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Resumo

As organizações necessitam de metodologias específicas para gerir seus
projetos com sucesso, devido às frequentes mudanças que as mesmas
enfrentam em uma dinâmica de mercado competitivo. Diante disso, o artigo
expõe um estudo sobre o tema balanced scorecard (BSC), feito a partir
de um levantamento/pesquisa bibliográfico do assunto e um estudo de caso
aplicado. Será feita, inicialmente, uma breve apresentação de conceitos de
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estratégias, bem como das cinco forças de Porter. A seguir serão
apresentados os conceitos de BSC e suas aplicações com as quatro
perspectivas (financeira, processos internos, clientes e crescimento ou
aprendizado) abordando ainda a cultura necessária para a implantação da
BSC, a compreensão/execução da estratégia através dos mapas estratégicos
e a implantação da nova ferramenta que surgiu para aperfeiçoar o BSC
chamado de business intelligence (BI). Ao final do trabalho é relatado um
estudo de caso na empresa Delta, situada na cidade de Catalão/GO, onde
é possível evidenciar as estratégias que são implementadas com o intuito
de manter a satisfação dos clientes, a história da Delta, a estratégia
competitiva abordada pela empresa (diferenciação), a matriz de SWOT, o
BSC utilizado até final de 2012 e a ferramenta de gestão, BI, utilizada
atualmente.

Palavras-Chave: Estratégias; Balanced Scorecard; Business Intelligence.

1. Introdução

O mundo atual vem sendo elemento de profundas e constantes
transformações econômicas, tecnológicas, políticas e sociais. Sendo assim,
oferecer um serviço ou produto de qualidade deixou de ser um diferencial
e passou a ser uma necessidade para as empresas se manterem no mercado.

Para Chiavenato (1999), a era pós década 1990 é conhecida como
a época da informação, com predominância de uma estrutura
descentralizadora, flexível e extremamente ágil. Um dos muitos aspectos,
do mercado, que vem recebendo especial atenção das organizações é a
questão da gestão da qualidade, visto que o Mundo tem se tornado cada
vez mais rigoroso e exigente em relação a está questão. Exigência essa
que é atendida por meio de selos de qualidade e monitoramento dos
indicadores, por exemplo. Entretanto, atender essas exigências não é mais
diferencial e sim uma obrigação para se tornar competitivo. Com isso,
atualmente as organizações têm uma grande responsabilidade e um desafio
enorme que reside nas frequentes e abruptas mudanças e adaptações para
atender o mercado atual onde a qualidade, os custos e em particular os
prazos tem se mostrado fatores cada vez mais determinantes.

Diante disso, o conhecimento em gerenciamento de projetos é um
recurso que pode ser obtido através do guia Project Management Body of
Knowledge – PMBOK (2008), produzido pelo Project Management Institute
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(PMI), que compreende o gerenciamento de projetos em nove áreas do
conhecimento: gerenciamento de integração do projeto, escopo, tempo,
custos, qualidade, recursos humanos, riscos, comunicação e das aquisições
do projeto.

Neste sentido, percebe-se que cada vez mais empresas passam a
se estruturar por projetos, ou mesmo, criando em suas organizações áreas
e/ou equipes específicas para monitorar os seus respectivos projetos. Essa
abordagem, por meio da inovação tecnológica, tem alavancado o potencial
das organizações para entregarem ao cliente um produto e/ou serviço com
maior valor agregado, ou seja, o intuito não é apenas satisfazer as
expectativas dos clientes, mas sim superá-las (sempre que possível),
buscando cada vez mais estreitar o relacionamento com o público-alvo, a
fim de ser reconhecida pelo mesmo como uma empresa de competências
valorosas que se destacam frente à concorrência.

Neste contexto, cabe surge a questão que instigou a realização deste
trabalho: Revisões de estratégias e de ferramentas de monitoramento
contribuem de forma positiva/significativa para a imagem de uma
marca junto ao mercado?

