que ocorrem entre as perspectivas. Porém,
além de entender os desdobramentos e possíveis impactos, o acesso às
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informações dos indicadores se torna importante, servindo este como um elemento
de acompanhamento e alcance das metas. Quando perguntado se o mesmo saberia
como as informações de BSC são disponibilizadas e em que formato, 100% dos
respondentes optaram pela resposta sim, conforme a Tabela 9.
Tabela 8 – O mapa do BSC de TI está disponível e entendo seu desdobramento
Resposta

Frequência

Percentual

Sim

36

82%

Não

8

18%

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 9 – Você sabe como as informações do BSC de TI são disponibilizadas?
Resposta

Frequência

Percentual

Sim

44

100%

Não

0

0%

Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, embora as respostas acima sinalizem a capacitação de ampla maioria
dos gestores sobre BSC, as mesmas não respondem sobre o acesso do gestor a
tais informações de forma a realizar um acompanhamento. Com o intuito de avaliar
esse ponto, foram criadas 3 questões que abordema questão.
No que diz respeito à forma na qual o gestor tem acesso às informações do
BSC, nota-se pela Tabela 10que a soma dos modelos de acesso no formato
eletrônico dá 100%, sendo o formato de planilhas eletrônicas enviadas por e-mailo
maior percentual.
Tabela 10 – Como você tem acesso às informações dos seus indicadores de BSC?
Resposta
Estão disponíveis pela intranet e tenho acesso
Estão disponíveis em planilhas eletrônicas acessíveis
pela rede
São enviadas por e-mail, em forma de planilhas
eletrônicas.
São enviadas por e-mail, em forma de planilhas
eletrônicas para o meu gestor que as repassa
São enviadas de forma impressa à minha gerência
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência

Percentual

3

7%

7

15%

31

71%

3

7%

0

0%
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Para compor os resultados apresentados na Tabela 10, realizou-se uma
novaabordagem no que diz respeitoàs informações recebidas dos indicadores da
perspectiva de processos, questionou-se se os mesmos eram objetivos e claros.
Assim, 52% dos gestores optaram pela resposta de concordo totalmente e concordo,
contra 35%que optaram responder como discordo e discordo totalmente. Essa
questão indica que existe um equilíbrio entre os gestores que entendem as
informações de BSC de TI. O índicede 12% optantes pela resposta de não concordo
e nem discordosinaliza que para esse indicador existam ajustes necessários.
Gráfico 6 – As informações sobre seus indicadores de BSC são claros e objetivos

Fonte: Dados da pesquisa.

No que tange à confiabilidade e apuração dos indicadores de cada
gerência,Gráfico 7, 81% dos gestores concordam totalmente ou concordam com a
confiabilidade e a realidade operacionais de seus indicadores. Mesmo que 26%
apresentem-se nesta questão como indecisos (visto que optaram pela resposta de
não concordo, nem discordo), os mesmos não desqualificam a confiabilidade dos
indicadores apresentados, pois assinalaram pelas opções de discordância. Apenas
um entrevistado optou por essa resposta.
Gráfico 7 – As informações sobre meus indicadores de BSC são confiáveis e refletem a
realidade operacional

Fonte: Dados da pesquisa.
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Conforme a Tabela 11, um percentual de 82% dos funcionários da diretoria de
TI recebe o resultado dos indicadores e metas da perspectiva de processos e
compartilham com seus subordinados. No que diz respeito aoentendimento dos
subordinados sobre o que é BSC e seus impactos para o planejamento estratégico,
oGráfico 8 demonstra que 40% não possuem tal entendimento. Essa análise indica
que o programa de BSC implantado na diretoria de TI do BMB, realiza a transmissão
das informações a boa parte de seusfuncionários, mas não o conhecimento
necessário para entender o reflexo e correlacionamento das metas não alcançadas
nas demais perspectivas superiores e, consequentemente, seu reflexo também no
planejamento estratégico.
Tabela 11 – Os resultados dos meus indicadores e metas são compartilhados com seus
subordinados
Resposta

Frequência

Percentual

Sim

36

82%

Não

8

18%

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 8 – Meus subordinados sabem o que é BSC e entendem seus impactos

Fonte: Dados da pesquisa.

Ademais ao fato de todos os gestores terem acesso formal aos indicadores da
perspectiva de processos, observa-se, através da análise do Gráfico 9, que somente
84% os utilizamcomo ferramenta de gestão e 89% os utilizam para a tomada de
decisão. O alto índice de optantes pela utilização das informações do BSC para a
tomada de decisão pode ser explicado pelo fator histórico da concepção da área de
TI e sua forma de funcionamento. A existência de indicadores de desempenho na
área de TI antes mesmo da implantação do BSC, explicam que os trabalhos já eram
pautados por essas medições anteriormente. Esse índice também pode ser
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justificado pelo treinamento obrigatório sobre liderança recebido pelos gestores
durante

o

processo

de

implantação

do

BSC,porém

a

avaliação

desta

contribuiçãonão está no escopo deste trabalho.
Mesmo tendo um alto índice de utilização, percebe-se que 12% dos
entrevistados não utilizam os indicadores da perspectiva de processos como
ferramenta de gestão. Este desvio pode representar um desalinhamento do gestor
quanto à gestão sobre o seu indicador, demostrando também um possível
desalinhamento ao planejamento estratégico.
Gráfico 9 – Utilização das informaçõesdos indicadores deBSC

