Deivis Cassiano Philereno
Julio Cesar Ferro de Guimarães
Claudio Rotta
Organizadores

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO –
ESTUDOS E PRÁTICAS: DESAFIOS
DA EDUCAÇÃO

CAXIAS DO SUL – RS
1ª EDIÇÃO – 2013

FACULDADE DA SERRA GAÚCHA – FSG
Diretor
Felipe de Vargas
Coordenador de Ensino
Luiz Fernando Calage Alvarenga
Coordenadora de Pesquisa e Extensão
Angela Kolberg
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração
Karen Menger da Silva Guerreiro
Organizadores do Livro
Deivis Cassiano Philereno
Julio Cesar Ferro de Guimarães
Claudio Rotta
Capa e Diagramação
Gabriel Bergmann Borges Vieira
Rodrigo Pissetti
Gustavo Luiz Pozza
Curso de Bacharelado em Design (FSG)
Revisão
A revisão dos textos publicados, bem como o conteúdo é de responsabilidade
dos autores dos artigos

Responsável pela catalogação
Bibliotecária Nara Rúbia Paranhos Pinto CRB–10/1585

Conselho Editorial
Esp. Nelson Felipe Vargas (Presidente)
Me. Julio Cesar Ferro de Guimarães (Editor)
Dra. Angela Kolberg
Dra. Caroline Pieta Dias
Dr. Claudio Rotta
Me. Deivis Cassiano Philereno
Ma. Eliana Andrea Severo
Ma. Elaine Teresinha Balbinot
Dra. Karen Menger da Silva Guerreiro
Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga
Me. Odir Berlatto
Dra. Patricia Kelly Wilmsem Dalla Santa Spada
Dra. Sandra Maria de Oliveira
Ma. Simone de Oliveira Emer

P712 Planejamento estratégico – estudos e práticas: desafios da
educação / Organizado por
Julio Cesar Ferro Guimarães, Deivis Cassiano Philereno e Cláudio
Rotta – Caxias do Sul: Faculdade da Serra Gaúcha, 2013.
344 p.
ISBN 978-85-67146-03-4
1. Administração 2. Planejamento estratégico
I. Guimarães, Julio Cesar Ferro de (Org.), II. Philereno, Deivis
Cassiano (Org.), III. Rotta, Cláudio (Org.)
CDU 658

Apresentação

O Livro Planejamento Estratégico - Estudos e Práticas: Desafios da Educação
é parte da filosofia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) em disseminar o
conhecimento desenvolvido pela sua comunidade acadêmica, através de um
conjunto de artigos publicados neste livro, o qual é parte de uma série intitulada
Desafios da Educação. A finalidade desta iniciativa é promover a cultura e o
conhecimento desenvolvidos em salas de aula dos diversos programas de
Graduação e Pós-Graduação da FSG, de forma a relacionar esses programas
com os diferentes projetos de pesquisa e extensão.
Dessa forma, esta publicação busca, a partir de uma visão inter e multidisciplinar
de temas relacionados, colaborar para o desenvolvimento do conhecimento
sobre Planejamento Estratégico. Isso foi feito através de artigos elaborados por
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e por docentes e discentes em
nível de Graduação e Pós-Graduação, abordando aspectos relacionados ao tema
no contexto atual.
O livro está organizado em três eixos: i) Planejamento Estratégico; ii) Estratégias;
iii) Balanced Scorecard (BSC). Nestes, aborda-se aspectos inerentes a cada
temática, fruto de estudos específicos de cada área e tendo como pano de fundo
o desenvolvimento das organizações.
O eixo Planejamento Estratégico busca evidenciar questões a respeito da
importância da análise do macroambiente, especificamente no que tange ao
âmbito setorial e organizacional. Este traz o ambiente como um antecedente
do Planejamento Estratégico ao mesmo tempo em que considera os aspectos
internos à tomada de decisão.
O Segundo eixo trata as estratégias que direcionam a empresa a um posicionamento
superior. Nesse sentido, os artigos abordam a gestão das vendas no contexto
das redes de cooperação, além de abordar estratégias de relacionamento para
fidelização dos seus clientes no ambiente de crescente complexidade, onde
competição e cooperação coexistem.

Por fim, no Terceiro eixo, abordou-se os aspectos relacionados ao Balanced
Scorecard, no qual este procurou implementar as estratégias identificadas no
macroambiente, na análise setorial e organizacional do planejamento estratégico
transformando os indicadores tangíveis e intangíveis em métricas eficazes à
tomada de decisão.
Este livro surge como resultado das discussões teóricas e empíricas, apresentadas
em artigos científicos, os quais servem como aglutinadores dos conhecimentos
abordados pela Gestão Estratégica como recurso às organizações, em consonância
com os propósitos da FSG no que tange a criação e a difusão dos conhecimentos
aplicados aos diversos setores do mercado, impulsionado o desenvolvimento do
ser social.
Ms. Deivis Cassiano Philereno
Ms. Julio Cesar Ferro de Guimarães
Dr. Claudio Rotta
Organizadores
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RESUMO
Muito se tem falado em Planejamento Estratégico nos últimos anos, porém, pouco se aborda a
estrutura ideal das empresas para que se possa adotar tal plano. Neste trabalho, procurou-se evidenciar
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um pouco sobre a dificuldade de se implantar o planejamento estratégico em micro e pequenas
empresas e que apresentam como principal estrutura a piramidal. Como poderá ser visto ao longo
do texto, não estamos aqui dizendo que é impossível, apenas acreditamos ser muito difícil, pois
como se sabe, empresas com estrutura piramidais são geralmente centralizadoras e não apresentam
especialistas em níveis de direção e isso contribui para o insucesso do planejamento estratégico
neste tipo de empresas.
Palavras-Chaves: Estrutura. Planejamento Estratégico. Micro e Pequena Empresa.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é o de demonstrar que o planejamento estratégico
pode ser um excelente processo no alcance dos objetivos, quando realizada por
algumas empresas, que possuem uma estrutura flexível, um corpo gerencial
participativo e cujo patamar de organização e instabilidade mercadológica já
alcançou.
Por outro lado, esta atividade não é aconselhada a ser implantada por empresas
que apresentam uma estrutura piramidal centralizadora e cujo corpo gerencial não
apresenta capital intelectual elevado, onde a palavra que mais prevalece é o “eu”
e não o “nós”, onde há faltas de departamentos importantes, onde a comunicação
interna na empresa é deficitária e os colaboradores não estão envolvidos com a
organização e tantos outros problemas internos que dizem respeito ao envolvimento
do colaborador e ao conhecimento que cada um possui. O chamado Know-How.
Dessa forma, mesmo que uma empresa com uma estrutura como a referida
acima (piramidal) contrate um staff, ela não obterá resultados positivos e satisfatórios
através do planejamento estratégico, pois como veremos no decorrer do mesmo, o
planejamento é um processo contínuo e que necessita de ajustes periodicamente e
estes vem no formato do brainstorm, na participação e no envolvimento de todos
colaboradores, direta ou indiretamente ligados.
Caso algum diretor de uma empresa que apresente parte das características
acima, acredite que com a ajuda de um consultor irá conseguir implantar o
planejamento estratégico, sinto informar, mas estará desperdiçando seu tempo e
dinheiro. Pois o planejamento estratégico começa antes de tudo na mudança cultural
do seu diretor e posteriormente na empresa.
É claro que algumas etapas do planejamento todas as empresas já o fazem,
seja ela formal ou não, pois todas as empresas quando constituídas já possuem
13
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previamente uma finalidade, isso é, produzir um bem ou ofertar um serviço.
Mas o que se pretende aqui é demonstrar a diferença entre este planejamento
sem um objetivo formal, do planejamento estratégico definitivamente formalizado,
com missão, visão e objetivos previamente elaborados, mas antes disso, é importante
entendermos um pouco sobre os conceitos de micro e pequena empresa, que são
especificamente o objeto de estudo deste trabalho.
2. CONCEITOS DE MICRO, PEQUENA, MÉDIA E GRANDE EMPRESA.

O grande erro das atuais gestores empresariais está em buscar obsessivamente o lucro. Eles ainda não perceberam que no momento em que se
preocuparem mais com a satisfação das necessidades dos seus clientes
– internos e externos- e da sociedade em que está inserida, o lucro será
uma questão de tempo (Deivis Cassiano Philereno).

Ainda não existe um conceito definido no Brasil sobre micros e pequenas
empresas, mas segundos dados do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2010) juntamente com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2010), cerca de 99% (noventa
e nove por cento) das empresas estão enquadradas na receita federal como micro
e pequenas empresas. De acordo com estes mesmos órgãos, existem três critérios
para identificar se uma empresa é considerada micro ou pequena:
a) quantidade de empregados que a empresa possui;
b) receita operacional bruta anual (em R$);
c) faturamento bruto anual (em R$).
Para o SEBRAESP (2000) existem outros fatores que podem nos ajudar a
enquadrar as empresas em suas respectivas faixas de classificações. As empresas
que possuem até 19 funcionários, são consideradas microempresa; de 20 a
99 funcionários – pequena; de 100 a 499 funcionários – média e de 500 a mais
funcionários, são consideradas empresas de grande porte.
Contribuindo com o presente estudo, o mesmo autor diz que no âmbito
federal é considerada microempresa aquela que possui receita anual bruta igual ou
inferior a R$ 240 mil. Já as empresas de pequeno porte são as que têm faturamento
superior a R$ 240 mil e igual ou inferior a R$ 2,4 milhões. Sendo que cada Estado
pode flexibilizar esses valores como forma de beneficiar as empresas para fins de
14
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recolhimento de tributos estaduais.
Contudo, Jacyntho (2000) nos diz que existem outros elementos ainda que
são comuns quando utilizados para identificar uma pequena empresa, de modo que
esta seja qualificada seja qual for a sua atividade e forma jurídica adotada, a) ser
dirigida pessoalmente por seus proprietários; b) possuir um reduzido quadro de
pessoal; c) não ocupar posição dominante em seu setor; d) não dispor de elevados
recursos econômicos; e) ter reduzido valor de capital e de faturamento anual em
relação ao setor econômico onde opera; e f) não estar direta ou indiretamente
vinculada aos grandes grupos financeiros e ser juridicamente independente de
outras grandes empresas.
Estas conceituações foram utilizadas para facilitar a melhor interpretação
do objeto de estudo que é a micro e pequena empresa. Como já comentado, não
existe um consenso ainda de definição dessas empresas, por isso, adotou-se tais
parâmetros para limitar este trabalho. Caso a sua empresa esteja enquadrada em
alguns dos conceitos acima citado, de micro e pequena empresa, este artigo será de
grande valia para o entendimento do planejamento estratégico, fazendo com que
não caias em certas armadilhas administrativas.
2.1 Entendendo o processo evolutivo.
Geralmente toda a empresa nasce de um sonho, do sonho de uma pessoa ou
de um grupo de pessoas em se tornar um dia, quem sabe, um grande empresário,
reconhecido, bem sucedido e tantos outros fatores que levam a alguém empreender.
Mas é de um sonho. Para isso, geralmente, a empresa nasce estruturalmente da
forma como está na figura 1.

Figura 1: Estrutura inicial das empresas
Fonte: elaborada pelo autor

Com o passar dos tempos, e se o negócio der certo, ela vai tomando outras
formas. Ver figuras 2, 3 e 4.
15
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Figura 2: Estrutura inicial das empresas
Fonte: elaborada pelo autor

Figura 3: Estrutura inicial das empresas
Fonte: elaborada pelo autor

Figura 4: Estrutura inicial das empresas
Fonte: elaborada pelo autor

Este processo evolutivo pode demorar ou não, depende muito de como está
sendo realizada a gestão da empresa, de como o bem ofertado está sendo aceito
pelos clientes, enfim, de vários outros fatores que possam colaborar ou prejudicar
o negócio.
Porém, após a criação de alguns cargos e departamentos, podemos organizar
a empresa da seguinte forma, conforme a figura 5.
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Figura 5: Estrutura piramidal/linear
Fonte: elaborada pelo autor

A forma piramidal/linear conforme figura 5 é o modelo mais simples
e também a estrutura mais antiga, sendo percebida primeiramente nas tribos,
exércitos e igreja. Por ela ser um modelo inicial de qualquer organização, ela tem o
poder centralizado na cúpula da empresa, ou seja, no proprietário, que é o dono da
empresa e é ao mesmo tempo quem delega as atividades.
Quando a empresa nasce, e por ela possuir um número muito pequeno de
funcionários, o proprietário se sente na obrigação de concentrar o maior número
de atividades e responsabilidades possíveis, deixando para os seus colaboradores
apenas a produção dos bens ou serviços.
Cabe aqui ressaltar um fato curioso das micro e pequenas empresas quando
relacionado à gerência. Geralmente estes cargos nessas organizações, são ocupados
por pessoas muito próximas ao diretor, entre estes ocupantes podemos citar: esposa,
filho, irmão, percebam que disse geralmente, isso felizmente não acontece em
todas as empresas, porém e infelizmente, na sua maioria. Isso acontece pelo fato do
proprietário sentir afinidade e confiança na pessoa que ele escolheu para ocupar o
cargo de gerência. Mas será que estas pessoas que ocupam estes cargos de gerência,
assessoria, estão realmente preparadas para assumirem tal responsabilidade e
contribuir para o desenvolvimento sustentável da empresa? Será este o modo mais
eficaz encontrado pelo diretor para controlar a organização? É óbvio que não.
E porque eles contratam estas pessoas para ocupar um cargo que
exige conhecimentos e habilidades técnicas, humanas e percepções macros e
17
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microeconômicas? Essa é uma pergunta que somente ele poderá responder. Sabe-se
que ele deve mudar. Mas outra grande indagação: mas como o fazê-lo mudar? E
porque ele não muda?
Uma explicação para tal atitude está ligada a fatores etnográficos, onde os
laços familiares falam mais alto que seus conhecimentos sobre administração. O
modo como ele foi criado pelos seus pais, às pessoas que serviram como exemplo,
o seio familiar no qual ele foi criado/educado influenciará o modo com que ele
administre a sua empresa. Se ele cresceu em um ambiente onde prevalecia o
autoritarismo, como será o modo como este diretor irá coordenar a sua equipe?
Provavelmente com o mesmo ímpeto com que foi educado. Ele poderá a vir a
desenvolver um modo mais brando de liderar a sua equipe, porém em momentos
de alto estresse, falará mais forte as raízes da sua criação, e isto afetará o modo de
administrar a sua equipe e a empresa.
Esta relação com a contratação dos funcionários que irão desempenhar suas
atividades não se limita somente a linha gerencial, muitas contratações na linha
operacional também sofrem estas influências de parentes. Isso pode ser percebido
no momento em que há a necessidade em se contratar um novo funcionário seja
porque a empresa está em expansão, ou pela substituição de algum. Nesse caso, o
nosso empresário irá buscar primeiramente os parentes, amigos e ou vizinhos mais
próximos, caso não venha nenhum nome em sua mente, ele recorrerá aos próprios
colaboradores, perguntando se não conhecem alguém, ou se possuem algum parente
que estejas desempregado e que estejas interessado em trabalhar na empresa.
Isso pode ser confirmado nos estudos de Philereno e Macedo (2009), quando
os mesmos realizaram uma análise no processo de recrutamento e seleção em micros
e pequenas empresas em um município do Rio Grande do Sul, e perceberam que
as mesmas, na sua maioria não utilizavam nenhum método de contratação e, que
grande parte deste processo, se dava através da indicação, sendo que as empresas
que utilizam o recrutamento e a seleção utilizavam um modo insipiente e frágil.
Assim, percebeu-se que as empresas pesquisadas na sua maioria, não
possuíam nenhuma regra ou norma de contratação, ela se dava exclusivamente pela
afinidade, por terem parentes desempregados e pela experiência profissional do
contratado.
18