Este estudo pretende contribuir no sentido de evidenciar os ganhos
que podem ser obtidos com a implementação da estratégia, do gerenciamento
das metas e objetivos de BI x BSC, das relações de causa e efeito das
perspectivas do BSC, da análise de mercado (Matriz de SWOT6) etc.

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi construir um BSC em
formato de BI com o intuito de contribuir para um melhor gerenciamento
das estratégias na empresa Delta. Como objetivos específicos foram
elaborados uma revisão teórica sobre estratégia BSC, uma proposta de
análise SWOT da montadora estudada, uma proposta para o mapa
estratégico da empresa e, foi criado um BI para aprimorar o gerenciamento
do BSC e da estratégia utilizada pela empresa.

Para este trabalho a metodologia de pesquisa adotada foi uma
abordagem qualitativa. Quanto à natureza da pesquisa, utilizou-se uma
pesquisa aplicada, pois o objetivo foi gerar conhecimentos para aplicação
prática, dirigidos à solução de determinados problemas específicos. Sobre
os objetivos, a pesquisa tem caráter descritivo, onde esse tipo de estudo
pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Por fim,
quanto ao procedimento da pesquisa, o trabalho se baseou numa pesquisa

6 SWOT: sigla oriunda da língua inglesa, é um acrónimo de Strength (Força), Weakness
(Fraqueza), Opportunity (Oportunidade) e Threat (Ameaça).
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bibliográfica e estudo de caso, onde será referenciado à descrição de
características de uma situação estudada mediante um determinado espaço
de tempo dentro da organização. De acordo com Michael (2009), numa
pesquisa descritiva os fatos são observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados, objetivando o seu funcionamento no presente.

Este artigo apresenta quatro seções, sendo elas: seção inicial,
fundamentação teórica, a fonte de dados (a análise dos resultados obtidos)
e por fim, apresentam-se as considerações finais do trabalho e as
referências.

1. Fundamentação Teórica
1.1 Definição de estratégia

Segundo Porter (1999), estratégia é um dos termos mais utilizados
na gestão de negócios nos dias de hoje, justamente pela competitividade e
concorrência do meio. Contudo, o termo/palavra “estratégia” já é utilizado
há mais de 3000 anos, a palavra vem do grego antigo stratègós (de stratos,
“exército”, e “ago”, “liderança” ou “comando”).

Sendo assim, (o conceito de) estratégia tem sido utilizada por vários
séculos, somente para práticas militares, auxiliando na elaboração dos
planos de guerra. Mas com o passar do tempo, o conceito de estratégia
passou a ser utilizada pela administração, cujo objetivo esperado é obter
melhorares resultados organizacionais, auxiliando as organizações na
escolha dos melhores caminhos.

“É um caminho, ou maneira, ou ação formulada e adequada para
alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora,
as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos, no melhor
posicionamento da empresa perante o seu ambiente. A estratégia
“deve ser sempre, uma opção inteligente, econômica e viável.”
Sendo assim, a formulação, implantação e acompanhamento desta
estratégia, desde que esse processo seja feito de acordo com as
características das organizações e de seus mercados, são
indispensáveis para todas as organizações de diferentes negócios
e portes que querem otimizar o aproveitamento de seus recursos,
se manterem vivas e competitivas no mercado e almejam
crescimento e melhores posições para o futuro com a exploração
de novas oportunidades.” (OLIVEIRA, 2010, p. 185)

Para Andrews (1971), a estratégia pode ser definida como um
conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e planos
para atingir estes objetivos, demandados de forma a definir em que nível
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se encontra a empresa, que tipo de empresa ela é ou almeja ser (rentável,
problemática, organizada, em desenvolvimento e ou abalada
financeiramente) etc.

Entretanto para Porter (1992), estratégia é a corrida por uma melhor
posição no mercado competitivo, ou seja, estratégia competitiva são ações
ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria,
para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter maior retorno
o investimento. Dessa maneira, busca estabelecer uma posição lucrativa e
sustentável contra as forças que determinam a concorrência no mercado.