89%
84%

16%
11%

Utilizo das informações dos indicadores de
BSC como ferramenta de gestão
Sim

Utilizo das informações do BSC para
tomada de decisões
Não

Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando as informações da Tabela 12, percebe-se que 53% dos
respondentes consideram como mais relevante o planejamento estratégico do BMB
para a tomada de decisão. O percentual de 40% considera os indicadores de BSC
da sua gerência como mais relevantes.Realizando a somatória dos itens anteriores,
apura-se o percentual de 93%. Considerando que os indicadores de TI de cada
gerência vêm da metodologia de BSC, os quais, por sua vez, estão alinhados ao
planejamento estratégico do BMB, conforme exposto no Gráfico 1, é possível
identificar o alto grau de aderência do nível decisório com os objetivos estratégicos
da empresa.
Acredita-se que 5% dos gestoresque não utilizam os itens do BSC para a
tomada de decisão podem estar apoiados em outro modelo de decisão ou algo
meramente tácito.
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Tabela 12 – Qual é o item que possui maior relevância para a tomada de decisão?
Resposta

Frequência

Percentual

Balanced Scorecard de TI

1

2%

Os indicadores de TI da minha gerência

17

40%

O planejamento estratégico do MB

22

53%

Não utilizo os itens do BSC em uma tomada de decisão

2

5%

Fonte: Dados da pesquisa.

A ausência de entendimento dos gestores de TIna correlação dos indicadores
do BSC com a perspectiva de processos e suas implicações para o planejamento
estratégico da empresaficam evidenciadas na análise doGráfico 10. Mesmo tendo
84% de gestores que recorrem àMissão e Visão da empresa para pautar suas
atitudes gerenciais, um percentual de 17% não as utilizam. Isso indica que a cada
seis gestores, umpauta suas atitudes gerenciais em outros valores, não tendo
qualquer agregação àMissão e Visão da empresa.
Gráfico 10 – Pauto minhas atitudes gerenciais nos valores descritos na Missão e Visão da
empresa

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se no Gráfico 11 que, se somadas as respostas de concordo totalmente
e concordo, obtém-se um percentual de 85% de respondentes que afirmaram serem
incentivados a aplicar correçõesem seus indicadores de BSC. Apenas 2% relataram
não serem incentivados atais correções. Já 12% dos entrevistados escolheram
marcar a opção de não concordo e nem discordo. Acredita-se que esses gestores
façam tais correções de forma tácita, sem seguir a metodologia utilizada na
empresa.
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Gráfico11 – Sou incentivado a corrigir GAP apresentados nos meus indicadores de BSC

Fonte: Dados da pesquisa.

A forma de acompanhamento e as correções de metas também foram
questionadas aos gestores. Apenas 17% dos respondentes sinalizaram que realizam
correções das metas de seus indicadores antes do próximo ciclo de apuração,
conforme apresentado no Gráfico 12.Um percentual de 57% declarou não realizar as
correções necessárias das metas dos seus indicadores antes da próxima apuração.
Já 26% declararam fazê-lo de forma parcial.
A análise desse gráfico nos remete a uma importante reflexão sobre o
acompanhamento e o reflexo no desdobramento das perspectivas do BSC. Percebese que 83% dos pesquisados não aplicam correções durante o processo de
execução, mesmo este tendo acesso às informações do BSC, conforme
observadono Gráfico 9. A postergação das correções podem implicar esforço maior
no próximo ciclo de apuração. Se houver constantes postergações, a meta
estabelecida para o indicador pode assumir níveis comprometedores sem a
possibilidade de contorno pela gerência.
Gráfico 12 – Realizo acompanhamento dos indicadores, corrigindo os GAP atuais antes da
próxima apuração

Fonte: Dados da pesquisa.
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5.1.4 Analisar os resultados obtidos na implementação do BSC para as áreas
de TI
Para responder ao quarto objetivo específico, optou-se inicialmente pela
análise da entrevista empregadaaos responsáveis pela implementação do BSC de
TI.
Com vista a identificar a contribuição e o alinhamento da TI, pós-implantação
do BSC para o planejamento estratégico, foi questionadoaos entrevistadosa sua
percepção sobre as mudanças no desempenho da TI, sua relação com a adoção do
BSC e a contribuição para o planejamento estratégico. O entrevistado A deu a
seguinte declaração:

Claro e eu não tenho dúvidas, onde posso citar como exemplo o indicador
de posicionamento semanal de projetos (SAMB). O analista tem que
semanalmente posicionar nesse instrumento como foi o andamento do
projeto. Essa obrigação de preenchimento contribuiu sensivelmente para
melhoria da comunicação entre o solicitante, normalmente alguém da
área de negócios com a TI, onde percebe-se um número menor de
telefonemas, stress, atritos e consequentemente as cobranças. Todos
entram em uma sala de reunião sabendo como está o andamento. Acho
que esse seja um simples exemplo de como TI e área de negócios
passam estar homogêneas e direcionadas em torno do planejamento
estratégico.
O BSC nos proporcionou a criar esses controles e até mesmo a
priorizarmos tarefas em torno do planejamento estratégico definido pelo
banco, dando foco nos indicadores da perspectiva de processos.