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Quando os empresários realizam este tipo de contratação eles incorrem em
pelo menos dois erros graves, o primeiro, que estão contratando mão de obra sem
a menor qualificação e o segundo, que o fato de ocorrer a contratação de muitos
conhecidos dentro da empresa, o que também não é de um todo saudável, pois
poderá se formar com muita intensidade os grupos informais.
O que muitos empresários não se dão conta, que existe nas empresas um
grupo de pessoas, que é chamado de informal, que eles estão reunidos por afinidade,
e que na hora em que um ou mais funcionários forem demitidos, eles poderão se
proteger via processos trabalhistas, pois como nós administradores sabemos, um
servirá de testemunha para o outro, o que acarretará mais custos para o empresário.
Por mais que ele ofereça Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s),
muitos dos seus colaboradores não o utilizam, assinam um documento de que
receberam, o empresário acredita que com aquele documento estará seguro via
judicial, porém se esquece que se sofrer alguma ação trabalhista o ex-funcionário
junto com as suas testemunhas poderá dizer que foi coagido e forçado a assinar tal
documento e que por medo de perder o emprego, assinou o mesmo. Daí o valor da
trabalhista vai depender da interpretação que o juiz irá fazer do caso, e é importante
salientar que cada caso é um caso e o trabalhador que hoje foi testemunha, amanhã
será o próximo a colocar a empresa na justiça e o que havia sido o réu, também irá
pagar o favor sendo a sua testemunha.
Acredito que com esse exemplo, foi conseguido demonstrar a força que
existe nos grupos informais, onde cada trabalhador irá à sua maneira tentar se
proteger ou se beneficiar contra a empresa que o demitiu.
A força dos grupos informais é algo imensurável e inevitável dentro das
organizações, porém cabe ao empresário traçar planos de contenção para se precaver
contra estas intempéries.
2.2 Acúmulo de Atividades e Centralização do Poder
Com a centralização do poder por parte do diretor, cabe a ele mesmo realizar
a compra da matéria-prima, vender os produtos manufaturados ou serviços, ajudar
muitas vezes na fabricação dos produtos, contratar e demitir funcionários, além de
19
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elaborar o plano de produção, entre outras tantas funções e responsabilidades.
Com esse acúmulo de atividade, o proprietário acaba sobrecarregado, não
percebendo muitas vezes a situação em que sua empresa se encontra. É como se ele
somente olhasse para dentro de si, com uma visão micro orientada, voltada somente
à produção e a venda, esquecendo outros fatores que influenciam no crescimento e
desenvolvimento da sua empresa.
Quando o assunto é a família, muitas vezes, estes estão inclusos no segundo
plano, pois como o proprietário está sobrecarregado de tarefas, a centralização
do poder faz com que férias, seja uma coisa que não passe pela sua cabeça, até
mesmo porque o excesso de atividades que ele mesmo se atribuiu, não permitem
que ele aproveite muitas vezes o dinheiro que está ganhando, tornando-se escravo
do trabalho e da empresa.
2.3 Principais vantagens e desvantagens da estrutura Piramidal/Linear
Como toda estrutura, a piramidal/linear também apresenta algumas
vantagens e desvantagens, entre as vantagens pode-se citar:
a) a comunicação: pois como apresenta poucos departamentos nas linhas
horizontais e verticais ela se dá com maior agilidade. Geralmente em
empresas deste porte, a comunicação é direta, ou seja, entre diretor e
operário ou gerente e operário;
b) baixo custo administrativo: pois como bem se sabe, para um gerente
poder ganhar bastante, ele deverá apresentar alguns diferenciais para
poder fazer jus a um salário elevado. E isto não acontece na estrutura
piramidal/linear, pois como já dito, que toma as decisões não são os
gerentes e sim o dono. Os gerentes apenas replicam o que o diretor
disse; e
c) agilidade nas tomadas de decisões: por apresentar uma estrutura que
não apresenta muitos cargos em nível horizontal e tão pouco vertical, as
decisões são tomadas rapidamente.
Já entre as desvantagens, temos:
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a) baixa especialização: neste tipo de estrutura é pouco comum encontrar
especialistas exercendo alguma função na empresa. Como já dito, ela
está mais preocupada no momento em reduzir custos e o principal
deles é o custo com funcionários do que ter especialistas gerindo os
departamentos;
b) sobrecarga na direção e dificuldade de visão global: com o excesso de
centralização na direção, fica difícil ou até mesmo impossível pensar a
empresa de forma global. O diretor ao assumir muitas responsabilidades
acaba não observando outros fatores que são tão ou mais importantes do
que apenas produzir; e
c) organização rígida: por apresentar geralmente uma direção centralizada,
acaba engessando os departamentos o que faz com que os gerentes
somente tomem decisões com o aval da direção.
Imaginemos uma pequena empresa onde existem departamentos e níveis
gerencias bem definidos, porém, os ocupantes desses departamentos pouco ou nada
sabem sobre suas responsabilidades e o que estão fazendo naquele departamento.
Muitos empresários incorrem no erro de colocarem em departamentos
estratégicos, pessoas pouco ou nada qualificados, e o pior de tudo, tornam a empresa
um centro de emprego de amigos e familiares.
Alguns diretores criam departamentos “fictícios”, somente pelo bel prazer em
dizer que a sua empresa possui tal departamento. Geralmente esses departamentos
não são importantes à organização. Um exemplo disso é o departamento de Gestão
de Pessoas, onde são na maioria ocupados pelas suas esposas, filhas, pois as mesmas
não sabem e não possuem a menor dimensão da importância desse departamento.
E quais são as atividades que essas pessoas desempenham dentro desse
departamento? Deveria ser a preocupação com o bem estar dos funcionários, ligado
aos interesses da empresa, tais como treinamento e desenvolvimento, análise de
cargos e salários, recrutamento e seleção entre outras tantas atividades relacionados
a esse departamento. Mas o que se vê é algo bem diferente, os ocupantes desse cargo
estão preocupados somente com o cartão ponto, horas extras, inclusão dos mesmos
em algum plano de saúde, vale transporte, vale refeição, não que isso também não
seja uma função da área de recursos humanos, isso também faz parte, porém, é
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apenas uma pequena parcela da grandeza desse departamento, o que poderia e
deveria ser realizado por um escritório contábil terceirizado que é pago para realizar
a folha de pagamento dos funcionários.
Uma coisa é certa, raramente uma micro ou pequena empresa possuirá um
contador próprio em sua empresa, na grande maioria eles são terceirizados. E quais
os benefícios que esses escritórios terceirizados trazem às empresas? A resposta é
simples. Nenhum. Por que eles somente recolhem as guias dos tributos/impostos.
Esses escritórios dificilmente preparam um relatório para os diretores das
empresas, mostrando aonde é que eles tiveram sucesso ou não, o que aconteceu de
importante na empresa, essa deveria ser a real função do contador, fazer um relato
da vida pregressa da empresa ao diretor, mostrando o que aconteceu de bom ou de
ruim no período passado, mas infelizmente os escritórios contábeis terceirizados
raramente apresentam uma demonstração dos resultados da empresa.
Mas algum leitor pode estar se perguntando agora. Mas o que tem a ver
planejamento estratégico com contabilidade? Pois bem, vou aqui lhes informar que
é somente através do conhecimento do passado de uma empresa que se poderá
realizar o Planejamento Estratégico.
E por que os escritórios contábeis também não fazem os devidos relatórios
para os empresários? Por que o diretor da empresa pouco ou nada entende, e o
escritório também não faz questão de perder o seu tempo explicando, até mesmo
porque ele já cobra um valor relativamente baixo e ele tem que dar atenção às
outras tantas empresas para quem presta o mesmo serviço. Além do mais, o dono
da organização só quer saber de uma coisa, o quanto sobrou no final do mês. Isso se
ele ainda conseguir saber disso, por que muitos ainda conseguem misturar o caixa
da empresa com o caixa pessoal.
Já, o cargo de gerente de produção é ocupado geralmente pelo funcionário
mais antigo da organização, que segundo o proprietário é o que detém maior
conhecimento da empresa. E quem garante que esse funcionário realmente realiza
a sua atividade da forma mais eficiente para a empresa? Não é porque ele é o mais
antigo e que conhece a empresa tão bem quanto o próprio proprietário, que ele
deveria ser o gerente de produção. Segundo estudos realizados por Taylor no século
passado, vejam bem, século passado, nem sempre o funcionário mais antigo é o
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mais apto a ocupar o cargo. Taylor em seus estudos sobre os tempos e movimentos,
deu ênfase na tarefa e percebeu que os funcionários mais jovens aprendiam suas
funções com os funcionários mais velhos, e a grande dúvida levantada por ele foi,
“quem ensinou os funcionários mais velhos a trabalharem? Outros funcionários
mais velhos e assim por diante, ou seja, uma sucessão de erros”. Isso mostra o
empirismo, ou seja, a falta de comprovação científica e que pode ser observado até
os dias de hoje em qualquer tipo e estrutura de empresas.
Imaginemos quanto custa um funcionário pouco ou nada qualificado para
a empresa e que pouca contribuição trará. Dois salários mínimos, por exemplo. E
um funcionário qualificado que poderá trazer uma variada gama de conhecimentos.
Três ou quatro salários mínimos. Percebam que essa é a grande dificuldade em
se transformar uma empresa linear/piramidal em funcional, é o custo inicial com
salários e quiçá a aquisição de alguns equipamentos novos que facilitarão no
aumento da produção.
Uma coisa é certa, essa falta de profissionalismo levará a empresa a ter
problemas mais tarde, pelo simples fato de que enquanto algumas empresas preferem
“levar” a empresa do jeito que está, pois ela já está no mercado há muitos anos e
nada até o dado momento aconteceu. É importante que o empresário não se esqueça
que a cada momento surge um novo entrante, pois se o negócio é promissor, outros
tantos empreendedores estarão de olho nessa fatia do mercado que está sendo mal
explorada.
Quando o micro ou pequeno empresário começa a transferir a responsabilidade
das suas tarefas para as pessoas que estão em um nível abaixo do seu ele precisa
confiar na capacidade de realização das tarefas pelos mesmos.
É importante que ele se conscientize que a sua empresa precisa
ser profissionalizada, e a melhor maneira para conseguir isso é através da
departamentalização, ou seja, da criação de cargos a níveis gerencias – a nível
horizontal.
A departamentalização refere-se à especialização e ao desdobramento
horizontal da organização. A homogeneidade é obtida na organização quando são
reunidos, na mesma unidade, todos os que estiverem executando o mesmo trabalho,
pelo mesmo processo, para a mesma clientela, no mesmo lugar.
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2.4 Planejamento Estratégico
Mas afinal, o que é planejamento estratégico? O planejamento estratégico
é diferente do planejamento em si e da administração estratégica. O planejamento
quando visto de forma isolada é somente mais uma função da administração, ou
seja, é a forma como se prevê o futuro, o que se deve fazer e quais os objetivos que
devem ser alcançados. Já a administração estratégica, é como você fará para colocar
os seus objetivos em prática.
Por sua vez, o planejamento estratégico engloba tanto o planejamento como
a administração estratégica, ele envolve um modo diferente de ver a organização, e
este modo muitas vezes geram dúvidas e são estas dúvidas que são os pontos chaves
do planejamento. Quando surgem as dúvidas, nos questionamos, e procuramos
respostas para amenizá-las, as perguntas mais frequentes são as do tipo: como nós
faremos, quando será feito, onde será, porque faremos, para que, para quem, quanto
vai custar, quem irá se beneficiar.
Para Drucker (1992), o planejamento estratégico é o processo contínuo,
sistemático e que apresenta o maior conhecimento possível do futuro, ele deve ser
orientado a longo prazo.
Algumas empresas buscam inserir sua empresa no mercado global através
da utilização do planejamento estratégico, transpondo deste modo as barreiras
espaciais, juntamente com a ideia de divulgar aos seus colaboradores aonde a
empresa pretende chegar ao longo de um período. Só que se esquecem de que o
planejamento estratégico não está ao alcance de todas as organizações.
O planejamento estratégico é a maneira pela qual a estratégia é articulada,
devendo ser revisada periodicamente, com a finalidade de corrigir os possíveis
vieses que o plano venha sofrer devido às mudanças tecnológicas, econômicas,
sociais, políticas e principalmente ambientais. Assim, quanto maior forem essas
mudanças, maiores deveram ser os seus controles.
De nada adianta elaborar um planejamento estratégico, se as pessoas
responsáveis por ele não divulgarem massivamente para os demais colaboradores
da organização, para que os mesmos possam entender o que a direção e os demais
protagonistas planejaram à empresa para os próximos anos.
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O planejamento também é dividido em três níveis, conforme observado na
figura 6:

Planejamento Estratégico

Planejamento Tático

Planejamento Operacional

Figura 6: Nível de atuação de cada planejamento.
Fonte: elaborada pelo autor

O planejamento estratégico é realizado pela cúpula da organização,
ela é macro orientada, está voltado para o entendimento da legislação, política,
economia, sociedade e tecnologia, ou seja, com este fatores que não estão sob seu
controle poderão influenciar seu negócio. O planejamento estratégico está voltado
diretamente ao longo prazo, que pode variar entre 3 a 5 anos, podendo se estender
até 25 anos. Conforme nos relata Collins e Porras (1997) existem algumas empresas
visionárias onde o planejamento estratégico chega a ser realizado para os próximos
100 anos, é o caso da Colgate, HP, Ford e outras.
O planejamento tático é utilizado em nível gerencial, e o seu objetivo é
otimizar os diferentes departamentos que existem na empresa. São eles que ajudam
a alta administração na elaboração do planejamento estratégico. O planejamento
tático é realizado a médio prazo, seu período compreende entre 1 a 3 anos;
Por sua vez, o planejamento operacional é realizado em nível de supervisão,
ele é micro orientado, e está focalizado na tarefa, ele é voltado ao curto prazo,
abrangendo um período de 1 dia a 1 ano.
Para que a estratégia seja realmente implantada é importante que a empresa
tenha um bom controle dos indicadores financeiro, para que não ocorra que na
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hora da implantação do plano, ou mesmo durante o processo de implantação a
organização perceba que não possui caixa suficiente para dar sequência ao mesmo,
o que acarretará em prejuízos à mesma. Pior que não implantar o planejamento
estratégico na empresa é interromper esse plano, pois todos os recursos investidos
(capital intelectual, tempo, credibilidade e dinheiro) são simplesmente jogados fora.
O plano tem por objetivo fazer com que a empresa alcance os seus objetivos
através da missão, visão e valores/princípios. Ele deve maximizar os resultados
e minimizar as deficiências, ele deve contribuir para o aumento da eficácia da
empresa, ou seja, fazer com que a empresa, ou melhor dizendo, o planejamento
operacional produza mais e com mais qualidade.
Uma das melhores formas para se alcançar o planejamento estratégico de
uma empresa, é começando a utilizar algumas das ferramentas gerenciais. Pois
como já comentado, o planejamento estratégico, não está ao alcance de todas as
empresas.
Algumas ferramentas gerenciais deverão ser adotadas pelas empresas
para que ela obtenha maior garantia de sucesso na implantação do planejamento
estratégico, entre elas temos a matriz BCG, a GUT, Gráfico de Ishikawa, Pareto,
Histograma, Matriz da GE, 5W2H, Balanced Scorecard, Análise SWOT ou (FOFA)
e tantas outras que poderão auxiliar na condução do mesmo.
Mas uma coisa é certa, para se implantar o planejamento estratégico é
importante que os gestores, e aqui estou querendo dizer, diretores e gerentes, tenham
um mínimo de conhecimento sobre o ambiente Externo (sociedade, economia,
política, legislação e tecnologia), ambiente Setorial (poder de barganha do
fornecedor, poder de barganha do comprador, novos entrantes, produtos substitutos
e rivalidade interna), também conhecido como as 5 forças de Porter e por fim,
do ambiente Organizacional, onde o empresário deverá conhecer as suas forças e
fraquezas.
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Figura 7: Os 3 ambientes setores de uma empresa
Fonte: elaborado pelo autor

Estes 3 ambientes estão identificados com os sinais de (++) para demonstrar
que neste ambiente, o empresário tem total controle (ambiente organizacional).
Onde se tem os sinais (+ -) (ambiente setorial), ele pode ou não ter controle, pois
depende de outros e não somente do empresário em si. Já onde se tem os sinais (- -)
o empresário não tem controle algum (ambiente externo).
Com base na figura 7, pode-se perceber que o mais complexo e difícil de se
entender é o ambiente externo, pois ele foge totalmente ao seu controle, ou seja, ele
deve guiar sua empresa de acordo com as mudanças macro ambientais.
Para os diretores que pretendem implantar o planejamento estratégico em
sua empresa, aconselho que iniciem com a realização e a descoberta dos pontos
fracos e fortes (++) e a listem como pode ser visto no quadro 1, que são pontos
que estão ligados aos fatores microeconômico ou organizacional, ou seja, fatores
controláveis que depende exclusivamente do empresário, como a qualidade da mão
de obra disponível dentro da organização, plano de carreira, controle do índice de
rotatividade e absenteísmo, qualidade dos produtos ofertados aos seus clientes,
motivação e satisfação dos colaboradores, entre outros.
Porém, para melhor elucidar o que é um ponto fraco, podemos dizer que
é uma situação inadequada à empresa, é um ponto onde a empresa tem alguma
debilidade, a sua atuação é precária e poderia ser mais bem explorada.
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Por sua vez, um ponto forte é uma posição confortável que a empresa
apresenta em relação aos seus concorrentes, a empresa é vista pelos clientes como
uma empresa atuante no mercado.
Já as ameaças e oportunidades (- -), são pontos ligados ao macro ambiente, e
em alguns casos ligados também à análise setorial e que não temos como controlar e
algumas vezes nem como prever. Um exemplo disso foi o atentado às torres gêmeas
em 11 de setembro de 2001; outro exemplo é saber se no dia em que começarei
a realizar a minha colheita de grãos, se não irá chover, e saber por quanto tempo
perdurará esse clima.
As oportunidades como já comentado, é a força incontrolável da empresa,
que favorece a mesma e que dever ser aproveitada da melhor possível, ou pelo
período que perdurar esta oportunidade.
Já as ameaças, é o lado oposto da oportunidade, são os obstáculos
incontroláveis que o mercado muitas vezes nos apresenta e que muitas vezes não
podem ser solucionados.
No quadro 1 está demonstrado a praticidade e alguns pontos que podem
ser abordados por esta ferramenta gerencial que é a análise SWOT. Porém esta
ferramenta só terá validade, se o empresário realizar a análise dos 3 ambientes.
Pontos Fracos (+ +)

Ameaças (- -)

Instalações obsoletas;

Novos concorrentes;

Falta de profundidade na administração;

Crescimento vagaroso do mercado;

Baixa identidade da marca;

Mudanças na preferência do comprador;

Imagem de marketing fraca;

Mudanças demográficas adversas.

Pouca

capacidade

de

pesquisa

e

desenvolvimento.

Pontos Fortes (+ +)
Vantagens na concorrência;

Expansão da linha de produtos;

Capacidade de inovar;

Entrada em novos mercados;

Sistema de distribuição;

Diversificar para ampliar o risco;

Habilidade de Marketing;

Melhorar a relação comprador/fornecedor.

Reconhecimento da marca.

Quadro 1: Análise SWOT
Fonte: elaborado pelo autor
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Em cada quadrante, o diretor da empresa, juntamente com o seu corpo
gerencial, irá descrever e enumerar da forma mais completa possível cada item.
Com isso, ele obterá as reais fraquezas e forças de sua empresa.
Nesse momento, o administrador de uma micro ou pequena empresa, não
deverá ver a sua empresa com os mesmos olhos que o dono e sim como um cliente,
um fornecedor e até mesmo como se fosse um funcionário. Pois caso o empresário
veja a empresa com seus olhos, poderá incorrer o erro de visualizá-la de modo
paternalista.
3. CONCLUSÃO
Não se quis aqui dizer neste trabalho que um pequeno empresário não
possa implantar um planejamento estratégico, o que se quis dizer é que ele deve ter
cuidado para não incorrer em erros e que estes poderão contribuir para o insucesso
da sua empresa.
É importante que antes de qualquer coisa, o empresário conheça a estrutura
de sua empresa e que ele conheça as pessoas que estão lhe dando suporte na tomada
de decisão. Quanto mais pessoas com conhecimento dos 3 ambientes tomarem as
decisões, mais acertadas ela poderão ser.
Quando o empresário tiver noção destes 3 ambientes, daí sim ele poderá
realizar o planejamento estratégico, caso contrário, é melhor que o diretor guarde
seu dinheiro e o seu tempo e invista em outras alternativas, como a aplicação de
algumas das ferramentas já comentadas e desta forma, consiga os mesmos resultados
que o próprio planejamento tem a oferecer.
Outro fator importante é que ele tenha noção de que o planejamento
estratégico é de longo prazo, e se sabe que as micros e pequenas empresas agem
em curto prazo. Por isso, ele deve ter ciência que as ações implantadas hoje no
planejamento estratégico, não irão trazer resultados financeiros amanhã.
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RESUMO

A problemática desse artigo é se a adoção e a execução do planejamento estratégico pelas pequenas
empresas associadas ao Simecs contribuiriam para aumentar o faturamento. A pesquisa desenvolvida
pode ser classificada como aplicada, exploratória, quantitativa. Utilizaram-se a pesquisa bibliográfica,
a pesquisa documental e o levantamento como procedimentos metodológicos. A população era
composta por 176 organizações e a amostra por 62 empresas de pequeno porte associadas ao
Simecs, do ramo metalmecânico do município de Caxias do Sul/RS. A análise e interpretação dos
dados apontam para a existência de relação direta entre a adoção e execução do PE e o aumento de
faturamento das empresas.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Faturamento, Simecs.

1 INTRODUÇÃO
No início da segunda década deste século, a globalização faz cada vez mais
parte da realidade das pequenas empresas. Assim, elas precisam estar sintonizadas
com os seus ambientes externos, ficando atentas às oportunidades e às ameaças que
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surgem repentinamente. Autores como Chiavenato e Sapiro (2009) afirmam que a
adoção e a execução do planejamento estratégico (PE) permitem que a organização
conheça o ambiente em que está inserida e consiga adotar a resposta estratégica
necessária para permanecer forte e crescer. De acordo com Ansoff e McDonnell
(2009), desde os anos 1960, nos Estados Unidos, o PE tornou-se parte integrante do
cotidiano das empresas de médio e de grande porte. Porém, no Brasil, ainda existam
empresas que não adotam o PE, principalmente as micro e pequenas empresas
(MPEs).
O objeto de estudo desse artigo foram as pequenas empresas do ramo
metalmecânico com sede na cidade de Caxias do Sul, associadas ao Simecs –
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias
do Sul. Fundado no ano de 1957, com sede em Caxias do Sul e abrangência em
outros 16 municípios, em setembro de 2012 o Simecs possuía 3.091 empresas
associadas. O Simecs (2012) tem como objetivo a capacitação humana e
tecnológica, instigando o progresso contínuo das empresas associadas. As câmaras
setoriais representadas são automotiva, eletroeletrônica, metalmecânica e de MPEs.
As empresas associadas geravam aproximadamente 70 mil postos de trabalho nos
municípios de abrangência.
Considerando o contexto apresentado acima se pergunta: “A adoção e a
execução do planejamento estratégico pelas pequenas empresas associadas ao
Simecs contribuíram para aumentar o faturamento?”. Na busca da solução do
problema de pesquisa, este estudo estabeleceu como objetivo geral “Analisar se
a adoção e a execução do planejamento estratégico contribuíram para aumentar o
faturamento das pequenas empresas associadas ao Simecs”. O objetivo específico
que auxiliou na execução do objetivo geral foi assim definido: “Conhecer como o
planejamento estratégico é executado nas empresas que o adotam e o executam”.
Os objetivos deste estudo justificam-se, pois as pequenas empresas são um
dos principais apoios de sustentação da economia na cidade de Caxias do Sul e
em âmbito nacional, principalmente por sua capacidade produtora de empregos e
consequente desenvolvimento social. Além disso, as pequenas empresas têm papel
essencial para alavancar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Conforme
dados do Sebrae/SP (2012), no Brasil, existem 5,1 milhões de empresas. Destas,
32