2.2 As cinco forças de Porter

O modelo de estratégia das cinco forças de Porter (1999) apresenta
uma proposta de estratégia competitiva baseada não somente no ambiente
interno das empresas, mas em forças que estão na própria economia
(subjacente aos elementos constituintes) e que envolve concorrentes,
clientes, fornecedores, entrantes em potencial e os produtos substitutos, que
definem o estado da competição em um setor.

A partir da Figura 01, é possível enxergar as barreiras que podem ser
construídas baseadas nas cinco forças de Porter (1999), onde empresas entrantes
ou já segmentadas no mercado estão expostas a tais situações (barreiras).

Figura 01: As cinco forças competitivas.

Fonte: Adaptado de Porter (1999, p. 55)
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A Figura 01 demonstra as cinco forças competitivas em que uma
determinada empresa está exposta no cenário externo. Segundo Porter
(1999), essas forças são:

ü Poder de negociação dos clientes: é o fato de como os
consumidores de produtos e serviços, clientes industriais (utilização
do produto como matéria-prima) e comerciais (revenda), utilizam
suas forças para redução dos preços, barganhando por melhor
qualidade ou mais serviço.

ü Poder dos fornecedores: é o poder de negociação dos fornecedores,
ou seja, é a força que os mesmos demonstram ao negociar com
compradores.

ü Rivalidade entre os concorrentes: É a rivalidade entre os
concorrentes atuais, representa a disputa por posição, que se utiliza
de diversas táticas como batalhas de publicidade, introdução de
produtos, e aumento dos serviços ou das garantias aos clientes.

ü Produtos substitutos: não são necessariamente produtos similares,
no entanto, aqueles que podem executar a mesma função a um
custo mais acessível.

ü  Ameaça de novos entrantes: É considerado barreiras de entrada á
novos concorrentes como economia de escala, diferenciação de
produto, exigências de capital, desvantagens de custo (independente
do tamanho) etc.

Para Porter (1999), a chave do crescimento ou mesmo a chave
da sobrevivência organizacional, é a demarcação de uma posição que seja
menos vulnerável ao ataque dos adversários já estabelecidos, ou menos
exposta ao desgaste decorrente da atuação dos compradores, fornecedores
e produtos substitutos. Dessa forma, para crescer, a empresa deverá
encontrar uma melhor posição na qual seja capaz de compreender as
forças que governam a competição num setor ou influenciá-las a seu
favor.

A implementação dessa estratégia se dá através de uma abordagem
de percepção dos movimentos da empresa em relação ao mercado, ou seja,
movimentação empresarial de fora para dentro (outside-in).
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2.3 Balanced Scorecard – BSC

Na atual conjuntura socioeconômica, seja no âmbito nacional ou
mundial, a excelência empresarial é exigida continuamente. O grande
desafio dos gestores tem sido manter um sistema de informação capaz de
gerar informações corretas e cabíveis para tomada de decisões assertivas.
O BSC tem sido visto como uma ferramenta organizacional, que pode ser
utilizada para gerenciar importantes processos, como estabelecimento de
metas individuais e de equipes, remunerações, recursos, planejamentos,
feedbacks e aprendizado estratégico, funcionando como uma ferramenta
equivalente á um sistema Enterprise Resources Planning (ERP), embora
mais complexo e caro.

O BSC equilibra diversas dimensões dentre elas a financeiras e
não financeiras de uma companhia, seja ela de pequeno, médio ou grande
porte, permitindo ao gestor monitorar a organização com o equilíbrio da
visão financeira, operacional e com a visão de longo prazo, fornecendo
aos gestores um instrumento que possibilita ter sucesso competitivo no
futuro.

“Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta que materializa a
visão e a estratégia da empresa por meio de um mapa coerente,
com objetivos e medidas de desempenho organizado segundo
quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos
processos internos e do aprendizado e crescimento” (KAPLAN
& NORTON, 1997, p. 24-25).