Esse fato ficou mais esclarecido com a análise do entrevistado B:

Sim, acreditamos que tanto a TI como a instituição como um todo
amadureceram muito desde a implantação do BSC no que diz respeito a
entender melhor sua função e importância na execução da estratégia, a
rotina de avaliar seu desempenho, a ter uma visão mais ampla
dosreflexos de sua atuação, buscando melhoria contínua para seus
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clientes internos e externos. O BSC, por compor indicadores não
financeiros, trouxe a oportunidade de áreas de back office a entender a
importância do aumento da produtividade e do bom atendimento e suas
demandas, visando a excelência em seus processos. Não podemos
creditar o amadurecimento do MB em termos de gestão apenas ao BSC.
Houve um movimento amplo de melhorias, incluindo a formação
daslideranças e a criação de comitês para discussões colegiadas
dopensamento estratégico, em busca de ações concretas em busca de
resultado, como é o caso dos Comitês de TI e de Projetos Corporativos.
Como qualquer processo de gestão, há dificuldades enfrentadas, como
anatural miopia de gestores, que buscam o resultado por si só e não seus
efeitos para o aumento de custos ou insatisfação do cliente. Abusca por
bom desempenho e a negativa de sair da zona de confortogera
discussões acaloradas nas definições de metas, e nem sempretem-se a
certeza de que as decisões foram corretas.
Particularmente, a área de TI, por ser fornecedora de toda aorganização
e, ao mesmo tempo, do cliente externo – afinal, banco étecnologia – tem
o privilégio de escutar de forma bastante rica aopinião de seus clientes
internos, já que um dos indicadores é umaAvaliação de Satisfação quanto
aos serviços prestados. Outrosindicadores, porém, ainda precisam ser
aprimorados, por apresentaremdistorções, seja na apuração, seja na
concepção.

A representatividade positiva sobre o desempenho da TI e seu alinhamento
ao planejamento estratégico também foi feita pelo entrevistado C em seu
depoimento:

Algumas melhorias foram gritantes e percebidas pelos nossos clientes
internos e externos. Exemplos de processos que se beneficiaram
significativamente com o BSC foram a disponibilidade das soluções de TI,
a assertividade na estimativa e cumprimento de prazos dos projetos,
cumprimento do SLA de demandas e a transparência e comunicação aos
usuários sobre o andamento dos projetos.
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Com relação a alinhar os indicadores ao planejamento estratégico, ainda
percebo algumas distorções. Alguns indicadores estão mais alinhados
que outros e outros indicadores estão sempre positivos. Tal fato está
atribuídoàforma de apuração, que nada tem agregado à melhoria dos
nossos processos. Mas não posso deixar de agregar o sentimento da
equipe de TI que o BSC sim agregou várias melhorias.
O mesmo questionamento foi feitona pesquisa direcionada aos gestores de
TI. Indagados sobre o relacionamento da mudança de desempenho da TI com a
implantação do programa de BSC, um percentual de 84% dos entrevistados
respondeu que o BSC foi determinante na mudança de desempenho da TI entre os
anos de 2009 a 2013. Observa-se ainda que 17% dos entrevistados optaram por
não concordo e nem discordo. Como não houve respondentespara opção de
discordo e discordo totalmente, pode-se concluir que para a maioriados gestores de
TI do BMB o programa implantado de BSC foi sim algo relevante.
Gráfico 13 – O BSC foi determinante na mudança de desempenho da TI nos anos de 20092013

Fonte: Dados da pesquisa.

Como última pergunta, abordou-se junto aos entrevistados, o que eles
consideram como essencial para garantir o sucesso em um processo de
implementação do BSC na área de TI e se o mesmo tem alguma crítica ou elogio à
metodologia ora implantada. O entrevistado A relatou o que entende como de
extrema importância da seguinte forma:
Transparência, essa é a principal virtude que tem que se buscar em um
processo de implantação de BSC. Se você tem bons indicadores de TI e
estes refletem a sua verdade operacional, você terá uma convivência
muito boa com a área de negócios, pois os mesmos serão tratados como

98

legítimos. A TI ainda é uma atividade consumida pela área de negócios,
mas tem todo um mistério por trás que é de como fazer tecnologia. As
dimensões adotadas do uso das informações pela comunidade funcional
por meios tecnológicos tornam todas as áreas internas parceiras da TI,
devido à democratização da informação para seu uso. Com isso eu tenho
mudado os discursos. Onde se pensava anteriormente em TI alinhada ao
negócio agora passa-se a pensar em TI integrada ao negócio.

Esse ponto recebeu o depoimento do entrevistado B da seguinte forma:

É essencial que todos na organização conheçam os conceitos do BSC e
da gestão de desempenho por indicadores. Do contrário, fica difícil obter o
engajamento e compromisso da equipe, pois a apuração de indicadores é
trabalhosa e tende a ser relegada quando as pessoas não enxergam o
seu valor. De forma geral, é louvável a iniciativa de implantação do BSC
no MB.
Pecamos na formação das pessoas, mas a semente foi plantada. Se
mantivermos o processo vivo e evoluindo, creio que em 5 a 10 anos
teremos nossas ações do dia-a-dia dirigidas por indicadores, da mesma
forma como áreas mais maduras como a área comercial do banco já o
fazem há anos.
Um grande catalisador para o aculturamento do acompanhamento de
indicadores é vinculá-lo à participação de resultados, visto que e as
pessoas costumam dar mais atenção àquilo que pode lhes trazer algum
impacto financeiro direto. Entretanto, iniciativas neste sentindo são
constantemente barradas pelo sindicato, o que tem sido a principal ancora
que impede que o BSC do MB tenha maior relevância no diaadia dos
funcionários e consequentemente na organização.