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

98,0% são MPEs. Porém, a grande maioria das empresas não consegue sustentar
atividades após o segundo ano de funcionamento. Segundo informações disponíveis
no site do Sebrae (2012), sete em cada 10 empresas não sobrevivem no Brasil após
dois anos de abertura sendo que a principal causa para o fracasso do empreendimento
é a falta de planejamento dos negócios.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Planejamento estratégico
Conforme Chiavenato e Sapiro (2009), entre os anos 1920 e 1950, o
planejamento e a gestão das empresas tinham como objetivo o gerenciamento
financeiro das organizações, que indicava planos de produção, despesas e
aplicações. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um grande crescimento
econômico considerável nos países que tiveram participação nesse marco histórico
gerando a necessidade de um planejamento ativo e eficaz que estivesse presente no
gerenciamento dos recursos das empresas. Em vista disso, nas décadas dos anos de
1950 e 1960, autores contribuíram para a literatura sobre estratégias e planejamento,
em que se destacaram Peter Drucker, Alfred D. Chandler Jr., Philip Selznick e Igor
Ansoff.
Conceitualmente, o PE é uma prática no meio da administração que analisa
as empresas, gera conhecimento “[...] das oportunidades e ameaças dos seus pontos
fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência,
estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar
as oportunidades e evitar riscos”. (FISCHMAN; ALMEIDA, 1991, p. 25).
No que se refere à sua aplicação prática, Almeida (2003) afirma que o PE
também pode ser desenvolvido e executado em pequenas empresas, desde que se
tenha vontade de seguir estratégias comuns, acordos e uniões que proporcionem o
sucesso de todos os envolvidos. Ainda para o autor, o PE concede que o pensamento
estratégico alcance todos os níveis de uma organização, o que possibilita a facilidade
na sua aplicação.
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2.2 Etapas do planejamento estratégico
O PE é composto por uma série de etapas. A seguir, são apresentadas as
etapas das análises do macroambiente, do ambiente setorial, do ambiente interno,
de SWOT e da definição das diretrizes organizacionais. Elas são propostas pelos
autores da área de planejamento estratégico e administração estratégica para o
desenvolvimento eficaz do planejamento estratégico.
2.2.1 Análise do macro ambiente
Kotler e Armstrong (2003, p. 65) referenciam que uma organização e seus
envolvidos “[...] operam em um macroambiente maior de forças que oferecem
oportunidades e impõem ameaças a ela”. Oliveira (2011) salienta que o estudo do
ambiente externo tem como objetivo analisar a correlação entre a organização e seu
ambiente, quanto às oportunidades de ameaças e também quanto a presente colocação
e perspectiva dos produtos versus o mercado, algo almejado posteriormente. Ainda
para Oliveira (2011), os empresários devem reconhecer os principais elementos
do ambiente e, a seguir, estudá-lo, no que se refere à posição de ameaças ou às
oportunidades para o empreendimento.
Em contrapartida, Maximiano (2004) descreve que, quanto mais disputado,
transitório e complicado for o ambiente, mais se torna indispensável analisá-lo
constantemente. Nesse estudo constante, torna-se indispensável a verificação dos
componentes: “[...] ramo de negócios, mudanças tecnológicas, ação e controle do
governo, tecnologia, conjuntura econômica e sociedade”.
Similarmente, para Wright, Kroll e Parnell (2010, p. 47) “todas as empresas
são afetadas por quatro forças macroambientais: as político-legais, as econômicas,
as tecnológicas e as sociais. Embora algumas vezes organizações muito grandes
(ou várias empresas associadas) tentem influenciar a legislação ou, por meio de
pesquisa e desenvolvimento (P&D), abram caminho para mudanças tecnológicas ou
sociais, essas forças macroambientais não estão, em geral, sob controle direto das
organizações. Portanto, o objetivo da administração estratégica é criar condições
para que a empresa opere com eficácia diante de ameaças ou restrições ambientais
34

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

e possa também capitalizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente. Para atingir
esse objetivo, os administradores estratégicos devem identificar e analisar essas
forças macroambientais nacionais e mundiais”.
2.2.2 Análise do ambiente setorial
A análise setorial diz respeito à investigação, ao monitoramento e às previsões
referentes ao setor de negócios em que a empresa atua. Nesta análise, a organização
necessita obter uma percepção mais clara das oportunidades e ameaças ambientais
que podem ter influência em seu desempenho competitivo. Esta análise deve ser
preparada a partir de quatro dimensões, que são: a dos grupos estratégicos, a da
direção da evolução setorial, a do nível de estabilidade ambiental e a da composição
de forças competitivas atuantes no setor (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).
Sob este enfoque, segundo Porter (2004), o nível da concorrência de um
setor está atrelado a cinco forças competitivas fundamentais. O autor identifica as
referidas forças como: ameaça de novos entrantes, rivalidade entre os concorrentes,
produtos e serviços substitutos, compradores e fornecedores. Essas forças reunidas
originam a potencialidade de ganho final do setor, que é avaliado em termos de
retorno em longo prazo sobre o valor investido. As diferenças estão essencialmente
no potencial de ganho final, conforme o composto das forças se comporta e
transforma-se.
A ameaça de novos entrantes ocorre quando uma nova empresa
ingressa na indústria. Um novo entrante traz consigo novas aptidões, vontade
de conquistar uma fração do mercado e, constantemente, recursos substanciais.
Resultante desses fatores, os preços podem baixar ou os custos dos participadores,
inflacionar, restringindo o rendimento. A ameaça de entrada em uma indústria
esta amarrada às barreiras de entrada existentes, juntamente com a reação que o
concorrente recente pode aguardar por parte dos concorrentes já viventes. Se as
barreiras são altas, os novos entrantes podem aguardar revanche dos concorrentes
na defesa, a ameaça de entrada é precária (PORTER, 2004).
De acordo com Porter (2004), a rivalidade entre os concorrentes existentes
admite a configuração banal de disputa por posição, utilizando táticas como a
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competição de preços, combates de publicidade, inserção de produtos e acréscimo
dos serviços ou das garantias ao freguês. A rivalidade é resultado da influência
mútua de diversos fatores estruturais, e acontece porque um ou mais concorrentes
sentem-se pressionados ou entendem a chance de aprimorar sua posição.
Os produtos e serviços substitutos podem reduzir a rentabilidade e a
atratividade de determinada indústria. Os substitutos diminuem os retornos de
potencialidade de uma indústria, fixando um padrão nos preços que as empresas
podem lucrar. Quanto mais estimulante a opção de preço-desempenho ofertada
pelos produtos substitutos, mais incisiva será a pressão sobre os lucros da indústria.
Os substitutos não só restringem os ganhos em tempos habituais, mas também
diminuem as origens de riqueza que uma indústria pode alcançar em tempos de
fortuna. O reconhecimento de produtos substitutos é obtido por meio de pesquisas
de outros produtos que possam cumprir a mesma tarefa que aquela da indústria
(PORTER, 2004).
Segundo Porter (2004), os compradores concorrem com a indústria,
coagindo os preços para baixo, barganhando por uma qualidade melhor ou mais
serviços e arremessando os concorrentes contra os demais. Isso tudo à custa do
rendimento da indústria. A capacidade de cada conjunto essencial de compradores
da indústria está amarrada a certas características referentes a sua circunstância
no mercado e à importância relativa de suas compras da indústria em conferição
com seus negócios absolutos. Um conjunto comprador é potente se as determinadas
circunstanciam foram verídicas: adquirem grandes volumes, a fração adquirida
representa significativamente os próprios custos, compra produtos padrões e não
personalizados, poucos custos de mudança, lucros reduzidos, são uma ameaça de
integração para trás, se o produto da indústria não é essencial para a qualidade dos
produtos do comprador e comprador sem total informação.
Por fim, os fornecedores podem praticar poder de negociação em cima dos
participadores de uma indústria, chantageando aumentar os preços ou diminuir a
qualidade dos bens e serviços proporcionados. Os prestigiosos fornecedores podem,
por consequência, absorver o lucro de uma indústria impossibilitada de repassar os
acréscimos de custos em seus preços. Um conjunto fornecedor é influente se as
determinadas circunstanciam se aplicam: é mais concentrado do que a indústria
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para a qual vende, não é necessário lutar com outros produtos substitutos, se a
indústria não é um cliente importante para o conjunto de fornecedor, os seus insumos
são importantes para o negócio do comprador, os produtos são diferenciados ou
desenvolveu custos de mudança e se são uma ameaça concreta de integração para
frente (PORTER, 2004).
A partir da reflexão da atuação das cinco forças, Porter (2004) comenta que
para uma unidade empresarial em uma indústria, a meta da tática competitiva é
encontrar uma posição dentro dela, em que a organização possa melhor se proteger
dessas forças competitivas, ou ainda intervi-la.
2.2.3 Análise do ambiente interno
A análise do ambiente interno de uma organização é realizada a partir do
estudo de seus pontos fortes e fracos. Para Chiavenato (2008), é nesta análise que
são observadas as forças e as potencialidades de uma empresa, a fim de empregálas e programá-las, assim como as suas fragilidades e fraquezas, para consertá-las e
aperfeiçoá-las. Paralelamente, Oliveira (2001, p. 68) descreve que: “pontos fortes:
são as variáveis internas e controláveis que propiciam uma condição favorável para
a empresa, em relação a seu ambiente. Pontos fracos: são as variáveis internas e
controláveis que provocam uma situação desfavorável para a empresa, em relação
a seu ambiente”.
Assim sendo, salienta-se que a cadeia de valor apresenta um novo ponto de
vista de entendimento de desempenho das empresas. Toda organização realiza um
conjunto de atividades para desenvolver, fabricar, comercializar, entregar e sustentar
seus produtos ou serviços. Esse ciclo descrevendo e mapeando o movimento de um
produto desde sua matéria-prima até o cliente final é descrito pela cadeia de valor.
A empresa precisa avaliar seus gastos e desempenho em cada atividade da cadeia
de valor e confrontar com os de seus concorrentes, pois assim ela terá vantagem
competitiva na medida em que alcance cumprir certas atividades melhor ou com
menor custo do que seus concorrentes (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).
O autor original do conceito de cadeia de valor é Porter (1989), que explica
que toda organização pode ser vista como um conjunto de atividades que são
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executadas desde o projeto até a sustentação de seu produto ou serviço. Em uma
organização, a cadeia de valores e a maneira como ela executa atividades individuais
são a representação “[...] de sua história, de sua estratégia, de seu método de execução
da sua estratégia, e da economia básica das próprias atividades” (PORTER, 1989,
p. 33).
Porter (1989) identificou nove atividades geradoras de valor
que requerem o afastamento de atividades tecnológicas e estrategicamente
caracterizadas. Dificilmente, as atividades de valor e as categorizações contábeis
são iguais. Entre as nove atividades de valor, todas estão envolvidas na concorrência
em qualquer indústria. Existem cinco categorias genéricas de atividades primárias
e quatro categorias genéricas de atividades de apoio. As atividades primárias são
logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviços. As
atividades de apoio são aquisição, desenvolvimento de tecnologia, gerência de
recursos humanos e infraestrutura da empresa.

2.2.4 Análise SWOT
Koltler e Keller (2006) descrevem que a análise SWOT é a avaliação integral
das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que engloba o monitoramento dos
ambientes externos e internos. Para qualquer assunto, produto ou projeto, o estudo
da análise de SWOT pode ser utilizado, não se abreviando apenas ao patamar
organizacional (KOTLER, 2000).
Por outro lado, Wright, Kroll e Parnell (2010, p. 86) descrevem que “o
objetivo da análise é possibilitar que a empresa se posicione para tirar vantagem
de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou minimizar as ameaças
ambientais. Com isso, a empresa tenta enfatizar seus pontos fortes que ainda não
foram plenamente utilizados e identificar pontos fracos que podem ser corrigidos.
A contraposição das informações sobre o ambiente com o conhecimento das
capacidades da empresa permite à administração formular estratégias realistas para
que seus objetivos sejam atingidos”.
Vários fatores externos à empresa podem abalar seu desempenho. As
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mudanças no ambiente externo podem retratar as oportunidades ou ameaças ao
aperfeiçoamento do PE de qualquer empresa. As oportunidades dizem respeito
às oportunidades para desenvolvimento, aumento da receita e fortificação da
organização. Em contrapartida, as ameaças correspondem a mutações no ambiente
que proporcionam ameaças à sobrevivência da organização (TULESKI, 2009).
Complementa ainda a autora que, assim como o ambiente externo, o ambiente
interno deve ser acompanhado constantemente, com análises e avaliações das forças
e fraquezas da organização. As forças correspondem aos processos e competências
da organização que podem ser combinados para originar vantagens competitivas em
relação a seus concorrentes. As fraquezas são os pontos mais fracos da organização
em confronto com os mesmos pontos de concorrentes atuais ou potenciais.
A utilização da análise SWOT, como afirma Churchill (2000), pode auxiliar
para que as organizações consigam preparar suas estratégias com os pontos fortes
que estão em seu ambiente interno, em conjunto com as oportunidades descobertas
no ambiente externo. E, por meio dessa combinação, causar uma vantagem
competitiva de seus concorrentes.
2.2.5 Definição da diretriz organizacional
Oliveira (2011) explica a importância de as organizações honrarem e
conhecerem suas políticas, para que o processo estratégico tenha coerência
e sustentação decisória. As diretrizes organizacionais bem definidas podem
ser instrumentos do PE, como uma excelente arma competitiva. A diretriz
organizacional (DO) é formada por cinco componentes: o negócio da empresa, a
missão, os valores, a visão e os objetivos. O conhecimento da DO é uma função
administrativa fundamental, pois trás facilidades aos gestores e à empresa no que
diz respeito ao estabelecimento dos modelos de direcionamento, ao comando e ao
controle das ações a serem tomadas.
A definição do negócio é resultante da declaração do propósito estabelecido
por meio de acordo dos componentes da alta administração. Tem como função guiar
a conduta de todos os elementos da empresa e propagar seus valores (TAVARES,
1991). Chiavenato e Sapiro (2009) sustentam que, ao determinar o negócio,
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é fundamental compreender o produto ou o serviço total que o consumidor está
obtendo, e impedir a armadilha de olhar apenas para o produto físico ofertado.
Um negócio pode ser definido em três dimensões: a) Mercados ou segmentos
(necessidade e desejos dos clientes); b) Setores de atuação (produtos e serviços); c)
Tecnologia e processos (excelência operacional).
O motivo da existência e a razão de ser de uma organização, bem como o seu
papel dentro da organização, referem-se a sua missão. A missão significa obrigação,
empenho, trabalho a ser realizado, “[...] é a declaração do propósito e do alcance da
organização em termos de produto e de mercado [...]” (CHIAVENATO; SAPIRO,
2009, p. 83). Em contrapartida, para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 18), “a
missão especifica o negócio no qual a empresa pretende competir e os clientes aos
quais pretende atender”. Só com a missão e com as finalidades da empresa bem
definidas é que será possível ter os objetivos da organização nítidos e verdadeiros.
A partir dessas determinações, são definidas prioridades, estratégias, projetos e
pertinências dos serviços (DRUCKER, 2010).
No entendimento de Oliveira (2011, p. 67), “[...] valores representam o
conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma empresa, bem como fornecem
sustentação para todas as suas principais decisões”. No mesmo sentido, Chiavenato
e Sapiro (2009) afirmam que os valores organizacionais correspondem às qualidades
e às virtudes que a empresa estima. Essas são a prática de transparência em suas
negociações, o respeito às diversidades, a cultura para a qualidade ou o respeito ao
meio ambiente. O questionamento não é indagar qual produto ou serviço ofertar,
ou ainda em qual mercado exercer, mas como desenvolver fantásticos produtos ou
serviços gerando valor para os mercados e para a sociedade.
Chiavenato (2008) esclarece que, enquanto a missão diz respeito ao negócio
e à existência da organização, a visão tem foco no futuro e no destino. Desse modo,
é o que o gestor almeja que o negócio seja dentro de certo tempo. Ainda para
Chiavenato (2008, p. 146), “[...] a visão é a imagem que o empreendedor tem a
respeito do futuro do seu negócio”. Pois o gestor não deve dirigir sua empresa
sem ter direcionamento ou uma ideia de futuro para ter um empreendimento de
sucesso. A visão somente é alcançada quando todos, de uma maneira geral, dentro
da empresa, trabalham unidos e em harmonia, para que isso se suceda efetivamente.
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Diante disso, Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) apontam que uma declaração de
visão pronuncia a descrição modelo de uma empresa e afeiçoa o futuro almejado.
Em outros termos, uma afirmação de visão norteia a organização para onde ela
apreciaria estar nos anos seguintes. As pessoas que trabalham na empresa notam e
sentem o que devem praticar quando a visão da sua organização é singela, positiva
e comovente.
Segundo Oliveira (2001, p.145), “objetivo é o alvo ou ponto quantificado,
com prazo de realização e responsável estabelecidos, que se pretende alcançar
através de esforço extra”. Assim sendo, a empresa estabelece um objetivo geral e,
a partir desse, vários objetivos específicos originam-se, fornecendo uma orientação
clara para a tomada de decisão (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2010). Para garantir
resultados que melhorem o desempenho da organização, Chiavenato e Sapiro
(2009) ressaltam que as empresas perseguem seus objetivos. A sua importância tem
relação com as mensagens internas e externas. Os objetivos unificados a planos que
narram as ações para alcançá-los motivam os colaboradores da empresa, reduzindo
as incertezas de seus funcionários para tomadas de decisões.
2.2.6 Definição das estratégias
Para Oliveira (2011), a definição da estratégia é o caminho adequado para
alcançar, preferencialmente de um modo distinto e inovador, as metas, os desafios
e os objetivos instituídos, no melhor posicionamento da empresa perante seu
ambiente. Paralelamente, para Drucker (2010), a estratégia origina as operações
essenciais de uma organização. Para formular a estratégia, é necessário saber qual
é o ramo da empresa.
De acordo com Wright, Kroll e Parnell (2010), existem três níveis de
estratégias: a) estratégias de nível empresarial, que são formuladas pela alta
administração para toda a empresa a questão estratégica básica é saber em qual
setor a empresa deve atuar, algo que depende dos pontos fortes e fracos, assim
como das oportunidades e das ameaças estabelecidas pelo ambiente externo; b)
estratégias no nível da unidade de negócio em que a questão central é como deve
competir no setor no negócio escolhido; c) estratégias funcionais que são propostas
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desenvolvidas nas áreas funcionais de uma unidade de negócio e formuladas pelos
gestores, que devem ter o conhecimento de que essas funções são inter-relacionadas,
sendo necessário intercalar as atividades de cada área funcional com os demais
departamentos funcionais, para cumprimento de seu propósito.
Porter (2004) ressalta que, para se ter sucesso frente às cinco forças
competitivas, que são os fornecedores, entrantes potenciais, compradores, substitutos
e concorrentes, existem três estratégias genéricas, que podem ser usadas isoladas
ou em conjunto, para criar uma posição defensável em longo prazo e ultrapassar os
concorrentes. Essas estratégias genéricas são a liderança em custo, a diferenciação
e o enfoque.
A liderança em custo implica a produção e comercialização de grandes
volumes de produtos ou serviços. Assim, para ter sucesso, necessitam de instalações
em escala eficiente, forte redução de custos, controle rigoroso das despesas e custos
gerais, não permitindo o não pagamento de clientes, e minimização dos custos em
setores, como força de vendas, publicidade, etc. Baixar o custo em relação ao valor
que os clientes pagam pelos produtos ou serviços torna-se o tema principal de toda
estratégia, embora as outras áreas não possam ser ignoradas (PORTER, 2004).
Por outro lado, a estratégia genérica de diferenciação consiste em diferenciar
o produto ou o serviço ofertado pela organização, instituindo algo que seja avaliado
como exclusivo no âmbito de toda indústria. A metodologia para caracterização
pode assumir muitas formas, como projeto ou imagem da marca, tecnologia,
peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores ou demais dimensões.
Adverte-se que a estratégia de diferenciação não admite que a organização ignore
os custos, porém eles não são o principal o alvo estratégico (PORTER, 2004).
Por fim, o enfoque consiste em selecionar-se em certo conjunto de
compradores um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico como
alvo. Assim, o enfoque pode admitir diversas formas. Para desenvolver a política
funcional é levado em consideração que a estratégia de enfoque propende atender
muito bem o alvo determinado. O enfoque amplificado expressa que a organização
tem uma posição de baixo custo com seu alvo estratégico, elevada diferenciação,
ou ambas (PORTER, 2004).
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2.3 Controle estratégico
O controle estratégico incide em definir em que dimensão as estratégias
da empresa são eficazes para alcançar seus objetivos. Se os objetivos gerais e
específicos não estão sendo alcançados como o planejado, a função do controle é
alterar as estratégias da organização ou sua implementação, de uma maneira que
aprimore a competência da organização para alcançar seus objetivos (WRIGHT;
KROLL; PARNELL, 2010).
Ainda na opinião de Certo et al. (2010) existem três etapas gerais mais
praticadas pelos administradores no processo de controle estratégico: medição do
desempenho; comparação do desempenho com as metas e padrões previamente
estabelecidos; e determinação da ação corretiva necessária para que os eventos
planejados realmente ocorram. Por intermédio dessas etapas, a administração mede
e avalia se os resultados conquistados foram os previamente planejados. Revertendo
essas estratégias por meio de ações corretivas, os administradores também podem
chegar ao resultado esperado e não ter a necessidade de fazer nenhuma ação
corretiva, podendo continuar realizando esse trabalhado normalmente.
Sob esse enfoque, segundo Chiavenato e Sapiro (2009), o Balanced Scorecard
(BSC) compõe uma ferramenta administrativa que abrange diversas perspectivas
distintas, que carecem ser unificadas e balanceadas para gerar sinergia. Os autores
originais do BSC são Kaplan e Norton (1997). Os referidos autores desenvolveram
o BSC no início da década de 1990, com o objetivo de solucionar os problemas de
mensuração da estratégia. Na época da competição fundamentada no conhecimento,
a competência das empresas de desenvolver, promover e movimentar ativos
intangíveis era ponto crítico de sucesso. Entretanto, os indicadores financeiros se
apresentavam inaptos de repercutir as atividades geradoras de valor relacionadas
com os ativos intangíveis da empresa. O BSC foi proposto como solução para este
problema de avaliação de desempenho (KAPLAN; NORTON, 2000).
Kaplan e Norton (1997) conceberam o BSC com quatro perspectivas, que
são a financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.
A perspectiva financeira diz respeito ao retorno do investimento e ao valor
econômico agregado. Em contrapartida, a perspectiva do cliente é satisfação,
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retenção e participação de mercado e de conta. A perspectiva interna é qualidade,
tempo de resposta, custo e lançamentos de produtos novos. E por fim a perspectiva
do aprendizado e crescimento é satisfação dos colaboradores e disponibilidade dos
sistemas de informação.
Os autores destacam também que organizações inovadoras empregam o
BSC como estrutura organizacional principal de seus métodos gerenciais. O BSC
inicial pode ser desenvolvido com objetivos limitados: explanar, alcançar consenso
e focar na estratégia, e posteriormente informá-la a toda organização. O exato poder
do BSC, porém, acontece quando admite ser sistema de medidas e torna-se um
sistema de gestão estratégica. Aumentando a adoção do BSC nas organizações,
elas percebem que ele pode ser empregado para: a) esclarecer e obter consenso em
relação à estratégia; b) comunicar a estratégia a toda a empresa; c) alinhar as metas
departamentais e pessoais à estratégia; d) associar os objetivos estratégicos com
metas de longo prazo e orçamentos anuais; e) identificar e alinhar as iniciativas
estratégicas.; f) realizar revisões estratégicas periódicas e sistemáticas; e g) obter
feedback para aprofundar o conhecimento da estratégia e aperfeiçoá-la.
Na maior parte dos sistemas gerenciais, existem lacunas, como a falta de
um método sistemático para programar e conseguir feedback sobre a estratégia.
A adoção do BSC pode preencher as lacunas existentes nos sistemas gerenciais.
Os métodos gerenciais estabelecidos a partir do BSC garantem que a empresa
permaneça no caminho correto e focado na execução da estratégia de longo prazo.
Por conseguinte, o BSC torna-se alicerce para o gerenciamento das organizações na
era da informação (KAPLAN; NORTON, 1997).
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Métodos de pesquisa
Considerando que o objetivo geral deste estudo foi “Analisar se a adoção e
a execução do planejamento estratégico contribuíram para aumentar o faturamento
das pequenas empresas associadas ao Simecs”, a pesquisa desenvolvida neste
trabalho pode ser classificada como: aplicada quanto a sua natureza, quantitativa no
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que diz respeito a abordagem utilizada, exploratória no sentido de seus objetivos e
lançou mão de três procedimentos (pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e
levantamento).
3.2 Delimitação da população ou do objeto de estudo e amostragem
Roesch (2009, p. 138) afirma que “uma população é um grupo de pessoas
ou empresas que interessa entrevistar para o propósito específico de um estudo”.
Nesse sentido, para a autora, dependo do tamanho da população, do período de
tempo disponibilizado pelos entrevistados, das despesas da pesquisa, ou, ainda, da
competência de processamento dos dados, cria-se necessidade de obter uma quantia
desta população para investigar, em vez aplicar em seu total. Desse modo, utiliza-se
o processo de amostragem. Sob esse enfoque, segundo Markoni e Lakatos (2008,
p. 16), “a amostra é uma parcela conveniente selecionada do universo (população);
é um subconjunto do universo”. Para Gil (2007), a amostragem nos levantamentos
sociais pode adotar formas diferentes, por incumbência do tipo de população, de
sua expansão dar condições materiais para efetivação da pesquisa.
Alinhado ao objetivo principal deste estudo, a população era formada por
176 pequenas empresas associadas ao Simecs com sede na cidade de Caxias do Sul
e que atuam no ramo metalmecânico. O questionário foi enviado eletronicamente a
toda população, resultando em uma amostra de 62 empresas. Sendo assim, amostra
utilizada na pesquisa pode ser classificada como aleatória por conveniência.
3.3 Técnicas de coleta dos dados
Considerando a pesquisa quantitativa e exploratória, a técnica utilizada para
a coleta de dados foi o questionário elaborado pelos próprios pesquisadores com
base no referencial teórico. Segundo Roesch (2009, p. 142), o questionário “é o
instrumento mais utilizado em pesquisa quantitativa, principalmente em pesquisas
de grande escala, como as que propõem levantar a opinião política da população
ou de preferência do consumidor”. Para Cervo e Brevian (2002), o questionário
permite medir com maior precisão o que se almeja, e deve conter um conjunto de
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questões correlacionadas ao problema central.
No período dos dias 24 a 25 de setembro, realizou-se um pré-teste da
funcionalidade do questionário com cinco empresas da população selecionada. A
aplicação do questionário não gerou dúvidas por parte das empresas respondentes.
Assim, depois de realizado o pré-teste, o questionário foi aplicado à população
remanescente de 176 empresas.
O questionário foi enviado às empresas em 30 de setembro de 2012, com
solicitação de retorno até o dia 6 de outubro de 2012, por e-mail, informando o
propósito da pesquisa e o endereço eletrônico de acesso. O questionário foi
desenvolvido no Google Docs, ferramenta gratuita pertencente ao Google. Salientase que, no e-mail de apresentação da pesquisa, foi solicitado que o respondente do
questionário fosse um membro da empresa que ocupasse cargo envolvido com o
planejamento.
O questionário utilizado continha perguntas com o objetivo de saber se
as empresas respondentes adotavam e executavam o planejamento estratégico, se
realizavam suas etapas, se mantinham controle estratégico e informações sobre a
evolução do faturamento nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 (projeção baseada
nos resultados do primeiro semestre).
3.4 Técnicas de análise dos dados
A análise dos dados teve como base a estatística descritiva que descritiva
é formada por um grupo de técnicas que tem por objetivo “[...] descrever, analisar
e interpretar os dados numéricos de uma população ou amostra” (FONSECA;
MARTINS, 1996, p. 101). Roesch (2009) afirma que os dados obtidos nas pesquisas
quantitativas devem ser analisados estatisticamente com o auxílio de computadores.
Tipicamente, as medidas para cada respondente são codificadas, e, em seguida,
manipuladas de várias maneiras.
Juntamente com a computação, a estatística alcança um grau de sofisticação
do mais elevado nível. Na etapa de análise e interpretação, os números, índices,
quadros e gráficos são de amplo valor (CERVOS; BREVIAN, 2002). Para Fonseca
e Martins (2006), a distribuição de frequência é constituída por um dos tipos de
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tabela mais respeitáveis para a estatística descritiva. É denominada frequência o
número de variáveis que fica relacionada a um determinado valor da variável, assim
é obtido a tabela de distribuição de freqüência (CRESPO, 2009).
4. ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Análise do processo de execução
Na busca das respostas do objetivo específico, que era “Conhecer como o
planejamento estratégico é executado nas empresas que o adotam e o executam”,
utilizou-se 19 perguntas constante do questionário aplicado. A tabela 1 apresenta
a síntese obtida às respostas das perguntas com dupla escolha. A tabela 2, por sua
vez, apresenta a síntese obtida às respostas das perguntas com múltiplas escolhas.
Tabela 1– Síntese das respostas as perguntas da pesquisa com dupla escolha
Sim