A estrutura do BSC é formada por quatro perspectivas: financeira,
clientes, processos internos e de aprendizado e crescimento. A Figura 02
demonstra a estratégia em ação. O mesmo sugere que a empresa seja vista
a partir dessas perspectivas e para desenvolver medidas, coletar dados e
analisar sobre o foco de cada perspectiva.
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Figura 02: A estratégia em ação.

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

A Figura 02 retrata a importância de olhar tanto para os cenários
externos quanto internos. Portanto, o BSC é composto de quatro
perspectivas, e no centro estão a visão e a estratégia. Para Kaplan & Norton
(1997), o processo do BSC é um trabalho de equipe, que exige da alta
administração o objetivo de trilhar os passos como: Traduzir a estratégia
da empresa em objetivos, estabelecer metas financeiras, mapear o segmento
de cliente e de mercado no qual está inserido, identificar objetivos e
medidas para seus processos internos, fonte de inovação e benefício do
scorecard.

Em geral essa abordagem revela processos internos totalmente
novos nos quais a organização deve buscar a excelência para a estratégia
seja bem sucedida. As metas de aprendizado e crescimento expõem os
motivos para investimentos na reciclagem de funcionários, na tecnologia
disponível e nos sistemas de informações gerenciais, dessa forma poderão
produzir inovações e melhorias significativas para os processos internos,
para clientes e para acionistas.

A Figura 03 representa as relações de causa e efeito das
perspectivas do BSC de Kaplan & Norton (1997), onde cada perspectiva
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é representada por medidas e por hipóteses estratégicas, sendo que o grande
objetivo é o resultado, focado em um melhor desempenho.

Figura 03: Relações de causa e efeito das perspectivas do BSC

Fonte: Adaptado de Kaplan & Norton (1997, p. 48)

Diante dos fatos, é visível que com um bom monitoramento e apoio
da alta administração de uma empresa, possibilita desenvolver e implantar
a cultura do BSC, em que poderá fazer da empresa diferenciada e
competitiva em sua forma de aplicar o planejamento estratégico frente a
seus indicadores e sua análise crítica de cada indicador.

2.4 Balanced Scorecard como sistema de gestão estratégica

Kaplan & Norton (1997) utilizam a metáfora do navio e do barco,
para expressar a diferença entre o que se pode administrar com os sistemas
gerenciais tradicionais e com o BSC. A diferença é comparável a pilotar
um navio isolado por um ambiente estável até o seu destino e pilotar um
barco em uma competição que enfrenta mudanças nas condições do tempo
e do mar. Em uma determinada competição de barcos, as regras e os
comandos permitem monitorar o negócio ainda prevalecem, mas o capitão
monitora o ambiente continuamente e, reage taticamente e estrategicamente
às mudanças no comportamento dos competidores, da equipe e das
capacitações do barco, das condições do vento e das correntes.  O capitão
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ainda deve receber informações de uma enorme quantidade de fontes, tais
como: observação do pessoal, valores fornecidos pelos instrumentos,
especialmente a opinião dos táticos do barco que também inspecionam as
condições e traçam planos.

Segundo Kaplan & Norton (1997), é sabido que gestores precisam
saber se sua estratégia planejada está sendo executada de acordo com o
plano, ou seja, trata-se de um processo simples de aprendizado. Todavia o
mais importante é saber se as hipóteses fundamentais traçadas no momento
do lançamento da estratégia permanecem válidas e intactas. Muitos gestores,
portanto, começaram a integrá-lo ao sistema de planejamento e partes
orçamentárias.

No entanto, Portanto o verdadeiro potencial do BSC se realiza
quando deixa de ser um sistema de mensuração de desempenho e passa a
ser um sistema de gestão estratégico. Cujo foco total acontece na mudança
da liderança, em traduzir a estratégia em termos operacionais, convertendo
a estratégia em processo contínuo, onde buscará alinhar a organização a
estratégia e transformar a mesma em tarefa de todos dentro da companhia,
conforme ilustra a Figura 04.