Já o entrevistado C finalizou da seguinte forma:

Acho que precisamos evoluir muito ainda, pelo simples fato de que o BSC
deve ser encarado como um organismo vivo, ou seja, está em constante
adaptação. Nossa concepção interna sobre o mapa da TI é que ele

99

poderia ser muito mais rico e efetivo. Por diversas revisões fazemos
propostas de novos indicadores ou melhoria dos atuais. Porém, para que
essas mudanças se concretizem, é necessário um maior engajamento
das lideranças, que deve dispensar tempo e recurso para análise e
desenvolvimento das novas propostas. A minha área é uma facilitadora
neste processo, mas os verdadeiros gestores são as próprias áreas.
Enquanto esse engajamento não acontece, ficamos com indicadores por
vezes incompletos e que podem gerar descontentamento quanto ao
significado real desses resultados.

Os entrevistados entendem que a utilização do BSCcomo forma de
divulgação da estratégia, como proposto por Kaplan e Norton (2001), se tornou
extremamente útil ao BMB. Os motivos para o sucesso não parecem estar
exclusivamente nos méritos intrínsecos ao BSC. A existência de um ambiente
propício para o surgimento de novas ideias, a decodificação de temas complexos e a
integração entre a área de TI e as diversas áreas de negócios são fatores que se
somam aos méritos intrínsecos do BSCe podem explicar sua ampla disseminação.
5.1.5 Análise e discussão dos resultados da pesquisa
Ao final da pesquisa e sob todos os aspectos analisados, foi possível
identificar os benefícios da adoção do BSCna área de TI do BMB, especificamente
no que se refere ao objetivo geral proposto. De fato, verificou-se que a adoção do
BSC aplicado à TI está contribuindo para seu alinhamento ao planejamento
estratégico. Este fato ficou comprovado após a análise de cada objetivo específico.
Em relação ao primeiro objetivo específico, “Identificar quais etapas
antecederam a implantação do Balanced Scorecard na área de TI do Banco
Mercantil do Brasil e seu alinhamento ao planejamento estratégico”, observou-se
que a implementação do BSC no BMBocorreu após a revisão do planejamento
estratégico realizado pela empresa PWC para os anos de 2007 a 2010. O BSC foi
proposto como forma de mensurar o planejado versus realizado. Aimplementação de
um piloto do BSC foi decisivo e propiciou o apoio da alta administração. Como já
mencionado no decorrer do presente trabalho, as entrevistas e os questionários
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evidenciaram a importância do alinhamento da TI ao planejamento estratégico, visto
que se pode delinear e tornar tangíveis a Visão e Missão da empresa.
O segundo objetivo específicofoi definido como“Descrever o processo de
concepção e escolha dos indicadores da perspectiva de processos para a área de
TI, sua pertinência para o planejamento estratégico e o seu ciclo de revisão”. A
metodologia empregada possibilitou a análiseda parte documental das entrevistas e
do questionário com foco no entendimento de como ocorreu a criação dos
indicadores. Neste ponto, destacou-se a amplitude do programa, convergindo-se na
participação de todos os gestores da empresa, bem como a importância da
divulgação das informações do BSC. Constatou-se que tais informações foram
recebidas por 100% dos respondentes.
Comparando os pontos positivos obtidos nesse objetivo específico, nota-se
que a Diretoria de TI não teve dificuldades na criação de tais indicadores, visto que a
TI já trabalhava com a mensuração de desempenho de seus processos. Oexame
realizadonos questionários demostrou um percentual bem positivo no que tange ao
relacionamento do indicador com o planejamento estratégico. A maturidade do
programa de BSC e sua evolução também puderam ser identificadas, visto que os
relatos transcreveram como ocorreram os ciclos de reuniões de revisão dos
indicadores e as metodologias adotadas.Dentro desse mesmo objetivo, percebeu-se
que a empresa possui uma formalidade quanto ao envio e disseminação das
informações apuradas nos indicadores da diretoria de TI.
As atuais metas foram destacadas em questionário aplicado aos gestores
como sendo justas à sua capacidade de trabalho, porém um percentual de 85%
destacou que novos indicadores poderiam ser criados e serem mais desafiantes.
O diagnóstico perpetrado ao terceiro objetivo,“Analisar o grau de qualificação
oferecido aos gestores sobre BSC e sua utilização na atividade de gestão e tomada
de decisão”, descreve que a maior parte dos gestores conheceu a metodologia BSC
através de treinamento interno e que o mesmo ocorreu em carga horária adequada.
Neste quesito destaca-se que os treinamentos oferecidos aos gestores foram
fundamentais para o sucesso do programa de BSC na área de TI do BMB.
A disponibilidade dos indicadores e do mapa deBSC da TI foievidenciada na
pesquisa, onde um bom percentual de respondentes demonstrouentender seus
desdobramentos. No que se refere aos objetivos e clareza dos indicadores, observase uma divisão, quase pela metade dos respondentes, mas o mesmo percentual não
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se repete quando questionado sobre a confiabilidade dos dados apurados, pois
obtém-se um percentual favorável de 81%, conforme pesquisa aplicada. Com o
intuito de entender se tais informações do BSC eram utilizadas para as tomadas de
decisão,nota-se que 89% as utilizam, bem como 84% dos respondentes as utilizam
também como ferramenta de gestão.
No quarto objetivo específico empregou-se por “Analisar se os resultados
obtidos após implementação do BSC foram satisfatórios para o planejamento
estratégico do Banco Mercantil do Brasil”. O grau de respostas positivas e o
entusiasmo identificado durante as entrevistas demonstram a recomendação dos
respondentes pela adoção e aplicação da metodologia de BSC comoforma de
alinhar a TI ao planejamento estratégico, fato este também corroborado pela
pesquisa aplicada aos gestores, em quea mesma obteve um índice de 84% quando
questionados se o BSC foi determinante para a mudança de desempenho da TI nos
anos de 2009 a 2013. Ao final das entrevistas realizadas optou-se pela opinião
pessoal