Não

Sem
Resposta

1. A empresa adota o planejamento
estratégico?

59,70%

40,30%

0,00%

2. Além de adotar o planejamento
estratégico, a empresa o executa?

100,00%

0,00%

0,00%

6. O planejamento estratégico da empresa
procura conhecer as forças externas que
não estão sob seu controle, como, por
exemplo, as demográficas, as políticolegais, as econômicas, as tecnológicas
e as sociais, procurando identificar as
oportunidades e as ameaças?

86,50%

13,50%

0,00%

Enunciado da pergunta
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7. O planejamento estratégico da empresa
investiga o ambiente setorial, identificando
a ameaça de novos entrantes, o poder de
negociação dos fornecedores, o poder de
negociação dos compradores e a ameaça
de produtos ou serviços substitutos?
8. Toda organização realiza um conjunto
de atividades para desenvolver, fabricar,
comercializar, entregar e sustentar seus
produtos ou serviços. O planejamento
estratégico da empresa avalia o conjunto
de atividades da empresa, identificando os
seus pontos fortes e fracos em relação aos
concorrentes?
9. A matriz SWOT é a avaliação integral
dos pontos fortes, dos pontos fracos, das
oportunidades e das ameaças, sintetizando
o monitoramento dos ambientes externos
e internos. O planejamento estratégico da
empresa elabora a matriz SWOT?
10. O planejamento estratégico definiu
qual é o negócio da empresa?
11. O planejamento estratégico definiu
qual é a missão da empresa?
12. O planejamento estratégico definiu
quais são os valores da empresa?
13. O planejamento estratégico definiu
qual é a visão da empresa?
14. O planejamento estratégico definiu
quais são os objetivos da empresa para
tornar a visão uma realidade?
18. O controle estratégico consiste em
acompanhar se a execução das estratégias
está atingindo os objetivos. A empresa
pratica esse acompanhamento?
Fonte: Dados da pesquisa
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89,20%

10,80%

0,00%

94,60%

5,40%

0,00%

89,20%

10,80%

0,00%

97,30%

2,70%

0,00%

97,30%

2,70%

0,00%

97,30%

2,70%

0,00%

97,30%

2,70%

0,00%

97,30%

2,70%

0,00%

81,10%

16,20%

2,70%
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Tabela 2– Síntese das respostas as perguntas da pesquisa com múltiplas
escolhas

Enunciado da pergunta
3. A execução e o
desenvolvimento do
planejamento estratégico são
realizados:
4. O acompanhamento da
execução do planejamento
estratégico é feito:
5. A revisão do planejamento
estratégico é feita:

15. Quem são os responsáveis
pela formulação das
estratégias da empresa:

16. A empresa espera obter
sucesso com a adoção
de qual dos seguintes
posicionamentos:

Opções de Resposta
Por pessoas da empresa
Por pessoas da empresa com
orientação de consultores
Por consultores externos
Mensalmente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente
Semestralmente
Anualmente
De dois em dois anos
Somente o dono da empresa
O dono da empresa e os diretores
O dono da empresa e os diretores
definem as estratégias gerais e os
gerentes, as estratégias das áreas.
Não responderam
Oferecer produtos e serviços
com preços inferiores aos dos
concorrentes
Oferecer produtos e serviços
com atributos superiores,
cobrando preço superior aos dos
concorrentes.
Oferecer produtos e serviços
somente a um nicho específico de
clientes
Não responderam

Percentual
de
Resposta
29,70%
43,20%
27,00%
18,90%
13,50%
21,60%
45,90%
29,70%
24,30%
45,90%
21,60%
40,50%
32,40%
5,40%
27,00%

45,90%

24,30%
2,70%
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17. A empresa tem
conhecimento do sistema
Balanced Scorecard e o
utiliza?
19. O controle estratégico
prevê três etapas gerais. Qual
das seguintes opções reflete o
melhor o controle estratégico
realizado pela empresa.

Conhece e o utiliza
Conhece, mas não utiliza

35,10%
35,10%

Não tem conhecimento

29,70%

Medição do desempenho
Medição do desempenho e
comparação com os padrões
Medição do desempenho,
comparação com os padrões
definidos previamente e ação
corretiva se necessário.
Não responderam

21,60%
16,20%
45,90%
16,20%

Fonte: Dados da pesquisa
4.2 Análise da adoção e da execução do PE com o aumento do faturamento
Procurando responder o objetivo geral, que era “Analisar se a adoção e a
execução do planejamento estratégico contribuíram para aumentar o faturamento
das pequenas empresas associadas ao Simecs”, foram utilizadas as respostas da
pergunta 1 (se a empresa adota ou não o PE), frente às respostas das perguntas 20
a 22 (que comparam a evolução do faturamento em três períodos) do questionário
aplicado.
Observa-se que 72,9% das empresas que adotam o PE tiveram um aumento
de, no mínimo, 20,0% do faturamento, na comparação do ano de 2010 com o de 2009.
Entre as empresas que não adotam o PE, apenas 48% aumentaram o faturamento
em, no mínimo, 20,0%, na comparação do ano de 2010 com o de 2009. Os gráficos
1 e 2 apresentam a síntese desta constatação.
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Gráfico 1: Adotam PE x faturamento 2010/2009
Fonte: Dados da pesquisa			

Gráfico2: Não adotam PE x faturamento 2010/2009
Fonte: Dados da pesquisa
Na comparação da evolução do faturamento do ano de 2011 em relação ao
ano de 2010, observa-se que 56,7% das empresas que adotam o PE e 28,0% das
empresas que não o adotam aumentaram o seu faturamento em, no mínimo, 20,0%.
Os gráficos 3 e 4 apresentam as informações completas sobre essa constatação.
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Gráfico 2: Adotam PE x faturamento 2011/2010
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 4: Não adotam PE x faturamento 2011/2010			
Fonte: Dados da pesquisa
Equiparando a projeção do faturamento do ano de 2012 em relação a
2011, das empresas que adotam o PE, 35,1% aumentaram seu faturamento em, no
mínimo, 20,0%. E apenas 8,0% das empresas que não adotam o PE aumentaram seu
faturamento em, no mínimo, 20,0%. Os gráficos 5 e 6 apresentam os dados dessa
análise.
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Gráfico 5:Adotam PE x faturamento 2012/2011
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 6: Não adotam PE x faturamento 2012/2011
Fonte: Dados da pesquisa

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo específico propunha “Conhecer como o planejamento estratégico
é executado nas empresas que o adotam e o executam”. Após a análise e a
interpretação dos dados obtidos, acredita-se que ele foi atingido. Os resultados da
pesquisa revelam que é possível traçar um perfil das empresas adotantes e executantes
do PE. Salienta-se que a população total era composta das pequenas empresas do
ramo metalmecânico associadas ao Simecs de Caxias do Sul/RS, totalizando 176
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empresas e a amostra foi de 62 empresas, das quais 59,7% adotantes e executantes
do PE.
Entre as empresas que adotam e executam o PE, a maioria tem executado e
desenvolvido o PE por meio de pessoas da empresa, com orientação de consultores
externos. O acompanhamento da execução do PE é realizado anualmente, e a
revisão, feita de dois em dois anos. O PE, em sua execução nas empresas, conhece
o macroambiente, identifica o ambiente setorial e avalia o ambiente interno. A
elaboração da análise SWOT e a definição das diretrizes organizacionais também
são realizadas pelo PE, na maioria das empresas.
Com efeito, ainda nas empresas executantes do PE, os responsáveis pelas
formulações das estratégias são o dono da empresa e os diretores. Para essas
empresas obterem sucesso, considera-se como melhor posicionamento oferecer
produtos e serviços com atributos superiores, o que permite, assim, cobrar um preço
superior aos praticados pelos concorrentes. O BSC não é utilizado pela maioria das
empresas integrantes da amostra que adotam e executam o PE, mesmo sendo uma
ferramenta eficaz. A maioria das empresas realiza o controle estratégico por meio
de medição de desempenho, comparação com os padrões definidos previamente e
ação corretiva se necessário.
Os resultados apurados apontam que o objetivo geral, que era “Analisar se
a adoção e a execução do planejamento estratégico contribuíram para aumentar
o faturamento das pequenas empresas associadas ao Simecs” foi alcançado.
Considerando-se as análises e as comparações em três períodos de faturamento
distintos, observou-se que as empresas que adotam e executam o PE obtiveram
aumento de faturamento em percentuais superiores aos obtidos pelas empresas que
não adotam o PE.
Na comparação da evolução do faturamento do ano de 2010 em relação a
2009, concluiu-se que 72,9% das empresas que adotam e executam o PE obtiveram
aumento de faturamento igual ou superior a 20,0%. Por outro lado, apenas 48,0%
das empresas que não adotam o PE conseguiram aumentar o faturamento em, no
mínimo, 20,0%, na comparação do ano 2010 com o de 2009.
Com resultados semelhantes, o período de 2010 ao de 2011 mostrou que
56,7% das empresas adotantes e executantes do PE tiveram aumento igual ou maior
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que 20,0%. Já das empresas não adotantes do PE, nesse mesmo período, apenas
28,0% delas aumentaram seu faturamento em, no mínimo, 20,0%.
Homologando os resultados obtidos nos dois períodos anteriores, a projeção
do ano de 2011 em relação ao primeiro semestre de 2012 aponta que, das empresas
que adotam e executam o PE, 35,1% apresentaram aumento igual ou superior a
20,0%. Entretanto, apenas 8,0% das empresas não adotantes do PE obtiveram
aumento em, no mínimo, 20,0% no faturamento no comparativo do ano de 2011
com o primeiro semestre de 2012.
Observou-se ainda uma queda sensível na evolução das empresas com
aumento do seu faturamento em, no mínimo, 20,0% independentemente de adotarem
e executarem ou não o PE, na ordem crescente dos períodos analisados. Esse fato
pode ser reflexo da crise mundial vivenciada nesses quatro últimos anos.
As limitações encontradas no decorrer do trabalho foram na aplicação do
questionário com a ferramenta Google Docs, pois, por meio dele, não é possível
identificar o respondente da pesquisa e qual empresa respondeu. Percebeu-se que,
mesmo ao ser solicitado no corpo do texto do e-mail que os respondentes, após
responderem à pesquisa, enviassem um e-mail confirmando, a maioria respondeu
apenas a pesquisa no link. Assim, não foi possível realizar um controle eficaz das
empresas respondentes – o que pode ter ocasionado respostas em duplicidade.
Observa-se ainda que variáveis como a cotação do dólar, a crise mundial
vivenciada nos últimos quatro anos e o ramo específico de atuação das empresas
componentes da amostra não estiveram sobre controle da pesquisadora. As referidas
variáveis podem tem influenciado nos resultados obtidos e merecem tratamento
específico nos desdobramentos futuros desse estudo.
Por fim sugerem-se, como desdobramentos futuros desse trabalho, a
realização de pesquisas anuais e a ampliação da população analisada para todas as
empresas associadas ao Simecs segmentadas por porte de empresa e ramo específico
de atividade. Sugere-se também estabelecer parceria com o Simecs com o propósito
de apresentar a análise dos dados obtidos em reuniões, como forma de salientar a
importância da adoção e da execução do PE.
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RESUMO
O Planejamento Estratégico (PE) tem por objetivo auxiliar as organizações a atingir sua missão,
podendo ser inserido a partir da criação do empreendimento, auxiliando os gestores no direcionamento
dos resultados a serem alcançados. As ações desenvolvidas e conduzidas pelo PE vêm ganhando
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destaque, pelo grau de assertividade que as mesmas representam no cenário empresarial, focado em
obtenção de melhores resultados, que podem ser caracterizados como financeiros ou não financeiros,
tais como o crescimento da estrutura, a ampliação de participação no mercado, a melhoria da
comunicação interna, o aumento de produtividade, a reestruturação empresarial e a criação de novos
negócios. O objetivo deste artigo consiste em analisar as mudanças ocorridas nos processos e na
comunicação interna em virtude da implementação do PE em uma Corretora de Câmbio na cidade
de Porto Alegre/RS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, através de um
estudo de caso. Os resultados encontrados destacam que o PE encontra-se em um processo inicial,
que já ocasionou mudanças na estrutura da empresa, com os cargos e funções melhores definidas.
No que tange a comunicação interna, constatou-se a ausência de informações, pois a empresa realiza
de forma informal a maior parte de sua comunicação, no entanto, tem capacidade e ferramentas
disponíveis para criar uma comunicação mais padronizada e voltada para as questões relevantes ao
seu trabalho, o que se trata de um desafio para a gestão. No âmbito gerencial e acadêmico o estudo
visa estimular o aprendizado e o conhecimento a respeito do PE, considerado um processo de suma
importância para as organizações.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Comunicação; Mudanças.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, por muitos anos os gestores tiveram a liberdade de administrar
suas empresas, na base da tentativa e erro, usando sua própria capacidade gerencial
para resolver situações e tendo a inflação a encobrir os erros, e somente os acertos
sendo creditados aos mesmos. Uma empresa sem planejamento não terá grandes
chances de se manter no mercado competindo com sua concorrência (PRESTES,
2002). Para que uma empresa seja competitiva, é necessário planejar e executar
de forma a atingir resultados mensuráveis, praticar a análise do ambiente interno,
externo, das políticas mercadológicas, de seus fornecedores, dos seus recursos
financeiros e humanos.
Born (2006) afirma que a maneira como uma empresa se movimenta
em direção a melhores resultados não pode, simplesmente, ser consequência
da ação isolada de seus indivíduos e departamentos, porque é necessário prever
antecipadamente os resultados desejáveis e trabalhar efetivamente pela realização
dos mesmos.
O Planejamento Estratégico (PE) tem por objetivo ajudar a organização a
atingir sua missão, que é a razão de sua existência. Dentro do conceito de missão,
estão inseridos os valores, que também nortearão toda a estratégia empresarial e
o PE direciona a empresa de forma a obter os melhores resultados (ALMEIDA,
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2003).
A palavra “plano” possui diferentes significados, que dependem se
considerarmos um substantivo ou um verbo. Como substantivo, “plano” é um
objeto inanimado e estático. No entanto, como verbo, “planejar” significa gerar
momento e ter a agilidade e a capacidade para mudar de curso (RUBISNTEIN;
FIRSTENBERG, 2000).
O PE pode ser inserido no contexto de uma empresa a partir de sua criação,
após a realização do seu plano de negócio, auxiliando, assim, no direcionamento
dos resultados a serem alcançados. No entanto, algumas empresas realizam
a sua implementação no decorrer de uma trajetória no mercado, e até mesmo
após identificar uma necessidade latente de foco nos resultados, alinhamento e
monitoramento de suas ações.
As ações desenvolvidas e conduzidas pelo PE vêm ganhando destaque, pelo
grau de assertividade que as mesmas representam no cenário empresarial focado em
obtenção de melhores resultados, que podem ser caracterizados como financeiros ou
não financeiros, de crescimento da estrutura, ampliação da participação no mercado,
aumento de produtividade, fusões entre empresas, reestruturação empresarial e
criação de novos negócios. Com o mercado bastante competitivo e em constante
expansão torna-se de extrema relevância a busca por ferramentas gerenciais que
possibilitem o controle para a realização do plano almejado.
Nesse cenário, a Corretora de Câmbio Alfa, localizada na cidade de Porto
Alegre, vem obtendo sucesso em sua trajetória, na ampliação de sua estrutura e
negócios, motivados pelo franco crescimento e pela conquista obtida através da
liberação do Banco Central para o aumento de sua participação neste mercado.
A escolha do tema se deve ao reconhecimento das dificuldades que a
Corretora Alfa pode enfrentar no início do PE, que, embora muitas vezes bem
formulado, somente obterá retorno acima da média para organizações que
conseguem o sucesso em sua implementação. Com base nesse contexto, o presente
artigo desperta o seguinte questionamento: Quais as mudanças ocorridas nos
processos e na comunicação interna da Corretora Alfa em virtude da implementação
do Planejamento Estratégico?
Para dar resposta ao questionamento da pesquisa o artigo tem como objetivo
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geral analisar as mudanças causadas nos processos e na comunicação interna da
empresa. Além disso, tem como objetivos específicos: i) analisar a estrutura da
empresa; ii) identificar as mudanças nos principais processos da empresa; e, iii)
verificar a comunicação interna.
Perante o exposto, o artigo irá focar especificamente a fase inicial do PE
e justifica-se pela sua importância para a gestão da Corretora Alfa; porém, sem a
pretensão de esgotar o assunto e sim com o propósito de iniciar uma discussão sobre
o mesmo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Planejamento Estratégico e foco nos resultados
O valor do PE tem o reconhecimento de diversos autores da administração.
A empresa deve pensar na estratégia, do contrário estará fadada ao fracasso. No
entanto, além de um bom planejamento, é necessário possuir estratégias atuantes
(PORTER, 2001 apud GUIMARÃES et al., 2011 ). Almeida (2003) ressalta que PE
é uma técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas traçando um
roteiro lógico, de forma que se possa criar uma visão do caminho a seguir, como
uma estratégia.
O caminho a ser percorrido é definido em virtude do resultado do PE
chamado de plano. Para Chiavenato (1994, p. 217), “[...] um plano é um curso
predeterminado de ação sobre um período especificado de tempo e que representa
uma resposta projetada a um ambiente antecipado, no sentido de alcançar um
conjunto específico de objetivos adaptativos”. Trata-se do auxílio indispensável
que a empresa precisa para não desperdiçar seus recursos e seus esforços em ações
desnecessárias ao real objetivo.
Para Born (2006), o PE é utilizado para que a empresa direcione os esforços
para o alcance dos objetivos. Pode-se afirmar que as pessoas são eficientes ao
desenvolverem bem um processo e eficazes ao alcançarem bons resultados. Cada
unidade ou setor dentro de uma organização deve ser eficiente e colaborar para os
melhores resultados. Chiavenato (1994, p. 164) completa:
O ideal seria uma empresa igualmente eficiente e eficaz. A eficiência se
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preocupa em fazer corretamente as coisas e da melhor maneira possível. Daí a ênfase nos métodos e procedimentos internos. A eficácia se
preocupa em fazer as coisas corretas para atender às necessidades da
empresa e do ambiente que a circunda.