Figura 04: Princípios da organização focalizada na estratégia

Fonte: Adaptado de Kaplan & Norton (2000, p.19)
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Kaplan & Norton (2000) explicam que, o primeiro princípio é
traduzir a estratégia em termos operacionais, onde busca descrever a
estratégia em uma arquitetura lógica e abrangente. Para tal, são utilizados
mapas de conexões de causa e efeito, onde os mapas estratégicos descrevem
como os ativos intangíveis são mobilizados e combinados com outros ativos.

Os mapas estratégicos buscam traduzir declarações estratégicas
genéricas em hipóteses, objetivos, indicadores e metas específicas. O mapa
estratégico é o sistema circulatório de uma empresa, por onde toda
estratégia será comunicada ao seu público-alvo. Entretanto, a função do
mapa estratégico é descrever a história e os formatos da estratégia, e não
sua elaboração, ou seja, o mapa estratégico significa implementar a
estratégia no papel.

2.5 Business Intelligence – (BI)

Com o avanço da tecnologia, várias outras ferramentas de gestão
surgiram com o intuito de aprimorar o controle e o gerenciamento da tomada
de decisão. O BSC começa a evoluir para o chamado Business Intelligence
ou simplesmente BI, dois termos que compõem o referido conceito: Business
(negócio) e Intelligence (inteligência). Com a junção dois termos acima, é
correto supor que a inteligência do negócio está ligada à capacidade das
pessoas em ocupar posições estratégicas dentro de uma companhia estando
diretamente ligadas ao negócio, pessoas com poder de decisão para adaptar
ou alterar o rumo da empresa internamente, sua estrutura, recursos humanos
e financeiros, materiais entre outros ou externamente como, mercado,
concorrência, setor econômico etc. Ou seja, a especificidade do BI é auxiliar
os usuários por meio do tratamento da base de dados existentes, de maneira
a aprimorar o processo para a tomada de decisão.

Segundo Barbieri (2011), BI pode ser entendido como um “guarda-
chuva” conceitual, que envolve a inteligência competitiva, a gerência de
conhecimento, pesquisa e análise de mercado, relacionada à nova era da
economia da informação, dedicada a captura de dados, informações e
conhecimentos que permitem as organizações competirem com maior
eficiência no contexto atual.

2.6 Gestões de Projetos

Diante de um mundo complexo e repleto de profundas e constantes
transformações econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, são
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indispensáveis que as organizações orientem suas decisões baseadas em
planejamentos sistematizados. Segundo Meyer (1997), o planejamento pode
ser compreendido como sendo um processo através pelo qual se pode dar
maior eficiência a atividade humana, de forma que possa alcançar, em um
determinado prazo, um conjunto de metas pré-estabelecidas.

Outro conceito importante diz respeito ao planejamento estratégico
das organizações, e segundo Prado e Archibald (2004) é um processo
estruturado para identificar metas globais da organização e seu
desdobramento em ações e ou iniciativas estratégicas, onde por sua vez,
se desdobram em programas e projetos.

Para garantir o alcance dos objetivos estratégicos, estes devem
possuir seus responsáveis (gerentes de portfólios). De acordo com a
definição do PMI, entende-se portfólio como sendo:

“Uma coleção de programas e/ou projetos, eventualmente com
outras ações do tipo não-projeto, agrupados para facilitar o
efetivo gerenciamento daquele trabalho para atingir objetivos
estratégicos. Os programas e projetos de um portfólio não
necessitam ser interdependentes ou inter-relacionados”. (PMI.
PMBOK Guide, 2004).

Cavalieri e Dinsmore (2009, p. 1) definem projetos como sendo:
“Um empreendimento único, com inicio e fim determinados, que utiliza
recursos e é conduzido por pessoas, visando atingir objetivos predefinidos,
onde o projeto se caracteriza por ser temporário, exclusivo e progressivo.”