de

cada

entrevistado,

observando-se

um

mix

de

sugestões

e

aconselhamentos sobre a implantação do BSC voltados à área de TI.
Muito relevante ao processo de análise, o presente trabalho proporcionou ao
autor identificar através das entrevistas e respostas do questionário o apontamento
para algumas correções. Tais correções não foram entendidas como falhas, mas sim
como melhorias ao programa, pois conforme a fala de um dos entrevistados, o BSC
é um organismo vivo e está em constante adaptação. Dentre as percepções de
melhorias identificadas pelo autor deste trabalhodestacam-se:


Há necessidade de melhoria na forma como são comunicadas as revisões
das metas dos indicadores. Com o atual modelo não é possível mensurar
sua capacidade de absorção e entendimento por parte dos gestores e
consequentemente o repasse a seus subordinados, visto que a mesma
transcorre em reuniões gerenciais.



Durante o processo de análise identificou-se que mesmo os gestores
sendo capacitados no que se refere ao BSC, houve um grau significativo
de erro na questão de associação dos indicadores da gerência com a sua
correta perspectiva. Tal fato foi atribuído à forma comoo nome das
perspectivas

aparecerem

na

planilha

divulgada.

As

perspectivas

apresentam-se como códigos, sem legenda e ao lado do indicador
apurado. Este fato pode ter propiciado tal erro.
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A melhoria no treinamento de novos gestores e até mesmo a reciclagem
dos atuais foi percebida na fala dos entrevistados. O treinamento sobre
BSC foi ofertado aos gestores em 2010 e após esse período não houve
novo contato do gestor com o tema. O distanciamento dado após o
treinamento pode contribuir para o desalinhamento da metodologia que
está se empregando, além de distanciar os funcionários de um propósito
em comum. Se o mesmo não participa/entende o propósito dos
indicadores, os mesmos podem ser vistos como ferramentas burocráticas
ou de avaliação de desempenho pessoal, renegando assim ao propósito
final que seria o planejamento estratégico.



Em outro ponto, a análise identificou que não há um acompanhamento de
forma proativa dos indicadores antes de seu fechamento mensal, o que
pode levar, por consequência, a uma elevação no atingimento das metas
nas próximas apurações. Por se tratar de uma área de TI, percebe-se que
asinformações relativasàs apurações dos indicadores utilizam uma forma
muito rudimentar de planilhas eletrônicas, o que deixa a análise e
interpretação dos gestores sempre remetida às apurações passadas e
sem a dimensão correta dos GAPS envolvidos durante seu processo
produtivo.Entende-se, neste aspecto, a forte tendência de protelação dos
resultados negativos dos indicadores, visto que os respondentes
afirmaram que os atuais indicadores estão ajustados à sua capacidade de
trabalho.
A importância da usabilidade dos softwares de Balanced Scorecard
também é corroborado no trabalho de Cruz (2012), no qual cita a origem
dos softwares de BSC, se comprados “prontos” no mercado ou
desenvolvidos internamente. O autor afirma que desenvolver os próprios
softwares custa mais caro do que adquiri-los em pacotes comerciais. O
próprio trabalho também relatou os pontos positivos dos softwares
comerciais, visto apresentam vantagens no que tange a usabilidade e
clareza das informações.
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Figura 13 – Dashboard de acompanhamento do BSC

Fonte: Software Stratus, retira da página da ControlCorp



4

O item de clareza dos indicadores é um ponto que requer atenção e
melhoria. Nota-se que o programa de BSC já possui quatro anos de
aplicabilidade e apenas 52% foram afirmativos no quesito clareza dos
indicadores, mas o presente trabalho não foi capaz de identificar quais
seriam os motivos para baixa taxa apresentada.