Ser eficiente é desempenhar bem sua obrigação, mas a eficácia é que traz
o sucesso para a empresa. As atividades devem estar alinhadas com os objetivos
da empresa, visando a melhor obtenção dos resultados conjuntamente, evitando,
assim, esforços isolados durante o processo. A construção do PE está relacionada
ao conjunto de procedimentos definidos e implementados, servindo como um guia
no caminho a ser percorrido, buscando manter a empresa alinhada com a estratégia,
competitiva e atuante no mercado (ALMEIDA, 2003).
Para alcançar os objetivos da estratégia, sejam financeiros ou não financeiros,
medir o desempenho global, avaliar resultados e conseguir um bom aprendizado
organizacional, é necessário colocar em prática o que for planejado, sem executar
e incorporar o monitoramento contínuo das ações. Qualquer planejamento que seja
feito estará fadado ao fracasso ou ao próprio esquecimento (SERRA et al., 2004).
Almeida (2003) também comenta que as técnicas utilizadas pelo PE
mostram como estruturar as ações, focando no resultado. O mesmo não irá indicar
as administrações diárias do trabalho, e sim, ajudará o profissional a organizar suas
ideias e a redirecionar suas atividades.
Segundo Born (2006), não basta apenas estar motivado para elaborar
um planejamento estratégico. Mesmo sabendo que a motivação é um elementochave para se obter o sucesso, acredita-se que é fundamental um conhecimento
mais profundo acerca da situação de uma empresa e de seus profissionais. Assim,
entende-se que os gestores devem tomar as precauções necessárias no início do PE,
providenciando medidas corretivas antes do desenvolvimento.
Ao desenvolver um PE deve-se observar quatro atividades que orientam a
estratégia, que são: a análise dos aspectos internos, atividade que define os pontos
fortes e fracos; a análise do ambiente, que indica as oportunidades e ameaças; a
comparação da orientação com o campo de atuação, que verifica a coerência entre o
proposto e o que a empresa tem vocação para realizar; e, por fim, o estabelecimento
da estratégia vigente, atividade que ajuda a conhecer a estratégia atual da empresa
com a finalidade de não deixá-la num prejuízo de descontinuidade das atividades
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existentes (ALMEIDA, 2003).
As empresas podem ser eficientes executando atividades parecidas entre si;
mas, se todas as firmas de um mesmo setor operassem igualmente, estariam fazendo
exatamente o mesmo, e a competição ocorreria por intermédio de preço de seus
produtos ou serviços, e não pela sua vantagem de custo ou pela diferenciação em
relação aos concorrentes. Devido a esta questão existe a necessidade de trabalhar
efetivamente a estratégia da empresa, para poder mostrar sua diferenciação e alguma
forma de valor aos clientes. Uma vantagem competitiva sustentável é fundamental
para uma estratégia bem-sucedida. As organizações devem procurar implementar
pelo menos uma vantagem competitiva em seus produtos e/ou serviços e trabalhar
efetivamente de maneira que a mesma se sobressaia diante dos concorrentes
(SERRA, 2004).
Implementar significa colocar os planos em ação. É a fase do “fazer
acontecer” na administração. A implementação está diretamente ligada às etapas
administrativas levadas adiante para a obtenção dos planos estabelecidos. O
planejamento estratégico ajuda a empresa a seguir numa direção que possibilite
atingir seus objetivos, medindo, acompanhando e ajustando o direcionamento da
empresa em virtude das mudanças do ambiente e da competitividade do mercado,
garantindo que a empresa mantenha seus esforços de forma disciplinada com foco
no objetivo desejado. Representa a ligação entre as decisões administrativas e a
execução real por meio da equipe e outros níveis da empresa (CHIAVENATO,
1994).
A Figura 1 apresenta os principais elementos responsáveis para a
implementação de uma estratégia bem-sucedida: metas claras para fornecimento
de estabilidade e unidade de direção, compreensão do ambiente a fim de identificar
as necessidades comuns, avaliação pela execução da estratégia (CRAIG; GRANT,
1999).
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Figura 1: Os elementos de uma estratégia bem-sucedida
Fonte: Craig, Grant (1999 p. 9).
Empresa que atua em mercado altamente competitivo terá a necessidade de
maior rapidez no processo interno de suas decisões estratégicas e aplicação de uma
metodologia que vise à maximização de lucros. Dessa forma, pode-se considerar
que a responsabilidade pelo entendimento da relação entre a organização e as
variáveis existentes no ambiente é do Planejamento Estratégico (THOMPSON;
FORMBY, 1998).
2.2 Mudanças geradas em função do Planejamento Estratégico
A mudança pode ser o maior desafio estratégico que os gerentes enfrentam
nas organizações. Morgan (2009, p. 241) ressalta que:

Mudanças no ambiente são consideradas como desafios aos quais a organização deve responder. Embora haja grandes discussões a respeito
de qual deva ser o principal fator que influencia a sobrevivência, polemizando-se entre adaptação e seleção, tanto os teóricos da contingência
como os ecologistas organizacionais são unânimes em acreditar que os
principais problemas que as organizações modernas enfrentam originam-se de mudanças no ambiente.
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Se o ambiente da empresa nunca mudou, os gerentes poderiam estabelecer
a estratégia uma vez e depois dedicar seu tempo para implementá-la. Contudo,
quando o contexto interno da empresa muda significativamente os gerentes devem
reconhecer a mudança, entender de que modo ela afetará a estratégia da empresa
e ajustar a estratégia e o contexto interno apropriadamente. Se essa mudança
ocorre em virtude de um PE, os gestores devem manter a equipe ciente sobre os
novos processos, realinhando as novas tomadas de decisões, buscando sempre o
envolvimento, o engajamento e o interesse da equipe para a obtenção dos novos
resultados (SALONES et al., 2003).
É difícil realizar mudança estratégica dentro de uma empresa estabelecida.
Os principais desafios para um gerente geral são entender que a mudança é
necessária, decidir que tipo de mudança deve ser iniciada, reformular a estratégia
da empresa e reorganizar seus ativos estratégicos. Tudo enquanto obtém a adesão de
outros dentro da empresa de que é necessário se implementar a mudança imaginada
(SALONES et al., 2003).
Para Mintzenberg et al.(2004), o problema, mais uma vez, é que o
planejamento em função das categorias existentes desencoraja a reordenação das
coisas, que geralmente é um pré-requisito para uma mudança estratégica e também
estrutural. Existem certos questionamentos sobre o êxito de algumas empresas
líderes na administração das mudanças ocorridas em virtude do PE e outras que
falham. De modo geral, o fracasso é o resultado da má implementação do PE em
relação ao antigo ambiente de trabalho e à nova ordem (SALONES et al., 2003).
O PE, além de mudar os processos de trabalho da organização, também é
responsável pela mudança cultural. Essa mudança é geralmente mais lenta do que
a mudança nos serviços, nos processos e na tecnologia. Levando em consideração
que as organizações atuam em ambientes dinâmicos, mutáveis e instáveis, tornase muitas vezes indispensável uma mudança cultural para que ocorra o sucesso
organizacional. Toda mudança traz algum tipo de incerteza, pode ser de longo prazo
ou até mesmo em um processo transitório, causando um desconforto e incertezas no
primeiro momento (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003).
Para Mintzberg et al. (2006), impreterivelmente estratégia está ligada à
mudança e não à continuidade: afinal, está relacionada à imposição de padrões
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estruturados de comportamento em uma organização, sejam padrões em forma
de intenções antecipadas que se tornam estratégias deliberadas, sejam de ações
após o fato que se enquadram nos padrões consistentes de estratégias emergentes.
Mas administrar estratégia hoje em dia frequentemente é administrar mudança –
entender quando uma mudança de curso de natureza estratégica é possível, desejável
e necessária e, então, agir – possivelmente colocando em ação mecanismos para
mudança contínua.
Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), a mudança organizacional pode ser
ampla e global ou restrita a certas áreas. Assim, ela pode acontecer em três estágios:
a) estágio incremental: é a mudança gradativa e contínua feita de modo
incremental em certas partes da organização. São mudanças decorrentes
de enfoques em melhorias, redução de custos, realinhamento de alguns
processos, mudança ou atualização de procedimentos normalmente têm
pouco impacto na organização;
b) estágio tático: é a mudança do tipo funcional-cruzado que ocorre em
certas áreas – departamentos, divisões ou unidades da organização.
Pode ocorrer em virtude de um novo redesenho radical nos processos
ou na quantidade de parcerias e até na terceirização de atividades; os
riscos de retornos são elevados;
c) estágio sistêmico: é a mudança organizacional propriamente dita, que
envolve transformações amplas e profundas em toda a organização.
Pode-se considerar uma renovação organizacional, alteração no
organograma da empresa, criação ou extinção de cargos, mudança
sistêmica significativa, redefinição de regras, criação de nova dinâmica
mercadológica, inserção em novos mercados, os riscos de retornos são
elevadíssimos.
Certo e Peter (1993) comentam que a mudança estratégica é vista como uma
corrida contínua, mas que só irá afetar a estratégia quando houver uma alteração
completa da missão organizacional. As organizações devem estar preparadas para
incorporar novos processos que sirvam de facilitadores na realização de suas
demandas, tirar proveito dos novos conhecimentos, das novas informações e novos
procedimentos, que contribuem para um forte aprendizado organizacional.
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De acordo com Lima (2007), a mudança da empresa está ligada diretamente
à necessidade de atingir um novo desempenho e à forma que será executada e
administrada a estratégia. Normalmente relaciona-se à definição de metas, novas
formas de avaliação de desempenho, novas tomadas de decisões, adoção de novas
ferramentas, metodologias e atribuição de novas responsabilidades em diversos
níveis hierárquicos, novos atributos de valor, à nova cultura organizacional e novos
processos. Para tanto, é necessário entender que as pessoas passam por estágios
comportamentais que vão da negação à aceitação de uma nova realidade. Consoante
isso divide-se o processo de aceitação à mudança em quatro fases.
a) negação: a mudança é vista como um modismo passageiro, não
considerada uma mudança real, as pessoas evitam o assunto e não
atendem às convocações;
b) resistência: as pessoas agem contra a iniciativa de mudança,
demonstram hostilidade, provocam a desorganização ou fingem
concordância e nos bastidores atuam contra a proposta de mudança;
c) exploração: nesta fase assumem que a mudança é algo real e
irreversível, buscam melhores alternativas para lidar com a nova
realidade, inicia-se uma relação mais cooperativa;
d) compromisso: as pessoas de fato abraçam a causa e comprometem-se
com o resultado principal, participando ativamente da implementação.
As pessoas podem passar por todas ou apenas por algumas dessas fases.
Ao gerenciar um processo de mudança, os responsáveis pela gestão não devem
estabelecer o posicionamento imediato da equipe, pois as pessoas mudam suas
condutas conforme se adaptam às mudanças. A grande missão da gestão de
mudança é fazer com que o processo de aceitação seja o mais suave possível, para
que haja o envolvimento das pessoas e ocorra a transformação, pois o insucesso está
relacionado à falta de empenho real da equipe e à sua capacidade de adaptação às
constantes mudanças no contexto organizacional.
2.3 Processos alinhados ao Planejamento Estratégico
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do estilo do PE. O extenso processo de tomada de decisões inibe a capacidade
da empresa de reagir rapidamente a alterações nas solicitações do mercado ou
nas condições ambientais. O mercado exige atenção das empresas, no sentido de
realizarem constantes atualizações no PE a fim de não deixar sua função fora de
propósito.
O departamento de planejamento das organizações exercia forte influência
no processo de administração estratégica, pois se envolvia no projeto e na
implementação do mesmo. No entanto, atualmente o processo estratégico tende
a ser dominado pelo diretor-presidente da empresa, sendo o principal responsável
pela análise e realização do processo. Para tanto, faz-se necessário o recrutamento
de membros de diversos setores da organização para, junto com a presidência,
tomarem as decisões estratégicas consideradas atividades sistêmicas (CERTO;
PETER, 1993).
A análise do ambiente organizacional é o processo de monitoramento para
identificar os riscos e oportunidades atuais e futuras que possam influenciar a
capacidade da empresa de atingir suas metas (CERTO; PETER, 1993). Lacombe
(2011) ressalta que dentro do PE deve haver o planejamento dos recursos humanos
da empresa, evitando o desperdício dos mesmos na contratação de pessoas que não
se encaixam nos programas previstos, a condução inadequada da equipe pode levar
à desmotivação e até à fuga de talentos.
Auxiliando nos processos gerencias, destaca-se o fluxograma, uma
ferramenta utilizada para a compreensão das etapas das atividades realizadas
pela equipe; representa o passo a passo dos processos existentes e dos propostos,
permitindo visualizar e analisar as relações entre departamentos, atividades, fluxos
físicos, informações e o impacto das mudanças propostas. A meta principal é criar
uma base comum de foco, comunicação clara e bem definida para que a equipe
possa realizar (HARRINGTON, 1993).
Nas empresas modernas a padronização de processos é reconhecida como
uma essencial ferramenta gerencial; é a base para a rotina de trabalho, embora a
experiência tenha demonstrado carência de literatura para educação e treinamento
das pessoas que ocupam cargos de chefia. No entanto, a padronização dos processos
é o caminho seguro para a produtividade em nível internacional, sendo a base do
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moderno gerenciamento em diversas organizações (CAMPOS, 2004).
As empresas são vistas como um grande agrupamento de setores, isto é,
decorrência do antigo paradigma de divisão do trabalho. Dessa forma, nenhum
departamento tem responsabilidade integral e isolada por um processo de trabalho.
Como consequência, o gerenciamento é voltado à estrutura organizacional e não
aos resultados da empresa (MULLER, 2003). Kanaane (2007, p. 51) ressalta que:

Para que ocorra efetivo desenvolvimento organizacional, deve-se buscar, além do aprimoramento estritamente técnico, desenvolver a competência pessoal e interpessoal, facilitando dessa forma o dinamismo
organizacional, no tocante à revisão de sua estrutura, seu funcionamento e seu relacionamento com o ambiente externo à organização.

Nesse contexto, a tecnologia encontra-se presente em todas as empresas.
Neste sentido, o diferencial percebido será o conhecimento, pois a empresa que tem
conhecimento terá a capacidade de dominar o mercado, enfrentando as diversas
barreiras mercadológicas. Deming (1990) reforça que as empresas devem investir
em treinamentos de sua equipe para a melhoria dos processos. Quanto maior for a
padronização dos processos e dedicação aos treinamentos haverá menor necessidade
de supervisão (CAMPOS, 1995).
No entanto, todo o PE necessita de algum tipo de controle e, principalmente,
de uma boa comunicação, caso contrário, a correção e o monitoramento deverão
ocorrer em algum momento do processo administrativo, ou talvez já no final
do mesmo, causando transtorno, perda de tempo e comprometendo, assim, o
desempenho e o resultado esperado (CHIAVENATO, 1994).
2.4 Comunicação interna
A comunicação se aplica em todas as áreas administrativas. No entanto, é
essencialmente importante na função de direção, pois representa o intercâmbio de
pensamento e de informações para oferecer compreensão mútua e confiança, além
de bom relacionamento entre as pessoas (CHIAVENATO, 1994).
Pode-se afirmar que a comunicação é a principal ferramenta de gestão da
mudança. As pessoas se comunicam constantemente e precisam receber mensagens
onde seu envolvimento faz-se necessário. Precisam entender com clareza os motivos
da mudança, onde se espera chegar (visão) e entender qual é o seu papel dentro
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deste contexto. O gestor deve elaborar mensagens de acordo com o perfil de cada
público, adotando termos que sejam de seu entendimento (LIMA, 2007).
Lacombe (2011) afirma que o administrador vive num ambiente repleto
de comunicação verbal e não verbal. A maioria das ações são consideradas atos
comunicativos, que envolvem um emissor e um receptor, onde o que recebe a
informação responde a ela. No entanto, para que não haja distorções é necessário
que o emissor codifique seu pensamento em palavras escritas ou de forma oral, para
que o receptor decodifique o que foi transmitido.
Segundo Duterme (2008), comunicação humana é um conjunto de partes
coordenadas entre si envolvendo indivíduos e seus contextos. No ambiente
organizacional, a comunicação interna é um desafio de gestão e de operação no
sistema de comunicação. Utiliza-se a comunicação formal interna para executar
e transmitir as estratégias empresariais, procedimentos, valores e condutas,
obedecendo às determinações dos cargos hierárquicos; existe também a comunicação
informal considerada extraoficial e ignorada pelos gestores.
A comunicação demanda não só uma boa competência para traduzir
o pensamento nas palavras exatas, mas também na disposição de saber ouvir.
Dentro do contexto organizacional, existem vários estágios e formas de realizar a
comunicação: a comunicação no estágio de negação deve ser clara, direta e assertiva;
no estágio da resistência, deve ser realizada de forma vertical, explicando os reais
motivos, no entanto, será necessário abrir um espaço para ouvir as pessoas; no
estágio de exploração, a comunicação deve ser mais participativa e aberta, discutindo
novas ideias e contribuições; e a comunicação, no estágio de compromisso, deve
compartilhar os resultados alcançados, ter um caráter motivacional e ressaltar a
necessidade de seguir em frente no processo (LIMA, 2007).
Contudo, o contato direto continua sendo insubstituível como instrumento de
comunicação; os documentos escritos com o benefício de permitir uma recuperação
completa e precisa da comunicação; os meios eletrônicos já são considerados como
a forma mais usual; a comunicação informal, que pode acontecer de forma eficiente
e favorável, e as comunicações gerais colocadas em quadros de avisos, murais ou
jornais internos da empresa (LACOMBE, 2011).
A comunicação nas empresas é um processo complexo e de difícil controle
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em sua totalidade, devido à impossibilidade de um gestor poder controlar todas as
fontes de comunicação e todos os ruídos e distorções enviadas pelas mensagens que
passam pelo sistema. No entanto, trata-se de uma obrigação dos gestores procurar se
comunicar claramente com sua equipe e tentar sanar as rupturas ocorridas durante a
comunicação, de forma a obter uma comunicação habilidosa (HAMPTON, 1990).
3 METODOLOGIA
O presente artigo tem como particularidade ser de caráter exploratório.
A pesquisa exploratória consiste na busca de evidências empíricas, objetivando
o desenvolvimento de questões ou de problemas com o intuito de desenvolver
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou
acontecimentos para a realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou alterações
e clarificação de conceitos (LAKATOS; MARCONI, 1999).
O estudo foi realizado em uma Corretora de Câmbio na cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul. Para Gil (2009), os estudos de caso constituem hoje
um dos delineamentos mais exercitados na área das Ciências Humanas e Sociais.
Há situações em que o estudo de caso é muito mais recomendado do que um
levantamento de campo ou um experimento, que embora caracterizados pela
precisão, fornecem informações mais superficiais.
Conforme Yin (2005), o estudo de caso retrata a situação real, de forma
completa e clara, identificando fatos que envolvem e determinam os diversos
momentos da realidade estudada, utilizando diferentes fontes de evidências. Para
o autor, o estudo de caso representa uma verificação baseada na experiência e
compreende um método abrangente com a lógica do planejamento. Para tanto, esta
pesquisa tem como delimitação o estudo específico em uma organização, estando
em seu estágio inicial da implementação do Planejamento Estratégico; trata-se
de um método qualitativo sem amostra para a quantificação de dados. Os meios
de investigação envolveram a análise documental baseada no material fornecido
pela empresa e a entrevista realizada com o Diretor da Corretora Alfa. Buscouse averiguar as mudanças ocorridas nos processos, sua relação com o PE e a
comunicação interna, descrevendo as etapas iniciais realizadas.
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Gil (2009) explica que a entrevista deve ser bem conduzida, a fim de
possibilitar o esclarecimento de fatores que envolvem o comportamento humano,
e ressalva que a obtenção de respostas vai depender da motivação do entrevistado.
Sendo uma técnica flexível, pode ser apresentada em diversas modalidades e
classificada por critérios de sua estruturação, de perguntas abertas, guiadas, por
pautas e informais. Decidiu-se por utilizar a entrevista por pautas, porque, de acordo
com Gil (2009, p. 64):