O guia PMBOK - 4ª Edição define programa como um grupo de
projetos gerenciados de maneira coordenada para a obtenção de benefícios
que não poderiam ser alcançados se gerenciados individualmente. Desta
forma, enquanto cada projeto tem inicio e fim definidos, programas podem
incluir vários projetos gerenciados de forma coordenada e integrada,
podendo envolver também operações continuadas.

No entanto, para que um portfólio, programa e ou projeto tenha
sucesso é necessário que o conceito de qualidade possa prevalecer, e o
escopo seja atendido. Segundo o Guia PMBOK – 4ª edição (2008), um
projeto com qualidade é aquele concluído em conformidade aos requisitos,
especificações, atendendo ao proposito de sua definição, e mantendo a
adequação ao uso e ao tempo, buscando satisfazer às reais necessidades
dos clientes.

De acordo com Cavalieri e Dinsmore (2009), essa abordagem é
baseada na premissa de que o gerente de projeto deve levantar com detalhes
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as necessidades e expectativas dos usuários em relação ao projeto,
especificar formalmente as mesmas e, após validá-las com os clientes, deve
comprometer-se em entregar tudo àquilo que foi especificado, restringindo
o fornecimento de funcionalidades e ou melhorias extras ao projeto que
não estejam especificados no projeto conhecido como Gold Plating.

Segundo Cavalieri e Dinsmore (2009), para que ocorra o
gerenciamento da qualidade total, é necessário que haja o envolvimento
de ações executadas de forma planejada e sistemática. Para que exista a
satisfação mútua entre a relação de fornecedor e cliente da organização, o
gerenciamento deverá contemplar características relacionadas aos seguintes
itens.

• Conhecimento do próprio negocio;
• Conhecimento das necessidades e expectativas dos clientes;
• Desdobramento das necessidades dos clientes, em linguagem

própria, refletindo as mesmas nos sistemas, processos da
organização;

• Definição de critérios para avaliação;
• Aprimoramento contínuo das pessoas, processos, gestão e

sistemas, buscando a prevenção de ocorrência de problemas,
eliminação de desperdícios, redução de custos e aumento da
produtividade, adequando os produtos ou serviços às
necessidades do mercado;

• Medição e monitoramento de indicadores de processo (Cavalieri
e Dinsmore, 2009, p: 140).

Outro método para garantir a satisfação do cliente no momento das
entregas, é conhecido como controle da qualidade, que abrange métodos e
atividades adotadas com o objetivo da melhoria e manutenção da qualidade.
Dentro do ambiente de projetos, controlar a qualidade significa o
monitoramento dos resultados específicos do projeto.

“O controle da qualidade deve acontecer durante todo o projeto,
usando com auxilio as chamadas ferramentas da qualidade, e
pertence ao grupo de processos de controle do projeto. Para um
controle eficiente, é desejável que a equipe do projeto possua
conhecimentos sobre controle estatístico de processo (utilização de
diagramas de controle), principalmente sobre as técnicas de
amostragem e probabilidades” (Cavalieri e Dinsmore 2009, p. 144).

Por fim, conforme Kerzner (2002), aspectos como a cultura da
organização, realizar treinamentos extensivos, buscar a melhoria contínua,
monitorar os processos constantemente e contar com o comprometimento
dos altos executivos, assegura que a empresa alcançará o sucesso em
gerenciamento de projetos.
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3. Resultados e Discussões

Foi realizada uma revisão teórica sobre estratégia e BSC, e
demonstrado suas aplicações e a importância do BSC como forma de
traduzir a estratégia traçada através da medição e monitoramento dos
indicadores, possibilitando uma melhor compreensão das necessidades e
conceitos envolvidos no BSC_BI.

Dessa forma, se dá o desenvolvimento e análise da montadora
estudada, descrevendo os principais pontos a serem trabalhados para um
maior fortalecimento da empresa frente a seus concorrentes, diante das
teorias apontadas anteriormente.