4

Disponível em: http://www.stratws.com.br/imagens/screenshots/big/02.jpg Acesso em: 20/11/2014
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Neste capítulo são apresentadas as conclusões, sintetizando os principais
resultados à luz do problema proposto e dos objetivos estabelecidos. São
demonstradas também as limitações e sugestões para futuros estudos e pesquisas.
Essa dissertação teve como objetivo geral avaliar se a adoção da metodologia
BSC na “Diretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência de Clientes”, contribuiu
como esperado para o planejamento estratégico do BMB entre os anos de 2009 e
2013. Desta forma, foram observados os pressupostos teóricos para a aplicação
dessa metodologia.
Para se atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada baseou-se na
pesquisa documental, questionário e entrevista. A pesquisa foi desenvolvida na
forma de um estudo de caso descritivo, com abordagem qualitativa.
A escolha do BSC para o desenvolvimento desse trabalho foi alicerçada na
literatura disponível, na experiência exitosa vivenciada pelo autor na instituição em
que trabalha, haja vista os resultados já alcançados.
O referencial teórico abrangeu os especialistas que se dedicaram ao estudo
do BSC, Estratégia e Tecnologia da Informação, o que permitiu atingir o primeiro
objetivo específico da pesquisa, que era identificar quais etapas antecederam a
implantação do BSCna área de TI do BMB e seu alinhamento ao planejamento
estratégico. Dos autores citados destacam-se Kaplan e Norton com todas as suas
publicações a respeito do tema (1996, 1997, 2001, 2004), Godoy (2009), Ansoff
(1990), Mintzberg e Quinn (2001), que foram utilizados na análise dos resultados.
A pesquisa documental foi utilizada, a fim de se apresentar como ocorreu a
implantação da metodologia de BSC na área de TI. Nessa fase, buscou-se identificar
como transcorreu a motivação, escolha e uso do BSC. Buscou-se também a
identificação do planejamento traçado pelos responsáveis pela implementação, pelo
envolvimento da alta administração, gestores e coordenadores de área, bem como a
proposta implementada para a criação dos indicadores de BSC na perspectiva de
processos. Verificou-se que a implementação teve apoio da alta administração e
envolvimento de seus gestores, onde foi possível compreender que não há um ato
de encerramento para seu uso, apenas o estímulo inicial. Tal levantamento também
propiciou o entendimento da ferramenta tecnológica utilizada para mensurar as
metas de cada indicador e a disponibilização de suas informações através de
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planilhas eletrônicas. Por se tratar de um sistema desenvolvido com os pressupostos
de linguagem de computadores, os administradores optaram por construir sua
própria ferramenta de gestão ao invés de adquirir alguma já pronta de mercado. Tal
ação teve como base o grau de adaptabilidade e integração entre o sistema
construído e as atuais bases de sistemas internos.
Para a pesquisa de campo foi utilizado um questionário como estratégia para
avaliar a percepção dos gerentes e coordenadores de TI, com relação à sua
qualificação sobre BSC e a contribuição do BSC de TI ao alinhamento estratégico.
Os resultados apresentaram-se favoráveis, sendo que 84% dos entrevistados
responderam que o BSC foi determinante na mudança de desempenho da TI entre
os anos de 2009 a 2013.
Embora os resultados sinalizem muitos aspectos positivos, conclui-se que
existem desafios para a organização quanto à utilização do BSCpara alavancar o
seu uso na área de TI. É importante desenvolver competências no corpo gestor no
que se refere a questões associadas ao tema, onde se destaca a associação
incorreta dos indicadores com as duas apropriadas perspectivas. Foi possível
também concluir que há necessidade de capacitação no que tange ao treinamento
de novos gestores sobre a metodologia de BSC, bem como o estudo e
implementações diferenciadas de ferramentas e recursos no ambiente que venha a
propiciar essa melhoria na gestão das informações.
Portanto, ao final da pesquisa e sob todos os aspectos analisados, conclui-se
que a implementação do BSCna diretoria de Tecnologia da Informação e Inteligência
de Clientes contribuiu ao planejamento estratégico do BMB conforme análise
proposta. Esse fato evidenciou-se em três constatações. A primeira no que diz
respeito ao índice obtido no Gráfico 13, em queo gestor foi solicitadoa responder se
o BSC foi determinante para a mudança de desempenho da TI, com índice de 84%,
e a segunda no que diz respeito à utilização das informações do BSC para tomada
de decisão, que obteve 88% de optantes.A terceira constatação pode ser feita na
Tabela 8, cuja questão sobre entendimento dos desdobramentos e reflexos entre as
perspectivas atingiu o índice de 82%, o mesmo índice da Tabela 11, em que o
gestor indica que os indicadores e metas são compartilhados com todos os
subordinados, o que atesta assim a sua conformidade com a metodologia proposta
por Kaplan e Norton.
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Por se tratar de uma pesquisa descritiva baseada em um estudo de caso,
suas conclusões não podem ser generalizadas, pois se referem ao contexto da
organização do ramo financeiro e o uso da metodologia de BSC aplicadaàárea de
TI.

6.1

Limitações da pesquisa
Também merece destaque mencionar as limitações do presente trabalho.

Uma das limitações dessa pesquisa refere-se à adoção do estudo de caso único.
Este método impede que as conclusões obtidas na pesquisa sejam generalizadas
para outras unidades de análise.
Para a conclusão desta pesquisa, algumas dificuldades e limitações surgiram,
porém, foram contornadas permitindo obter o resultado esperado.
As dificuldades encontradas para a execução deste trabalho foram, em um
primeiro momento, distribuir e acompanhar os questionários para gerentes e
coordenadores, considerando que grande parte a princípio entendeu que a pesquisa
era uma ferramenta avaliadora do seu trabalho. Entretanto, houve um apoio do
diretor de TI para divulgação e sensibilização sobre a pertinência do trabalho.
Outra dificuldade a ser relatada foi a licença-maternidade de um dos
entrevistados, considerando-se a pequena quantidade de colaboradores habilitados
e com conhecimento do processo de implantação do BSC.
6.2