As entrevistas por pautas orientam-se por uma relação de pontos de
interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. O
entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar
livremente, à medida que se refere às pautas assinaladas. [...] como os
estudos de caso são guiados por questões de pesquisa, é natural que as
entrevistas tenham algum direcionamento. Assim, esta modalidade de
entrevista é reconhecida por muitos pesquisadores como a mais adequada para este tipo de delineamento.

As questões da entrevista abrangeram quatro tópicos de interesse: i) PE:
implementação, êxito, e as dificuldades de implementação; ii) mudanças ocorridas
na empresa pela influência do PE; iii) processos: envolvendo as questões sobre
as padronizações e o controle gerencial; iv) comunicação interna: os fatores que
impactam no resultado de uma boa comunicação dentro da empresa. A entrevista foi
concluída em quarenta minutos. O entrevistado respondeu à 15 perguntas sobre os
quatro tópicos relacionados ao PE, mostrando-se empenhado em sua contribuição.
A segunda técnica de coleta de dados utilizada para complementar o estudo
tratou-se da análise documental, pois conforme GIL (2009) fornece informações
específicas sobre a empresa e auxilia no entendimento dos resultados obtidos
em outros procedimentos. Foram documentos selecionados: planilha on-line de
atendimentos; planilha on-line de posição das moedas; e, organogramas.
Mediante as informações obtidas na entrevista e a análise dos conteúdos
dos documentos, foi possível realizar a interpretação e confrontar as respostas com
o referencial teórico, apresentados nos resultados. Para Gil (2009), a exibição da
análise significa organizar os dados selecionados de forma que possibilite a análise
sistemática das semelhanças e das diferenças e seu inter-relacionamento e pode ser
apresentada em forma de texto, mapas ou matrizes, permitindo uma nova forma de
analisar as informações.
Foram extraídas algumas citações das respostas, divididas por tópicos e
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apresentadas com as devidas conclusões.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir são transcritas partes da entrevista, consideradas mais relevantes
para o presente estudo. Para tanto, elaborou-se quatro Quadros para a exibição
dos dados. O Quadro 1 apresenta o tópico Planejamento Estratégico, a difícil fase
de implementação, os fatores que causam o seu fracasso e os benefícios obtidos,
quando ocorre uma implementação eficaz e bem monitorada.
Planejamento Estratégico
Questões
Relacionadas

1) Motivos que
levam ao não
êxito do PE

2) Relação PE
com a estratégia
da empresa

74

Fundamentação Teórica

Resposta do Entrevistado

“[...] falta principalmente um
Implementação eficaz
envolvimento da direção da
(CRAIG; GRANT, 1999),
empresa [...]”
metas claras, análise do
“[...] falta também uma
ambiente e das necessidades, metodologia de continuidade
avaliação dos recursos e da
no gerenciamento desse
capacidade que possui.
projeto do planejamento
estratégico [...]”.

A eficácia se preocupa em
fazer as coisas corretas para
atender as necessidades da
empresa (CHIAVENATO,
1994).

“[...] a empresa cresceu e
sem uma organização formal
não ia conseguir dar mais
continuidade aos negócios de
uma maneira eficiente, eficaz,
com rentabilidade, com
organização[...]”.
“[...] a estrutura, ela tem
que ser melhorada, tem que
ser desenvolvida no sentido
de conseguir organização,
porque se não, não dá conta
[...]”.
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3) Benefícios do
PE

4) Dificuldades
encontradas na
implementação
do PE

5) Controle
gerencial

“A gente pretende ter um foco
né, definido e a partir desse
foco sabendo aonde a gente
É necessário prever
quer chegar, a gente pretende
antecipadamente os
alcançar esse objetivo através
resultados desejáveis
das metas traçadas e eu acho
(BORN, 2006).
que os benefícios é uma
gestão voltada pra resultados
através de objetivos metas e
indicadores.
“[...] maior dificuldade
encontrada é, eu acho que é
a mudança, né, isso é uma
Envolvimento, engajamento
mudança para todos na
e o interesse da equipe para a
empresa, desde a direção
obtenção de novos resultados
até o nível intermediário,
(SALONES et al., 2003).
gerencia, l até o nível mais
operacional, a mudança é
uma dificuldade bastante
grande [...]”.
“Esse é outro item
Todo Planejamento
fundamental, um PE que
Estratégico, necessita de
é feito e muito bem feito e
algum tipo de controle
engavetado, ele praticamente
(CHIAVENATO, 1994).
não serve pra nada [...]”.

Quadro 1: Tópico Planejamento Estratégico
Fonte: Elaborado pelos autores.
No Quadro 1 foram observados os motivos elementares para a escolha do PE.
Em virtude da expansão da empresa, a estrutura organizacional precisou ser ampliada
e reformulada, deixando de operar informalmente para se tornar uma empresa
mais estruturada, mais formalizada e com funções melhor definidas, as quais serão
mostradas mais adiante, na análise do organograma da Corretora Alfa, juntamente
com as Figuras 2 e 3. Na resposta à segunda pergunta, evidencia-se a preocupação
do Diretor da Corretora com o crescimento da empresa e com a necessidade de
melhorar a estrutura da mesma. Entende-se que a empresa se encontra na fase do
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aprendizado organizacional devido à necessidade de obter uma metodologia de
continuidade no gerenciamento das ações. Segundo Chiavenato (1994), a eficácia
se preocupa em fazer as coisas corretas para atender as necessidades da empresa.
Ao decidir pelo Planejamento, o Diretor visa obter a eficácia para sua empresa.
A questão três trata sobre os benefícios do planejamento estratégico,
identificada na resposta sobre a mudança nos processos da empresa, passando a
trabalhar com foco, a fim de atingir seus novos objetivos. Almeida (2003) explica
que o planejamento estratégico tem por objetivo ajudar a organização a atingir sua
missão, que é a razão de sua existência. Sobre as dificuldades tratadas na questão
quatro, revelam que a mudança organizacional está voltada a todos os setores e, ao
analisar esta questão, constatou-se que uma empresa familiar pode muitas vezes
não ter uma estrutura organizada, um planejamento adequado e assim crescer de
forma desorganizada.
O entrevistado revelou alguns pontos importantes que devem ser melhorados,
auxiliando o controle gerencial, ao comentar sobre a importância dos indicadores,
metas, procedimentos e estes estão ligados diretamente aos objetivos traçados pelo
planejamento estratégico. Nessa questão constatou-se que a Direção da empresa
está engajada com os novos rumos que serão tomados em sua organização. Com
base nas questões acima, conclui-se que algumas mudanças na empresa serão
necessárias.
O Quadro 2 apresenta a ligação da estratégia com as mudanças internas da
Corretora Alfa.
Mudanças
Questões
Relacionadas
6) Mudança
estratégica
dentro de
uma empresa
estabelecida
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Teórica
A mudança pode ser
considerada o maior
desafio estratégico
para as organizações
(MORGAN, 2009).

Resposta do Entrevistado
“[...] a gente tem que avaliar
se dentro de um planejamento
estratégico realmente vai ser
necessário realizar muitas mudanças
ou a gente vai mais ou menos trilhar
o mesmo caminho [...]”.
“Escolher que mudanças vão valer a
pena [...]”.
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“[...] um dos fatores que pode
desencorajar é não acreditar na
7) Fatores que Processo de aceitação
mudança [...]”.
dificultam a
da mudança e do
“[...] se a gente acha que não tem
mudança
envolvimento das
pessoas capacitadas pra realizar essa
pessoas (LIMA, 2007).
mudança, isso daí é desencorajador
[...]”.
Planejar significa
“[...] a gente faz uma estratégia pra
8) Estratégia
ter agilidade e
chegar em algum ponto no futuro,
de mudança
capacidade de mudar
pra trabalhar de uma determinada
organizacional
de curso (RUBISTEIN; maneira, mas a mudança, ela vai
FIRSTENBERG, 2000). fazer parte de todo o processo [...]”.
Quadro 2: Tópico Mudanças
Fonte: Elaborado pelos autores.
Dentro da nova realidade que envolve a Corretora Alfa é inevitável não
falar de mudança nos processos. O PE direciona essas mudanças, através da nova
estratégia formulada com foco nos resultados. Na opinião do Diretor sobre a questão
6, o desafio da gestão é identificar quais mudanças iniciais devem ser realizadas.
Morgan (2009) explica que os principais problemas enfrentados pelas organizações
originam-se de mudanças no ambiente.
A questão 7 aborda os fatores que dificultam a implementação das
mudanças. Toda mudança envolve pessoas, o engajamento da equipe, para tanto é
preciso entender que as pessoas passam por estágios comportamentais que vão da
negação à aceitação (LIMA, 2007). Na questão 8 da pesquisa foi possível verificar
que a mudança é considerada parte integrante em todos os processos. Segundo o
Diretor, “[...] a mudança, ela vai fazer parte de todo o processo [...]”. O gestor da
empresa está ciente que precisa efetuar mudanças e que a equipe precisa entender
este processo para que se trabalhe junto na obtenção dos resultados.
Certo e Peter (1993), afirmam que a mudança estratégica é tida como uma
corrida contínua. Ao analisar essa questão constatou-se que faltaram informações
para se chegar a um resultado mais elaborado, devido à falta de detalhamento sobre
quais mudanças seriam de maior importância nessa fase inicial.
O Quadro 3 levanta questões relacionadas aos processos, suas melhorias,
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padronização e a importância do tema dentro do PE.
Processos
Questões
Relacionadas

Fundamentação
Teórica

Resposta do Entrevistado

“[...] a padronização dos processos
A padronização de
é a base para que a gente tenha
9) Padronização processos é reconhecida qualidade. Sem processos bem
dos processos
como uma essencial
definidos, bem padronizados é
ferramenta gerencial
muito difícil a gente dizer que tem
(CAMPOS, 2004)
uma empresa que trabalha com
qualidade [...]”.
“[...] é uma mescla de estudo,
As empresas
conhecimento, como é que faz e a
devem investir em
10) Melhoria dos
outra mescla é de mão na massa e
treinamentos, na
processos
suor, fazer acontecer [...]”.
melhoria dos processos
“[...] é a determinação do PE, a
e na tecnologia
partir dali definição dos processos
(DEMING, 1990).
[...]”.
Os processos devem
11) Influência
estar alinhados com a
“[...] planejamento determina os
do PE nos
estratégia da empresa
principais processos que a gente
processos
(CERTO; PETER,
deve realizar pra chegar lá [...]”.
1993).
Quadro 3: Tópico Processos
Fonte: Elaborado pelos autores.
A questão 9 aborda a padronização dos processos, pois se trata de uma
ferramenta de gestão importante em todas as organizações. Para Campos (2004), a
padronização de processos é reconhecida como uma essencial ferramenta gerencial,
sendo a base para a rotina de trabalho.
É possível constatar que na Corretora Alfa as alterações de alguns processos
já se encontram em fase de implementação. Deming (1990) reforça que as empresas
devem investir em treinamentos de sua equipe para a melhoria dos processos. Nessa
questão, na pesquisa foi possível analisar dois documentos disponibilizados pela
empresa. Ambos foram modificados, melhorando, assim, o dia a dia da equipe. O
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primeiro deles trata-se da Planilha On-line Delivery, compartilhada de forma online com todos os operadores da área de venda. Nela é possível a visualização do
detalhamento das entregas de moedas aos clientes, a efetivação das entregas, quem
foi o solicitante, quem realizou a entrega, a data da realização, o boleto que é o
documento emitido no ato da venda, sem precisar efetuar ligação para obter esta
informação.
Com base na resposta do entrevistado sobre a necessidade das melhorias nos
processos foi possível fazer a comparação com o documento institucional, e assim
obter uma melhor qualidade da análise, pois ficou evidenciado que esta mudança
no processo aparentemente simples já contribui significativamente na economia
com gastos telefônicos, tornando o atendimento mais ágil, dinâmico e eficaz. Na
análise conclui-se que a equipe obtém as informações necessárias sobre as etapas
realizadas nas entregas das moedas aos clientes, tornando o processo interno mais
eficiente.
Outro documento analisado denomina-se Planilha de informação sobre
cédulas trocadas nas Filiais, onde, na análise, constatou-se que a estratégia de
criação deste documento de comunicação interna facilitou a venda das moedas.
A planilha On-line é alterada conforme as vendas, o que impactou na melhoria do
processo de vendas e a comunicação entre as filiais.
Com base nos argumentos acima, finalizou-se a análise dos processos.
O Quadro 4 apresenta a comunicação interna da empresa, seu planejamento e o
desafio de gestão.
Comunicação Interna
Questões
Relacionadas
12)
Planejamento e
a comunicação

Fundamentação Teórica
A comunicação é a
principal ferramenta de
gestão organizacional
(LIMA, 2007).

Resposta do Entrevistado
“[...] é bom que todos saibam o
quão importante é o seu papel
dentro daquele objetivo comum
da empresa [...]”.
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“[...] se todos estiverem
13)
A comunicação interna é
sabendo o que se passa, quais
Comunicação
um desafio de gestão e de são os interesses da empresa,
e o desafio de
operação no sistema de
se a empresa também tiver
gestão
comunicação (DUTERME, conhecimento dos interesses
2008).
dos colaboradores e se tiver
comunicação eficaz [...]”.
“[...] eu acho que sim, a gente
A comunicação é um
tem problema de comunicação,
14) Impacto na processo de difícil
eu acho que a gente poderia
comunicação
controle, devido aos ruídos
melhorar [...]”.
e distorções contidas
“[...] a gente tem impacto de
(HAMPTON, 1990).
comunicação, sim [...]”.
“[...] a gente tem as ferramentas,
né! Só não tem as ferramentas
estruturadas, deveria ter as
15) A falta de
A comunicação clara evita
ferramentas mais formalizadas”.
entendimento
rupturas de comunicação
“[...] o impacto maior aí é um
na comunicação (HAMPTON, 1990).
projeto de comunicação, eu
acho, que falta é o projeto da
comunicação [...]”.
Quadro 4: Tópico Comunicação Interna
Fonte: Elaborado pelos autores.
As análises das questões 12, 13 e 14 do Quadro 4 envolvem a comunicação
interna da Corretora Alfa. O Diretor comenta sobre a importância do papel de
cada colaborador. Ao analisar essa questão contatou-se a ausência de informações
acerca do envolvimento do RH, para se chegar a uma conclusão sobre o estilo
de gestão dessa empresa. A comunicação é um desafio de gestão, assim como
as ferramentas devem ser melhor utilizadas, evitando os impactos existentes e
presentes em praticamente todas as organizações. Lima (2007) ressalta que o gestor
deve elaborar mensagens de acordo com o público, adotando termos que sejam de
seu entendimento. Atualmente, a Corretora Alfa realiza de forma informal a maior
parte de sua comunicação. No entanto, tem capacidade e ferramentas disponíveis
para criar uma comunicação mais padronizada e voltada para as questões relevantes
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do seu trabalho.
Na questão 15, o Diretor comenta sobre as rupturas que atrapalham
a comunicação, pois, segundo ele, “[...] o impacto maior aí é um projeto de
comunicação, eu acho, que falta é o projeto da comunicação [...]”. Verificou-se
ainda que esse projeto se encontra em fase embrionária, trata-se de uma estratégia
de médio a longo prazo, que pode demorar algum tempo até surtir efeito. Para
Hampton (1990), é obrigação de todo gestor tentar sanar as rupturas ocorridas
durante a comunicação, de forma a obter uma comunicação habilidosa. É possível
constatar que um planejamento com foco na comunicação organizacional abrangerá
ferramentas que facilitam a comunicação, para que a empresa se comunique de
forma eficiente. Devido à importância da comunicação dentro do ambiente
organizacional, faz-se necessário também a análise estrutural da empresa.
Na Figura 2 identifica-se o antigo organograma da Corretora Alfa. Percebese que a Diretoria encontrava-se diretamente ligada a todos os setores da empresa,
não havendo cargos formais de gerenciamento. Os cargos de maiores sustentações
eram o financeiro e o câmbio, que recebiam as orientações da Diretoria e repassavam
aos demais.

Figura 2: Antigo Organograma da Corretora Alfa
Fonte: Elaborado pelos autores.
É possível constatar que o departamento comercial estava localizado
em nível considerado de âmbito operacional e não a nível estratégico. O estudo
mostra uma empresa com foco no processo operacional, de visão paternalista. Foi
possível constatar que, para essa empresa, o PE só foi se tornar relevante após 11
anos de operação no mercado. Segundo Oliveira (2009) o planejamento estratégico
corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas
pelo executivo para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado.
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Com base na análise, foi possível concluir que a intenção da Corretora Alfa é se
manter competitiva; portanto, a empresa busca se reestruturar. Dessa forma, podese considerar que o PE é a ferramenta de gestão responsável por essa reestruturação.
A Figura 3 mostra o novo organograma da Corretora Alfa.