Para avaliar a situação mercadológica da empresa estudada foi
escolhida a matriz de SWOT, justamente pela dinamicidade e complexidade
dos dados e cenários encontrados, se fez necessário aplicar a matriz. Para
Porter (1999), a matriz de SWOT é um dos métodos mais comuns aplicados
em empresas, voltadas para o pensamento estratégico e marketing, é algo
difícil de produzir, e que requer um trabalho árduo, tempo, paciência e
uma melhor visão dos negócios, afinal de contas, os cenários estão sempre
mudando.

Quadro 01: Matriz de SWOT – Delta

Fonte: Delta (2011)
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Conforme demonstra o Quadro 01, foi identificado na empresa
Delta como sendo a principal força, a imagem de sua marca frente ao
mercado, como oportunidade, a ampliação da fábrica e novos investimentos
na planta, como fraqueza, o fato do capital ser 100% nacional, o que em
momentos de crise não possibilita ajuda financeira do exterior.

No entanto, um ponto de força, pelo fato que 100% do capital é
nacional, os ativos não são enviados para outras empresas no exterior, e
como principal ameaça seria a entrada de novos concorrentes (chineses e
coreanos) competindo com produtos de boa qualidade e a gestão familiar
apresentado pela empresa.

Dando seguimento à discussão, optou-se por referenciar (ou criar)
estruturação de um mapa estratégico da empresa estudada, onde é
representado em ações e estratégias traçadas para atendimento e
maximização das diferentes perspectivas envolvidas na proposta da empresa
Delta.

Tendo como base a matriz de SWOT, foi desenvolvido o mapa
estratégico, contendo os objetivos que a empresa Delta pretende alcançar,
utilizando se das estratégias mapeadas. Portanto é muito importante focar
as estratégias tanto de curto, médio e longo prazo, atuando desta forma
nas ações preventivas e corretivas, em suas forças, fraquezas, ameaças e
oportunidades já citadas.

A proposta do mapa estratégico da empresa Delta conforme retrata
figura 05, tem como principais pontos de apoio dentro de suas perspectivas
à preocupação com valores, a satisfação dos clientes, a construção de
competências, a satisfação dos clientes, a redução dos custos, o aumento
do volume de vendas, foco na competitividade e o retorno financeiro aos
acionistas.
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Figura 05: Mapa Estratégico - Delta

Fonte: Proposta feita pelo Autor (2012)

Fruto do mapeamento estratégico realizado, a empresa estudada
trabalha em diferentes perspectivas, indo desde seus clientes internos como
funcionários, passando pelos clientes externos que são os compradores e
focando a competitividade que representa o retorno aos acionistas.
Lembrando que o mercado está turbulento, dinâmico e repleto de novos
entrantes, principalmente chineses, indianos e coreanos. Sendo assim, optou-
se por propor estratégias robustas como de diferenciação e redução de
custos, enquanto que, focadas em conquistar e fidelizar clientes.

Foi estruturado o BI para aprimorar o gerenciamento do BSC e
das estratégias aplicadas, fortalecendo o gerenciamento dos indicadores,
implantando novas ações nas lacunas mapeadas e não resolvidas e
adquirindo a confiabilidade da alta administração, justamente pelos ganhos
obtidos pós-implantação do BSC integrada ao BI, conforme ilustra o
quadro 2.
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Quadro 2: Comparativo ante e post estratégia

Fonte: Elaborado pelo Autor (2012)

De acordo com o quadro 2, comparativo ante e post estratégia é
visível os ganhos obtidos com a implantação de um BSC integrada ao BI
como gestão estratégica de negócios, onde essa nova sistemática serviu
para demonstrar que os indicadores podem ser mais confiáveis, e que todos
na fábrica tivessem a mesma qualidade e confiabilidade na informação.

 O novo método de gerenciamento dos indicadores demonstra a
praticidade de manipulação dos dados inseridos no BSC integrada ao BI,
sendo possível selecionar o indicador desejado, usando a perspectiva
escolhida (gerenciamento, QPVN, eficiência ou pessoas), através do
objetivo desejado (operacional, tático ou estratégico), mês requerido
(anterior ou até o vigente), quanto a classificação do mesmo (BSC, diretoria
industrial, Champion - gestor do indicador e ou pelo nome do próprio
indicador), conforme demonstra a figura 06.
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Figura 06: Business Intelligence (BI) – atual

 Fonte: Delta (2012)

No entanto a figura 07, os gráficos do BI demonstra sua forma de
visualização, através de um gráfico de Pareto, sendo visto de forma on
line (sistêmico) e preenchido de forma on time (tempo real).