Sugestão para estudos futuros
A importância do assunto abordado nesta pesquisa é diretamente

proporcional ao crescimento pela procura de uma gestão mais eficiente no ambiente
de TI. Diante disso, acredita-se que estudos continuados sobre este tema tornam-se
cada vez mais importantes.
A primeira sugestão seria uma nova pesquisa envolvendo várias empresas de
TI, do setor financeiro e que usem o BSC como alinhamento ao planejamento
estratégico. Além disso, seria proveitoso que se observassem opiniões de vários
profissionais especialistas em módulos comuns, no sentido de se possibilitar um
paralelo das influências.
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Devido às indeterminações sobre a influência do treinamento de lideranças
para o sucesso de implantaçãoda metodologia de BSC, sugere-se uma linha de
pesquisa com a finalidade de identificar o grau absorção, entendimento e uso do
BSC, bem como o entendimento do indicador criado com a sua correta perspectiva.
Como segunda sugestão, propõe-se a análise de qual(ais) seria(am) a(s)
contribuição(c ões) da utilização do BSC como índice de mensuração de
desempenho da área de TI de instituições financeiras e não financeiras.
Como terceira sugestão, recomenda-se a avaliação de ferramentas de
mensuração e análise de resultados dos indicadores de BSC e seu grau de
objetividade e clareza para o gestor.
Na quarta sugestão, o referido trabalho não foi possível analisar a adoção
deste benefício na visão do cliente final, seja da área de negócios ou cliente final do
produto, portanto sugere-se que sejam realizadas pesquisas tendo como foco a
visão do cliente em uma perspectiva longitudinal.
Enfim, sugere-se, ainda um estudo com vista à atuação da TI no BSC, com
foco na perspectiva de sustentabilidade.
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ANEXO A – INFORMAÇÃO SOBRE A PESQUISA
Você está participando de uma pesquisa acadêmica, através de um
questionário semiestruturado, cujo resultado constará em uma dissertação de
mestrado do Programa de Mestrado em Administração das Faculdades Integradas
de Pedro Leopoldo.
Esta pesquisa objetiva identificar as contribuições da utilização da
metodologia de Balanced Scorecard para alavancar a gestão da informação e
conhecimento da organização pesquisada.
Para contribuir com a pesquisa, você deverá responder as questões
marcando uma única opção. O acesso às questões poderá ser feito através de
formulário impresso e entregue em mãos, bem como pela internet no endereço
(<http://goo.gl/forms/RNjXYbJ94b>). Os optantes pelo acesso àinternet deverão
digitar a senha de acesso “pesquisaBSC”. Não há necessidade de responder a
pesquisa nos dois formatos.
Ressalta-se que as informações prestadas por você destinam-se
exclusivamente a esta pesquisa, não sendo divulgada ou cedida para outra
finalidade, reiterando a seriedade deste estudo, sobretudo no âmbito ético. Os dados
coletados serão analisados para fins acadêmicos, sendo suas fontes e identidades
mantidas em sigilo.
Considerando sua atenção e cordialidade em receber esta pesquisa,
agradeço pela atenção e o tempo dispensado e informo que o resultado final será
enviado a você tão logo todos os processos acadêmicos sejam concluídos com
aprovação.
Desde já, agradeço-lhe pela colaboração.
Atenciosamente,
Antônio Ricardo Leocádio Gomes
Mestrando Profissional em Administração
Faculdade Pedro Leopoldo
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ANEXO B – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM DIRETORES E
RESPONSÁVEIS PELAS IMPLANTAÇÕES DO BSC
1. Que motivos levaram o Banco Mercantil do Brasil a escolher o BSC
como metodologia de gestão corporativa?
a) Foi realizada visita a empresas do mesmo segmento que já
utilizavam essa metodologia?
2. No momento em que se decidiu implantar o BSC, havia
comprometimento da altaadministração com o programa?
a) Amissão e visão da organização estavam previamente definidas
e divulgadas?
3. A implantação do BSC ocorreu dentro da expectativa do prazo
esperado? Em caso positivo, responda – Qual foi o tempo gasto
entre a implantação e a análise dos primeiros resultados? Em caso
negativo, responda – O que motivou a sua implementação em fases?
4. Como se deu a capacitação e o envolvimento das pessoas
responsáveis pela execução e implementação do programa? Como
acontece a capacitação dos novos funcionários?
5. Já havia algum tipo de sistema de mensuração previamente utilizado
pela área de TI?Em caso positivo, responda– As métricas foram
aproveitadas na construção dos indicadores e metas do BSC de TI?
6. Como foi realizada a construção dos indicadores daperspectiva de
processos da Diretoria de Tecnologia?Houve alguma avaliação quanto
à pertinência dos indicadores e seu alinhamento àsdemais
perspectivas tais como a de clientes, financeira e ao planejamento
estratégico?
7. Existe um ciclo formal ou política interna que descreva o ciclo de
revisão dos indicadores referentes à área de TI?Em caso positivo,
responda – Na revisão dos percentuais dos indicadores é utilizada
alguma metodologia?
8. Você atribui alguma melhoriano desempenho da área de TI após a
implementação do sistema de BSC?
a) Você percebe que as ações adotadas na TI estão alinhadas ao
planejamento estratégico? Em caso positivo, responda – A
melhoria foi perceptível na parte operacional da TI?Em caso
negativo, responda – A qual item você atribuiria o fracasso na
implementação do BSC na área de TI?
9. O que você considera como essencial para garantir o sucesso da
implementação do BSC voltadoà área de Tecnologia da
Informação?Você faz alguma crítica ou elogio ao BSC como
ferramenta de gestão estratégica para a área de TI?
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ANEXO C – ROTEIRO DO SURVEY A SER UTILIZADO COM OS
GERENTES E COORDENADORES DA DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE CLIENTES
Seção 1– Sobre a concepção doBalanced Scorecard.
1. Assinale abaixo como você conheceu a metodologiaBSC:
( ) Iniciativa própria.
( ) Curso de graduação.
( )Especialização (MBA).
( ) Treinamento de capacitação profissional interno.
( ) Não fui capacitado.
2. O seu conhecimento sobre BSC foi adquirido de que forma?
( ) Formal – participação em curso interno ou externo, com a leitura de
livros,jornais, revistas einternet sobre o assunto, promovido pelo MB.
( ) Informal – participação em curso externo, com a leitura de livros,
jornais, revistas e Internet sobre o assunto de forma particular.
( ) Não fui capacitado.
3. O mapa do BSC de TI está disponível e entendo o seu desdobramento.
( ) Sim ( ) Não
4. Na sua interpretação, o indicador da Diretoria de Tecnologiado MB tem
como foco de atuaçãoqual perspectiva abaixo?
( ) Perspectiva Financeira.
( ) Perspectiva de Clientes.
( ) Perspectiva de Processos.
( ) Perspectiva de Pessoas e Tecnologia.
( ) Não sei responder.
5. Você participou do processo de escolha dos indicadores e metasda
perspectiva de processosda Diretoria de Tecnologia do MB?
( ) Sim ( ) Não
6. Você utiliza das informações dos indicadores de BSCcomo ferramenta
de gestão?
( ) Sim ( ) Não
Se a resposta da pergunta 6 for assinalada como “Sim”, responda:
Você utilizadas informações disponibilizadas pelo BSCde TI para
tomada de decisão?
( ) Sim ( ) Não
7. Qual é o item abaixo que possui maior relevância na sua tomada de
decisão?
( ) BSC da TI.
( ) Os indicadores de BSC da minha gerência.
( ) O planejamento estratégico do MB.
( ) Não utilizo os itens de BSC em uma tomada de decisão.
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8. Você sabecomo as informações do BSC de TIsão disponibilizadas aos
gestores da TI?
( ) Sim ( ) Não
Se a resposta da pergunta 9 for assinalada como “Sim”, responda:
Como você tem acesso as informações dos seus indicadores de BSC?
( ) Estão disponíveis pela intranet e tenho acesso.
( ) Estão disponíveis em planilhas eletrônicas acessíveis pela rede.
( ) São enviadas por e-mail, em forma de planilhas eletrônicas.
( ) São enviadas por e-mail, em forma de planilhas eletrônicas para o
meu gestor que as repassa.
( ) São enviadas de forma impressa à minha gerência.
Apenas responda esta pergunta caso tenha respondido a questão 10.
As informações disponibilizadas pelo BSC da sua gerência
contemplam quais perspectivas abaixo?
( ) Perspectiva Financeira.
( ) Perspectiva de Clientes.
( ) Perspectiva de Processos.
( ) Perspectiva de Pessoas e Tecnologia.
9. Você é informado sobre a atualização das metas dos indicadores da
perspectiva de processos destinados à sua gerência?
( ) Sim ( ) Não
10. Se a resposta da pergunta 12 for assinalada como “Sim”, responda:
Como você é informado das atualizações das metas e indicadoresda
perspectiva de processos da sua gerência?
( ) Comunicado corporativo.
( ) Revista interna.
( ) Correio eletrônico (e-mail).
( ) Nas reuniões gerenciais.
11. Os resultados dos seus indicadores e metas da perspectiva de
processos são compartilhadas a todos os seus subordinados?
( ) Sim ( ) Não