Figura 3: Novo Organograma da Corretora Alfa
Fonte: Elaborado pelos autores.
Ao analisar o novo organograma constata-se que foram criados novos cargos
e alguns cargos de níveis estratégicos, Ouvidoria, Auditoria Externa, Auditoria
Interna, Gestão de Riscos e Assessoria Jurídica, estando os mesmos ligados aos
prestadores de serviços externos; os demais cargos são administrados internamente
pela Corretora Alfa. Percebe-se que as gerências ficaram responsáveis por alguns
setores ou por suas próprias áreas, tornando a estrutura da empresa mais definida,
alinhada, contribuindo positivamente no processo de comunicação interna. Para
82

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

finalizar a análise dos resultados obtidos através da entrevista e dos documentos
institucionais, conclui-se que, através da implementação eficaz do PE, a Corretora
Alfa obterá contribuições essenciais para sua gestão e administração dos resultados
futuramente pretendidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de caso realizado na Corretora Alfa procurou analisar de forma
geral as mudanças causadas nos processos e na comunicação interna da empresa em
virtude do PE. Este estudo contou com a contribuição da revisão literária de diversos
autores, possibilitando a ampliação do conhecimento sobre essa ferramenta de
gestão que tem em sua essência a responsabilidade sobre a formulação dos objetivos
organizacionais, análise interna das forças e limitações da empresa, análise dos
recursos, análise do ambiente externo e a busca de alternativas estratégicas que
visem ao futuro da organização. Consoante isso, o estudo teve como objetivos
específicos analisar a estrutura da empresa, identificar as mudanças nos principais
processos e verificar a comunicação interna, focando na fase inicial do PE.
Estando o PE em sua fase de implementação, o que impossibilita uma
análise mais profunda sobre os resultados dos objetivos e metas, a pesquisa limitouse também pela entrevista feita com o Diretor da Corretora Alfa, sendo realizada
a análise dos dados coletados somente sobre o ponto de vista de uma pessoa e não
obtendo a percepção dos demais colaboradores. No entanto, destaca-se a importância
do papel do gestor na condução de um PE. Trata-se da pessoa responsável pela
elaboração do projeto e monitoria dos resultados, exercendo grande influência sobre
como a comunicação será enviada a todos os níveis da empresa, a fim de realizar
o engajamento da equipe e o aumento das possibilidades de êxito nos resultados a
serem alcançados, de onde conclui-se a necessidade da criação de um projeto de
comunicação interna para a Corretora Alfa.
Constata-se que a Corretora Alfa encontra-se na fase incremental do PE, o
que segundo Chiavenato e Sapiro (2003) ressaltam que a mudança organizacional
no estágio incremental acontece de forma gradativa e contínua. São mudanças
decorrentes de enfoques em melhorias e, na maioria das vezes, com baixo impacto
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para a organização. O método apresentado nos resultados caracteriza-se pela
objetividade e clareza das etapas, podendo ser útil para diversas organizações. A
mudança na estrutura da empresa, com os cargos e funções melhores definidas,
trata-se de um resultado do trabalho do gestor preocupado com a organização de sua
empresa. Com essa análise verifica-se que o empenho da equipe está ligado também
ao papel e funções atribuídos e claramente explicitados.
Como sugestão para pesquisas futuras após a primeira avaliação dos
resultados do PE, propõe-se a realização de uma pesquisa com colaboradores,
acionistas, fornecedores e clientes, confrontando as respostas com a documentação.
Dessa forma a empresa obterá maior consistência teórico-empírica sobre esses
resultados e estudos mais abrangentes e aprofundados poderão revelar detalhes
mais específicos e auxiliar o gestor da organização no desempenho e objetivos de
suas funções.
No âmbito gerencial e acadêmico o estudo visa estimular o aprendizado
e o conhecimento a respeito do PE, sendo considerado um processo de suma
importância para as organizações, que se atualiza de forma contínua em suas
melhorias e contribui para o aprendizado de quem tiver interesse dentro desta e de
outras organizações.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. I. R de. Manual de planejamento estratégico. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
BORN, R. Desvendando o planejamento estratégico. Porto Alegre: Sulina, 2006.
CAMPOS, V. F. O valor dos recursos humanos na era do conhecimento. Belo
Horizonte: Fundação Christiano Otthoni, 1995.
CAMPOS, V. F. Qualidade total: padronização de empresas. Nova Lima: INDG
Tecnologia e Serviços Ltda., 2004.

84

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CERTO, S. C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e
implantação da estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993.
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 2. ed. São Paulo:
Makron Books, 1994.
CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. Planejamento estratégico: fundamentos e
aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
CRAIG, J.; GRANT, R. Gerenciamento estratégico: recursos, planejamento,
custo-eficácia, metas. São Paulo: Littera Mundi, 1999.
DEMING, W.E. Qualidade: a revolução na administração. Rio de Janeiro: MarquesSaraiva, 1990.
DUTERME, C. A comunicação interna na empresa: a abordagem de palo alto e
a análise das organizações. Lisboa: Instituto Piaget, 2008. 205 p.
FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho científico: explicitação das
normas da ABNT. 13. ed. Porto Alegre: s.n., 2004.
GIL, A. C. Estudo de caso. São Paulo: Atlas, 2009.
GUIMARAES, J. C. F.; SEVERO, E. A.; LIMA, D. C.; OLEA, P. M. Planejamento
estratégico aplicado em uma instituição de ensino superior: um estudo de caso.
Global Manager, Caxias do Sul, Faculdade da Serra Gaúcha, v. 1, p. 1-20, 2011.
HAMPTON, D. R. Administração: comportamento organizacional. São Paulo:
Mcgraw-Hill,1990.
HARRINGTON, H. James. Aperfeiçoando processos empresariais. São Paulo:
Makron Books, 1993. 368 p.
85

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação

KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao
século XXI. 2. ed. 9. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007.
LACOMBE, F. J. M. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas,
1999.
LIMA, J. A. D. A arte de gerenciar a mudança, 2007. Disponível em: <http://
www.hsm.com.br>. Acesso em: 06 nov. 2012.
MINTZBERG, H. Ascensão e queda do planejamento estratégico. Porto Alegre:
Bookmann, 2004
MINTZBERG, H.; LAMPEL, J.; QUINN,J.; GHOSHAL, S. O processo da
estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 4. ed. Porto Alegre:
Brookman, 2006.
MORGAN, G. Imagens da organização. 1 ed. 13. reimp. São Paulo: Atlas, 2009.
MULLER, C. J. Modelo de gestão integrando planejamento estratégico, sistemas
de avaliação de desempenho e gerenciamento de processos (meio – modelo de
estratégia, indicadores e operações). 292 p. Tese (Doutorado em Engenharia de
Produção) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas.
26. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
PRESTES, N. B. Análise. A Revista Acadêmica da FACE, Porto Alegre, v. 13, n.
1, p. 143-160, 2002.

86

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

RUBINSTEIN, M. F.; FIRSTENBERG, I.R. A empresa pensante. São Paulo:
Futura, 2000.
SALONES, G.; SHEPARD, A.; PODOLNY, J. Administração estratégica. Rio de
Janeiro: LTC, 2003.
SERRA, F.A.R.; TORRES, M.C.S.; TORRES, A. P. Administração estratégica:
conceitos, roteiro prático e casos. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores,
2004.
STEIN, F. O planejamento estratégico nas médias e grandes indústrias
calçadistas do Vale dos Sinos. 117 p. Dissertação (Mestrado em Administração) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.
THOMPSOM JR, A. A; FORMBY, J. P. Microeconomia da firma. 6. ed. São
Paulo: Prentice-Hall, 1998.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e método. Porto Alegre: Bookman, 2005.

87

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação

A Relação Entre Planejamento
Estratégico e Estratégia em Marketing
Graduando. André José Eberhardt
andhardt@gmail.com.
Graduando do Curso de Administração da Faculdade da Serra Gaúcha - FSG.

Ms. Deivis Cassiano Philereno
deivisphilereno@hotmail.com
Doutorando em Desenvolvimento Regional (UNISC), MESTRE em Economia do Desenvolvimento
(PUC-RS), estudante do curso de Licenciatura em Matemática (FACCAT), ESPECIALISTA em
Gestão Estratégica da Contabilidade (FACCAT), BACHAREL em Administração (FACCAT). Consultor e Professor das disciplinas de Recursos Humanos I e II, Teoria Geral da Administração I e II,
Marketing, Organizações, Sistemas e Métodos (OSM), Economia, Custos, Governança Corporativa,
Diagnóstico Empresarial, Projetos e Matemática Financeira. Atualmente exerço a função de professor na Graduação do curso de Administração, ministrando as disciplinas de Tópicos Especiais em
Administração (TEA), Negociação e Processo Decisório, Diagnóstico Empresarial e Projetos, Administração Estratégica. No Curso de Engenharia da Produção ministro a disciplina de Fundamentos da Administração e no curso de Ciências Contábeis, Administração Contemporânea. Também
sou professor no curso da Pós-Graduação na Faculdade da Serra Gaúcha - FSG. Sou consultor nas
áreas de gestão e reestruturação, Sucessão Familiar, Planejamento Estratégico e áreas administrativas afins.

Esp. Tiago Vasconcelos Scherer
Tiago.Scherer@fsg.br
Mestrando do Programa de Pós Graduação em Administração – UFRGS. Especialista em Gestão Estratégica de Serviços – UCS. Bacharel em Administração de Empresas – UCS. Professor da Faculdade da Serra Gaúcha – FSG. Consultor de empresas na área de Projetos e Incentivos para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica.

88

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ms. Fernando Jarrais Garcia
fernando.garcia@fsg.br
Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (1982), pós graduado, lato senso em marketing pela Fundação Getúlio Vargas (2002) e strictu
senso/mestrado em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (2008). Atualmente é professor da graduação na Faculdade da Serra Gaúcha - FSG de Caxias do Sul/RS nas disciplinas de
planejamento de marketing, tópicos especiais de marketing, marketing de relacionamento e gestão/
marketing de serviços e no pós graduação da, Faculdade da Serra Gaúcha nas disciplinas formação
de administração de preço e empresas e relações com o mercado e da Faculdade SENAC de Tecnologia na disciplina de marketing. Sócio Garcia & Azevedo Assessoria Empresarial, Serviços e Treinamento Ltda., atuado e experiência na área de administração, com ênfase nas áreas de comercial
e marketing geral, gestão, preços e inovação, tanto como para a indústria como varejo e serviços.

RESUMO

O planejamento estratégico possibilita criar estratégias que visam potencializar as perspectivas de
sucesso e também atingir os objetivos da empresa. Por outro lado, o marketing preocupa-se com
a satisfação e necessidade do cliente, aliado a um produto ou serviço potencial, com qualidade e
lucro. Com isso, unindo o conceito da teoria de Administração Estratégica e Marketing pode-se
estabelecer uma relação entre planejamento estratégico e estratégia em marketing. Este trabalho teve
como objetivo verificar as ferramentas contidas na teoria e aplicá-las como estratégias no sucesso
empresarial e vantagem competitiva. Conforme o objetivo geral do projeto utilizou-se a pesquisa
bibliográfica e análise de conteúdo. Assim sendo, nas grandes empresas, é quase uma obrigação
apresentar um planejamento estratégico perante seus fornecedores, colaboradores e clientes. Nela
estão contidas informações sobre a missão, os valores, a estratégia e a visão. Com a ideia certa em
pauta, é momento de avaliar o projeto para identificar uma oportunidade de crescimento. É relevante
ter uma estratégia clara e concisa para que permita apoiar a elaboração de um plano de marketing,
responsável pela disseminação de produtos de sucesso da empresa no mercado.
Palavras-chave: Planejamento estratégico. Marketing. Administração. Estratégias.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata de uma revisão de literatura baseada em estudos
de livros e artigos, que tem como finalidade avaliar o vínculo do planejamento
estratégico com o plano de marketing. Sendo assim, este projeto propõe uma
concretização de conceitos retirados dos campos de estudo da Administração
Estratégica e do Marketing.
O empreendedor precisa desenvolver estratégias. Além disso, acatando as
vontades do mesmo, é preciso desenvolver atitudes para manter a empresa focada
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nos seus objetivos, permanecer no seu ramo de negócios e, também, satisfazer
as necessidades de seus clientes como princípio. O planejamento estratégico é o
elemento que vai tratar de potencializar as as perspectivas de sucesso e das estratégias
de marketing abordando os vários conceitos para desenvolver mecanismos para
que todos os departamentos da empresa estejam orientados para o cliente. Como
também, o sucesso nos negócios não é determinado pelo fabricante, mas pelo
consumidor. Assim, o questionamento natural é o de identificar em que momento
pode ser estruturado um planejamento estratégico de modo a usar estas informações
para a definição do planejamento de marketing?
Com a competitividade, é de extrema importância ter um
planejamento estratégico voltado para a satisfação do cliente e ao mesmo tempo
um resultado lucrativo para o empreendedor. Este trabalho tem como objetivo
geral verificar as ferramentas contidas na teoria da administração estratégica e
em marketing para usá-las como estratégias no sucesso empresarial. O trabalho
também tem como objetivos específicos: a) estudar os conceitos de ambas as áreas
para o entendimento na aplicação conjunta do planejamento estratégico e do plano
de marketing; b) avaliar as estratégias apresentadas na literatura para construção de
plano marketing e planejamento estratégico e, c) compreender melhor os cenários
estratégicos e nichos de atuação das empresas que optam pela estruturação de planos
de marketing e planejamento estratégico.
2. REFERENCIAL TERÓRICO
2.1 Planejamento Estratégico
Segundo Figueiredo e Fabri (2000, p.56), “[...] planejamento é uma das
funções administrativas essenciais para o bom andamento da empresa”. Planejar
significa pensar antecipadamente as ações que deverão se desenvolvidas no futuro.
Realizar um planejamento estratégico significa dar base para o envolvimento de toda
a empresa, ainda mais se este planejamento for voltado para o longo prazo. Planejar
em outras palavras significa estruturar o futuro, impondo objetivos e metas para
serem alcançados. A organização que planeja permite avaliar, medir, sua execução.
Permite verificar com eficácia a consecução de seus objetivos e conhecer os agentes
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causadores ou impeditivos que vieram a impedir o seus sucesso.
Para Drucker (1984, p.133), o planejamento estratégico é:

[...] o processo contínuo de, com o maior conhecimento possível do
futuro considerado, tomar decisões atuais que envolvem riscos futuros
aos resultados esperados, organizar as atividades necessárias à execução das decisões e, através de uma reavaliação sistemática, medir os
resultados em face às expectativas alimentadas [...].

Sendo assim, o planejamento é de suma importância à empresa para seguir
viva no mercado, principalmente mercados concorridos. A tomada de decisões
sem ter um conhecimento do macro e micro ambientes nos quais a organização
está inserida, pode ser crucial para o sua sustentação. Segundo Jacobsen (2006,
p.28), “[...] cabe ao gestor da organização estar atento ao processo dinâmico que
caracteriza o ambiente e avaliar de que forma os planos elaborados necessitam ser
adaptados. Caso contrário, a longevidade organizacional pode ser ameaçada”.
Já para Maximiano (2007, p.333) é:

O planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia – a
relação pretendida da organização com seu ambiente. O processo de
planejamento estratégico compreende a tomada de decisões sobre o padrão de comportamento (ou cursos de ação) que a organização pretende
seguir: produtos e serviços que pretende oferecer e mercados e clientes
que pretende atingir.

Existem três níveis distintos de planejamento: estratégico, tático e
operacional. O estratégico é aquele que se dá no nível institucional, ou seja, mais
amplo e abrange toda a organização. Estabelece missão da organização suas
metas, objetivos, políticas e sua relação com o ambiente; o tático se dá em cada
departamento da empresa, ou seja, traduz o planejamento estratégico em planos
concretos dentro das unidades ou centros de responsabilidade (marketing, finanças,
recursos humanos etc.); e o operacional, que define as atividades e os recursos que
serão colocados na prática do planejamento tático. É estruturado em torno de cada
tarefa da organização.
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Figura 1: Níveis Estratégicos
Fonte: elaborado pelos autores

A figura 1 mostra a disposição do planejamento entre os três níveis
organizacionais e a hierarquia entre estes e as funções de operação. Chiavenato e
Sapiro (2009, p.31) corroboram esta visão ao afirmarem que:

O planejamento estratégico está relacionado com os objetivos organizacionais que afetam a viabilidade e a evolução da organização. Mas,
aplicado isoladamente, se mostrará insuficiente, pois não se trabalha
apenas com as ações mais imediatas e operacionais, É preciso que, no
processo de planejamento estratégico, sejam elaborados de maneira integrada e articulada todos os planos táticos e operacionais.

O valor do planejamento estratégico, portanto, está na sua orientação para
o futuro e não apenas para na estrutura e detalhamento de um plano. As pequenas
empresas normalmente planejam de maneira informal e irregular. Já as grandes
organizações efetuam um planejamento estratégico mais complexo, pois consomem
tempo e recursos, até que se chegue a um acordo final, devido ao grande número de
pessoas afetadas pelas decisões estratégicas.
A estratégia segundo Hax e Majluf (1991, p.2) “[...] pode ser vista como um
conceito multidimensional que envolve todas as atividades da empresa, fornecendo
um senso de unidade, direção, e propósito, assim como facilitando as mudanças
necessárias induzidas pelo ambiente”. Em outras palavras, todos os setores da
empresa devem estar envolvidos, facilitando e estimulando em prol do sucesso do
planejamento. Conceito que vem ao encontro das opiniões de Porter (1996), uma
vez que para este o que define a estratégia é o conjunto de atributos “entregues” ao
cliente. Em outras palavras, são todos os recursos que o cliente percebe como parte
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do produto ou serviços adquiridos.
De outro lado, mas não em oposição, Mintzberg e Quinn (2001) defendem
que a estratégia deve conter o que eles denominam como os “Cinco P’s da Estratégia”:
a) estratégia como plano: significa que existe um caminho a seguir
conscientemente, ou seja, há uma linha ou guia que conduz a
determinada situação composta por um conjunto de diretrizes. Esses
planos podem ser estabelecidos de forma explícita em documentos
formais ou não e também podem ser gerais ou específicos, sendo em
todo caso estratégias deliberadas. A estratégia como plano introduz
noção de intenção e enfatiza o papel de liderança consciente;
b) estratégia como pretexto: significa uma “manobra” propositada para
confundir um oponente ou competidor, no caso concorrente. Nessa
estratégia estuda-se a concorrência e do meio de ambiente, assim
como o de uma meta ou de resultados que podem ser medidos pela não
execução da linha de ação delineada;
c) estratégia como padrão: é a ocorrida, encontrada ou realizada
independente de haver sido pretendida ou não. É aquela estratégia
que emerge da ação. A estratégia como padrão do realizado enfoca a
ação realizada (comportamento adotado) e introduz a noção de que a
estratégia pode ser emergente;
d) estratégia como posição: é uma maneira que permite a empresa interagir
no seu ambiente melhorando sua posição competitiva. Como posição
é a estratégia natural da interação e comunicação entre eles, sem
mudanças e ações drásticas. Na estratégia como posição se introduz o
contexto ambiental, buscando considerar questões como concorrência,
cooperação, ou podendo reforçar a importância da manipulação;
e) estratégia como perspectiva: é concebida pela cabeça dos estrategistas
coletivos, mas com uma visão mais ampla. Os acontecimentos, seus
modelos mentais, sua visão de grupo e de sua aprendizagem são as
maneiras pelas quais a empresa forma sua opinião do mundo.
Com estas forças bem estruturadas possibilita-se pôr um rumo a ser seguido
pela empresa, com vistas a obter a otimização dos recursos organizacionais em
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relação ao ambiente. A formulação de estratégias auxilia o aproveitamento das
oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais utilizando os pontos fortes e
acabar e ou minimizar os pontos fracos da organização à consecução de sua missão.
Thompson Jr. e Strickland III (2000) ressaltam o processo de elaboração/
implementação de estratégias podem ocorrer de cinco formas interrelacionadas:
a) definir em que negócio a organização estará e desenvolver uma visão
estratégica de para onde a empresa precisa ser direcionada – introdução
de meta, orientação de longo prazo, constituindo uma missão clara ser
desempenhada;
b) transformar a visão e missão estratégica em objetivos mensuráveis e
objetivos de desempenho que devem ser atingidos pela organização;
c) elaborar a estratégia para atingir os resultados desejados;
d) praticar e executar a estratégia proposta eficientemente e eficazmente;
medir o desempenho, revisar os novos desenvolvimento e acordar
o rumo de longo prazo, os objetivos, a estratégia, ou implementar para aliar a
experiência atual, modificando as condições, novas ideias e novas oportunidades.
Somadas as cinco tarefas, definidas como gerência estratégica, há a
prevalência da eficácia e formação da base do processo do planejamento estratégico.
O Planejamento Estratégico, segundo Tavares (2005), começa pela
coordenação dos vários setores da empresa, e, em seguida, é preciso que ocorra
o comprometimento de todos envolvidos na sua implementação de forma a serem
adotados os planos postos inicialmente por todos, e por último é preciso colocar
habilidades e competência de forma a dar o direcionamento adequado para resolução
de problemas.
Para Oliveira (2002), na primeira parte de implantação do planejamento
é preciso verificar a posição da empresa dentro do mercado, o que consiste em
indagar como a empresa está internamente identificando seus pontos fortes e pontos
fracos e, em seguida, proceder a análise do mercado e conhecer as oportunidade e
ameaças existentes. Em segundo lugar é preciso questionar com que tipo de cliente
a empresa espera desenvolver um relacionamento e fidelização. Em terceiro lugar
é preciso criar estratégias e descrever planos e objetivos funcionais que possuam
metas que depois sirvam para comparações entre o esperadoe o efetivo. Em último
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lugar é preciso ajustar objetivos fora do desempenho esperado dentro da meta.
Além disso, é preciso identificar e analisar os fatores críticos de sucesso, ou seja,
identificar quais são as capacidades que a empresa possui e as que serão criadas ao
longo do tempo para enfrentar seus concorrentes.
Segundo Valadares (2002, p.47), “os fatores críticos de sucesso (FCS) são
pontos críticos de um negócio, porque é neles que é exigida muita competência para
sustentar o negócio e enfrentar a concorrência [...]”. É um conjunto de qualidades
que a empresa desenvolve para atingir seus objetivos, qualidade dos profissionais
envolvidos em busca de novos caminhos para que a empresa siga em frente
(OLIVEIRA, 2007). É uma visão importante na medida em que é necessário que
se identifique a sua vantagem competitiva. De acordo com Porter (1989, p.1), “a
estratégia competitiva visa estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra
forças que determinam a concorrência na indústria”, o que, em outras palavras,
significa conhecer seus fatores de sucesso.
Porter (2004, p.4) relata que “a meta da estratégia competitiva para uma
unidade empresarial em uma indústria é encontrar uma posição dentro dela em que
a companhia possa melhor se defender contra as forças competitivas ou influenciálas a seu favor”.
Sendo assim, para se obter estas informações, é necessário realizar um
diagnóstico estratégico, respondendo assim à pergunta básica “qual a real situação
da empresa quanto as seus aspectos internos e externos?”.Este diagnóstico, é uma
análise detalhada, focada na verificação do que a organização tem de bom, de
regular ou de ruim em seu processo administrativo. Oliveira (2011, p.64) afirma “o
diagnóstico estratégico deve ter enfoque no momento atual, bem como no próximo
momento, no próximo desafio [...] para o sucesso permanente”.
Silveira Júnior e Vivacqua (1999) sugerem também a preparação do
planejamento estratégico em quatro fases: análise ambiental interna, análise
ambiental externa, encontros internos para formulação estratégica e sistematização
das premissas estratégicas. Neles as definições organizacionais seriam o estudo da
estrutura da organização, a qual é composto pela descrição do negócio, definição
da missão, identificação dos princípios (crenças e valores) e a fixação da visão e
dos objetivos estratégicos. Esses elementos demonstram a identidade da empresa,
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como também o comportamento de seus gestores do negócio, relacionando assim,
os encontros internos com a formulação da estratégia.
Segundo Oliveira (2007, p.128), “estrutura organizacional é o instrumento
administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das
atividades e dos recursos das empresas, incluindo os estabelecimentos dos níveis de
alçada e dos processos decisórios [...].” A descrição do negócio é o campo em que
a organização pretende atuar.
Para Valadares (2002, p.6) o negócio é o:
campo de atuação, nesta definição, é o próprio mercado consumidor.
Muitos empresários definem seus negócios com foco no produto que
oferecem o que é uma limitação. A definição do negócio deve ser orientada para o mercado, seu campo de atuação, não para o produto, o que
dará maior eficácia à definição da missão da empresa.