Figura 07: Gráficos do Business Intelligence (BI) – atual

Fonte: Delta (2011)
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Na figura 07, um dos 63 gráficos (indicadores) está sendo
representado graficamente através do gráfico de Pareto, os valores
alcançados de cada mês, juntamente com o objetivo proposto para sua
estratégia. A seta apontando para baixo quer dizer que o seu atributo é
Down - quanto menor o valor MELHOR, se o contrário, seria up – quanto
MAIOR o valor melhor.

Para cada indicador é designado um responsável, pelo que, caso o
indicador não tenha atingido o objetivo, é necessário justificar o mesmo,
ou seja, rever a estratégia e a aplicar um plano de ação corretivo, para
que no fechamento do próximo mês objetivo possa ser alcançado ou
superado.

4. Considerações Finais

A partir da contextualização apresentada neste trabalho, é possível
enxergar o enorme potencial do BSC como instrumento de gestão
estratégica para o gerenciamento dos mais variados segmentos. A proposta
deste trabalho consistiu na conceituação das estratégias utilizadas no cenário
atual, bem como na delineação das cinco forças de Porter, na utilização
do BSC e na gestão de projetos. O estudo de caso foi realizado na
montadora automobilística Delta, onde a mesma foca a estratégia de
diferenciação, justamente pelo valor e imagem da marca.

A empresa estudada apresenta um valor percebido pelo cliente
altíssimo, o que proporciona isolamento contra os concorrentes devido à
lealdade dos consumidores com relação à marca, como também à menor
sensibilidade a preço, mesmo num momento de competitividade e
turbulências devido à entrada de chineses e coreanos principalmente.

A preocupação com a qualidade percebida tornou-se um tópico
extremamente importante, principalmente após o forte estímulo do mercado,
ou seja, a grande quantidade de concorrentes, ocasionados pela lei da oferta
e da procura, sendo assim, é de extrema importância medir, monitorar e
controlar os indicadores tanto internos quanto externos, o que possibilitará
uma maior exatidão das estratégias traçadas. Cujo propósito é de alcançar
a satisfação dos clientes e manter a competitividade.

Desta forma é visível o quanto o BSC trouxe de retorno para a
instituição estudada, conforme mostra o quadro 2: Comparativo ex ante
estratégia e ex post estratégia, sendo possível mensurar financeiramente
os ganhos obtidos com essa gestão estratégica de negócios. Diante disso,
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Contudo, a realização deste trabalho permitiu confirmar a hipótese
inicial definida. A revisão da estratégia e das ferramentas de monitoramento
contribuirá de forma positiva para a imagem da marca junto ao mercado.
Pois atualmente a empresa em questão, reformulou o BSC e implantou o
BI, que oferece maior rapidez na informação, maior participação dos níveis
hierárquicos, principalmente da administração da empresa.

Sendo assim a empresa estudada apresenta ganhos internos e
externos de grandes proporções, pois uma vez controlado os problemas
internamente, como desperdícios, não conformidades, reclamações de
clientes, falhas na produção e comunicação entre outros, possibilitará a
empresa reaver a confiabilidade e a satisfação dos clientes, tornando a
empresa conhecida e fortalecida frente aos demais concorrentes.

Através do estudo de caso, é possível enxergar que a montadora
automobilística Delta é um exemplo de sucesso, pois apresenta uma
imagem reconhecida, robusta e desejada, o que torna a empresa
diferenciada e capaz de atender a todos públicos, justamente pelo fato de
acreditar e por buscar superar as expectativas de seus clientes e a
fidelização dos mesmos.
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