Seção 2 – Sobre o uso das informações do Balanced Scorecard.
12. Enquanto gestor pauto minhas atitudesnos valores descritos na missão
e visão da empresa.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
13. Entendo que a qualificação recebida sobre Balanced Scorecardfoi
satisfatória para o cargo de gestão que exerço.
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(
(
(
(
(

) Concordo totalmente.
) Concordo.
) Não concordo nem discordo.
) Discordo.
) Discordo totalmente.

14. Os indicadores da perspectiva de processosda minha gerência
estãoadequados e alinhados ao planejamento estratégico do MB.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
15. As atuais metas dos meus indicadores estão ajustadas à minha
capacidade de trabalho.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
16. Com a maturidade de uso do BSC de TI adquirida, entendo que novos
indicadores poderiam ser criados e ser mais desafiante.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
17. As informações sobre meus indicadores de BSCsão claros e objetivos.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
18. As informações sobre seus indicadores de BSC são confiáveis e
refletem a realidade operacional.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
19. Como gestor, sou incentivado a corrigir os GAP apresentados nos
indicadores de BSC da minha gerência.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
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( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
20. Realizo o acompanhamento dos indicadores da perspectiva de
processos, corrigindo os GAP atuais antes de sua próxima apuração.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
21. Os meus subordinados sabem o que é BSC e entendem seus impactos
nas demais perspectivas.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.
22. O BSC foi determinante na mudança de desempenho da TIdo Banco
Mercantil do Brasil entre os anos de 2009 a 2013.
( ) Concordo totalmente.
( ) Concordo.
( ) Não concordo nem discordo.
( ) Discordo.
( ) Discordo totalmente.