Na descrição do negócio fica definido alcance da organização, contém
informações como público-alvo, aspecto da segmentação e espaço de atuação.
A missão, de outra forma, é a razão de ser de uma organização, é o elemento
institucional que deve guiar a definição de objetivos e preparação estratégica,
motivo pelo qual é eficaz ao processo de planejamento (VALADARES, 2002).
As empresas possuem princípios de ética e responsabilidades que, quando
mostrados para toda a organização, definem os seus reais valores e estes devem
ser adotados pelos seus colaboradores em todos os níveis hierárquicos. A alta
administração deve sempre mostrar aos demais setores a seriedade de seguirem os
princípios e valores. Para Tavares (2005, p.248), “Os valores consistem na alocação
em prática da ética. Os valores possuem sua essência na filosofia organizacional”.
É preciso sempre sonhar com a evolução natural da empresa e arquitetar o
futuro por meio de uma visão de planejamento, em outros termos, seriam visualizar
a empresa para três ou mais anos. De acordo com Fernandes e Berton (2005, p.149),
“a visão é a explicitação do que se idealiza para a organização [...]”.
A visão apenas identifica a direção. Deve ser realista para ser admissível;
desafiadora para motivar a proação; favorecer aos stakeholders de modo equilibrado,
e ser concisa e apresentar enfoque definido (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).
Os objetivos de uma empresa devem estar em sincronia com a missão
institucional, pois têm origem nela e ensejam sua concretização. Ressaltam o alvo
a ser alcançado. Para Oliveira (2011, p.53) o objetivo “[...] é alvo ou situação que
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se pretende alcançar. Aqui se determina para onde a empresa deve dirigir seus
esforços”. Por sua vez, as metas representam a demonstração quantitativa dos
objetivos. São os passos ou as etapas a serem atingidas e com prazos pré-definidos.
A análise interna da empresa procura evidenciar as fraquezas e qualidades
para determinar a posição de seus produtos ou serviços contra os segmentos de
mercados. Ela obedece ao estudo da estrutura organizacional em distintas dimensões
(institucional, operacional e financeira) e níveis do ambiente organizacional. Tem o
desígnio de ensejar um entendimento das origens do desempenho atual e de fatores
estratégicos relevantes. São pontos em que a empresa pode controlar e manipular.
Chiavenato e Sapiro (2009, p.120) afirmam que “A avaliação competitiva da
organização é um processo de buscar ou construir vantagens competitivas a partir
da localização dos recursos, habilidades e competências que criam valor e que são
difíceis de ser copiados pelos concorrentes”.
Em síntese, detectar os pontos fracos e fortes da empresa cria uma base
melhor para consolidar uma abordagem estratégica pondo em relevância o propósito
dela. Além disso, possibilita determinar se os recursos e capacidades da companhia
são fatores de vantagem competitiva.
Kotler e Keller (2009) ressaltam que “uma coisa é perceber oportunidades
atraentes, outra é ter capacidade de tirar o melhor proveito delas”. Ou seja, é a partir
dessa análise que se pode saber quais os recursos a empresa pode contar e também
quais são os pontos deficientes no momento de se estabelecerem as estratégias.
A comparação dos pontos fortes e fracos da empresa, assim como de outros
pontos estratégicos, compões a atividade de benchmarking. Para Oliveira (2011) o
benchmarking é um método de investigação e análise das táticas de organizações
chefes procurando conhecer, adaptar e aprimorar as estratégias para o fato da
empresa considerada.
Os pontos fortes conforme Costa (2003) são tudo que a empresa tem que pode
colocá-la em igualdade de concorrência no mercado que ocupa, por exemplo, linha
de produtos diversificada, máquinas de última geração, atendimento profissional,
entre outros.
É necessário ter conhecimento de todos os pontos fortes da organização para
considerar uma análise entre o potencial interno dos concorrentes para que se possa
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estar sempre os aperfeiçoando, conhecendo seus pontos fracos é possível minimizar
estas fraquezas por meio de estratégias para diminuir sua influência nos objetivos.
Pontos fracos são propriedades internas da organização que, quando
encontradas, devem ser analisadas detalhadamente para saber até que ponto são
danosos ao desenvolvimento da empresa, gerando novas mudanças para extinguir
um ponto fraco ou diminuir os seus resultados que podem até destruir seus objetivos.
Sendo assim, os pontos fracos advêm dentro da própria organização e a
gestão tem inferência sobre eles. Segundo Oliveira (2007, p.68), “são as variáveis
internas e controláveis que provocam uma situação desfavorável para a empresa,
em relação ao seu ambiente”.
A análise externa estuda a macroeconomia representa o ramo da ciência
econômica que se atenta em analisar e entender o desempenho agregado de
variáveis ressaltantes de uma decidida economia. Vasconcelos (2002) complementa
que estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados como PIB, o
consumo, a sociedade, a política, legislação e economia. A macroeconomia é um
dos fatores que influenciará o macro ambiente de uma organização.
Assim, Dornelas, Timmons, Zacharakis e Spinelli (2007) complementam
que depois de identificada a missão da empresa e os gestores conhecerem os
elementos micro ambientais importantes (consumidores, concorrentes, canais de
distribuição e fornecedores) devem ser analisadas as forças macro ambientais que
afetam os processos organizacionais.
Hunger e Wheelen (2002) acreditam que a melhor maneira de realizar o
estudo das variáveis presentes no macroambiente deve ser considerando:
a) econômicas: tendências do PIB, taxas de juros, oferta de capital, taxas
de inflação, níveis de desemprego, controles de preços, entre outras;
b) tecnológicas: total de investimentos do governo em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), total de investimentos do setor em P&D,
proteção a patentes, velocidade de lançamento de novos produtos,
melhoria na produtividade resultante de automação, entre outras;
c) político-legais: legislação tributária, incentivos especiais,
regulamentação de comércio exterior, atitudes em relação a empresas
estrangeiras, leis trabalhistas, estabilidade do governo, entre outras;
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d) socioculturais: mudanças no estilo de vida, taxa de crescimento
demográfico, distribuição etária da população, mudanças demográficas
regionais, expectativas de vida, taxa de natalidade, entre outras;
e) físicas: disponibilidade de recursos naturais, clima, custo de matériaprima, níveis de poluição, entre outras.
A análise do ambiente externo são todos os elementos de fora da empresa que
podem ou não ter influencia de uma forma positiva ou negativa no desenvolvimento
da empresa. Segundo Oliveira (2011, p.43), “Esta etapa verifica as ameaças e
oportunidades que estão no ambiente da empresa e as melhores maneiras de evitar
ou usufruir dessas situações [...]”. E são pontos em que a empresa não tem poder de
controlar e manipular.
As oportunidades são informações que aparecem no mercado, e o gestor
deve estar organizado para sua análise. De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson
(2008, p.37), “[...] uma oportunidade é uma condição no ambiente geral que, se
explorada, ajuda a empresa a obter competitividade estratégica”.
Com isso pode-se efetuar uma análise SWOT. A matriz SWOT proporciona
ao empresário uma visão mais ampla, tanto no ambiente interno quanto no
ambiente externo, sendo sua análise de extrema importância à criação de estratégias
para maximizar os pontos fortes, minimizar os pontos fracos, tirar vantagem das
oportunidades e se proteger das ameaças. Segundo Bicho e Baptista (2006, p. 14):
A análise SWOT deve ser feita e interpretada de forma integrada, conjugando os elementos da análise interna e externa, por forma a que o
diagnóstico que dela resulta seja fiável e constitua uma fonte de informação e suporte adequada às necessidades da gestão estratégica, que se
ocupa das decisões que vão no fundo delinear o futuro a médio e longo
prazo da organização.

Sendo assim, a análise SWOT demonstra sua posição competitiva no
mercado em que atua. A mesma deve ser usada continuamente, constituindo não só
na analise da situação atual, mas a situações anteriores a fim de traçar uma evolução
passada e futura.
A matriz SWOT é uma ferramenta estratégica, a mesma é usada à análise
do ambiente, e serve de base para o planejamento estratégico, através dela podemse analisar cenários, e entender fatores que influenciam no negócio, levando em
consideração quatro variáveis: pontos fortes e pontos fracos, que são fatores micro
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ambientais; ameaças e oportunidades, que são fatores macro ambientais.
Outra ferramenta importante que se pode usar é o modelo das cinco forças
competitivas de Porter (2004), este modelo permite a identificação e atribuição
causal das principais forças que atuam no ambiente competitivo de cada empresa
ou organização. Depois de desenvolvida essa análise, cada empresa pode identificar
suas forças e fraquezas frente à indústria e se posicionar estrategicamente (tomar
decisões) de forma a se defender das forças identificadas.
As cinco forças são determinantes para se medir a competitividade: poder
de barganha dos fornecedores ameaça de novos entrantes, poder de barganhados
clientes, ameaça de produtos substitutos e rivalidade entre competidores.
Esta análise setorial faz com que as empresas preocupem-se não somente
com os concorrentes atuais, mas também com os novos entrantes, e com isso existe
a necessidade das empresas criar estratégias para torná-las mais competitivas. Para
que se obtenha a tão desejada vantagem competitiva, os gestores precisam ter uma
visão ampla de todos os aspectos que podem dificultar o plano traçado.
A elaboração de cenários estratégicos é um método que deve ponderar todos
os executivos-chaves da empresa que estão envolvidos no planejamento estratégico.
Pois, além do maior benefício de maior riqueza de ideias, informações e visões
sobre o futuro que um processo participativo harmoniza, seu intento é estimular
o empenho e aceitação dos cenários como importantes para a metodologia de
planejamento estratégico das companhias.
Segundo Schwartz (2000), cenários prospectivos começaram a ser difundidos
após a Segunda Guerra Mundial, com base em métodos de planejamento militar.
A Força Aérea dos Estados Unidos foi pioneira nessa área, traçando estratégias
alternativas às várias possibilidades de atuação de seus opositores.
Também chamado por muitos autores de Prospectiva Estratégica, cenários
são visões parciais e internamente consistentes de como o mundo será no futuro
e que podem ser escolhidas de modo a limitar o conjunto de circunstâncias que
podem vir a ocorrer. Para Porter (2004), o emprego de cenários é uma técnica
particularmente útil nas indústrias emergentes, uma vez que o principal aspecto
dessas indústrias é a incerteza.
As empresas focavam, segundo Vergara (2011), até os anos 1960
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aproximadamente, o aumento de sua participação de mercado, essencialmente por
meio de vendas por preço igual ou inferior ao dos principais concorrentes, ou seja,
foco no produto e venda. A partir de 1970, o comportamento foi modificando, o
mercado ficou mais concorrido, houve uma saturação de produtos e então uma
maior dedicação para produtos que se ajustam ou preenchem preferências e gostos
individuais. E com isso exigindo por parte das companhias mudanças na formulação
de suas estratégias, direcionando seu foco para a diferenciação.
Procedendo, nas últimas décadas houve um valor crescente para desenvolver
novas ferramentas de análises estratégias, com o foco de contribuir para o método de
tomada de decisão da empresa. Neste sentido, o processo estratégico de marketing
insere-se sobre vários conceitos inter-relacionados, cuja base era o incremento de
instrumentos que consintam à empresa a configuração e o mantimento de vantagem
competitiva.
Para Etzel, Walker e Stanton (2001, p.56) “após concluir o planejamento
estratégico à organização como um todo precisa estabelecer planos para cada área
funcional importante, como marketing [...]. Certamente, o planejamento para cada
função deve ser guiado pela missão ampla da organização e pelos objetivos”.
Conforme visto, é necessário primeiramente efetuar um planejamento estratégico
da empresa como um todo e após estabelecer de uma área específica, neste caso o
de marketing.
Churchill e Peter (2000, p.93), evidenciam o processo de planejamento
estratégico organizacional, começando com a missão, objetivos, escolha das
estratégias baseadas na Matriz Produto/Mercado e SWOT, conceituando como
“janela estratégica” definida como o “período de tempo em que os pontos fortes
de uma organização combinam com uma oportunidade de mercado”, definindo a
sequência com análises de portfólio amparadas nas matrizes do Boston Consulting
Group (matriz de crescimento e participação de mercado) e GE-McKinsey (matriz
de atratividade e força do negócio), para então dar um foco no plano de marketing.
Sendo assim, o planejamento em marketing inicia-se com a análise ambiental
(externa e interna), seguindo com a análise das forças, fraquezas, ameaças e
oportunidades, objetivos e táticas em marketing.
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2.2 Estratégia em Marketing
O marketing não é um setor isolado de uma empresa. Muitas vezes confundido
como propaganda ele deve estar presente em todos os processos da organização
tendo com foco a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais,
sempre de forma lucrativa. Kotler e Armstrong (2006, p.3) definem marketing
como “um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o
que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor
com os outros”. Estes ainda enfatizam que “a função do marketing, mais do que
qualquer outra nos negócios, é lidar com os clientes”.
Para Kotler e Armstrong (2006, p.3), [...] o bom marketing é essencial
para o sucesso de toda organização, seja ela grande ou pequena, com ou sem fins
lucrativos, nacional ou global”. O marketing é importante para qualquer porte e tipo
de empresa, pois todo o produto ou serviço produzido por ela deve ser pensado e
planejado para atender aos desejos e necessidades dos clientes de forma a satisfazêlo. Finanças, muitas vezes depende da habilidade de marketing, operações,
contabilidade e outras funções de negócios não terão sentido se não houver uma
demanda para produtos e serviços suficiente para que a empresa obtenha lucro.
Em síntese, é muito importante para alcançar os resultados de lucro, o
marketing deve estar presente todas as funções da empresa. As organizações que
não usam o marketing com estratégia de ganhar mercado são sujeitas de maior risco,
pois não monitoram seus clientes e concorrentes com cuidado e tem dificuldade
de aperfeiçoar suas ofertas, adequá-las aos desejos dos clientes. Em contraponto
existem as empresas excessivamente focadas no negócio e no lucro de curto
prazo, direcionada para vendas, que num breve espaço de tempo podem não estar
satisfazendo mais os acionistas, os funcionários, os fornecedores e os parceiros de
canal.
O concorrente vê nisso uma falha, pelo motivo de não criar estratégias
sólidas para perpetuar no mercado como: fidelizar o cliente, customizar e
personalizar o produto, formas de suprir os desejos dos consumidores. Sendo assim,
as novas empresas sob uma reformulada visão dos processos de negócios, colocam
o marketing no início do planejamento estratégico.
O marketing exerce assim um papel fundamental no processo do
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planejamento estratégico. Kotler e Keller (2009, p.40) afirmam:

O processo de criar, entregar e comunicar valor requer muitas atividades
de marketing diferentes. [...] é essencial que exista um planejamento estratégico. O planejamento estratégico exige ações em três áreas-chaves.
A primeira é gerenciar os negócios da empresa como uma carteira de
investimentos. A segunda envolve a avaliação dos pontos fortes de cada
negócio, considerando a taxa de crescimento do mercado e a posição
competitiva da empresa nesse mercado. A terceira é estabelecer uma
estratégia A empresa deve desenvolver um plano de ação para cada um
de seus negócios, a fim de atingir seus objetivos de longo prazo.

O planejamento estratégico é organizado em quatro níveis: nível corporativo,
nível de divisão, nível de unidade de negócios e nível de produto. O nível corporativo
é responsável por orientar toda a empresa, executa decisões sobre a quantidade de
recursos a serem alocados para cada divisão e dar início ou impedir negócios. Já
a divisão efetua um plano garantindo a alocação de recurso para cada unidade de
negócio inserida. A unidade de negócios desenvolve um plano estratégico para um
futuro lucrativo. Por fim, o nível de produto desenvolve um plano de marketing
responsável para atingir seus objetivos em seu mercado.
Stevens, Wrenn e Loudon (2001, p.12) afirmam:

Antes de discutir os detalhes de um plano de marketing, é importante especificar a relação entre um plano estratégico de marketing e o
plano de marketing operacional. O primeiro é o plano de marketing a
longo prazo para a área de marketing. Ele aborda os objetivos globais
de marketing da organização e como planeja alcançá-los. Em contrapartida, o segundo é um plano detalhado, que indica os resultados de
uma análise da situação e oferece um conjunto de objetivos a serem
atingidos ao final do ano. Em outras palavras, o plano estratégico de
marketing lida com o que deve ser alcançados a longo prazo, enquanto
o plano de marketing operacional trata o que deve ser feito em determinado período de tempo, geralmente um ano.

O planejamento em marketing estende-se ao modo de elaboração do plano.
Como semelhança, o plano de marketing é a representação a ser adotado para chegar
com garantia ao destino desejado e o planejamento em marketing é um processo de
constituição do pretendido, envolvendo mais informações, detalhamento, com uma
estrutura de longo prazo.
Na sua elaboração, o plano em marketing começa com a definição de
seus objetivos coorporativos, segue com pesquisas internas e externas para então
fazer uma análise estratégica. Com estes dados concretos e considerados, pode ser
estabelecido os objetivos de marketing e avaliar seus resultados. Las Casas (2001,
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p. 275) estabelece:

Com base nos objetivos é possível desenvolver uma estratégia mercadológica para alcançá-los. Para isto é necessário, inicialmente, a identificação do mercado alvo a ser atingido. Depois devem ser desenvolvidas várias estratégias para a consecução do objetivo. Essas estratégias
devem identificar as variações dos investimentos e ações alternativas
para os vários componentes do composto de marketing e o retorno que
podem proporcionar.

Com os objetivos definidos e os esperados resultados, são feitas as escolhas
das estratégias em marketing, que consiste em meios de atingir os objetivos num
determinado tempo definido. Com base nas estratégias, são formulados os planos
de ação, orçamentos e um sistema de avaliação, controle e atualização dos dados.
O plano de marketing permite identificar grandes oportunidades à empresa
e esboçar como entrar, conquistar e manter em novos mercados constatados.
Além de estabelecer o quê, quando, onde e como as ações mercadológicas são
aplicadas. Auxilia na percepção da empresa em seu ambiente interno (denominado
microambiente) e analisa o desempenho dela junto às variáveis do ambiente externo
(denominado macroambiente). Possibilita, também, uma segmentação de mercado
propício a ser estudada pela organização, estabelecendo o tamanho do mercado que
pode ser explorado ou mantido por ela quanto ao posicionamento.
Segundo Neves (2005), o planejamento precisa estar orientado para o
mercado, ou seja, deve-se ter conhecimento em que distância o foco no cliente
está inserido em toda a empresa, ter empenho com a entrega de valor, identificação
e incrementar as competências apontadas, formação de parcerias estratégicas,
acréscimo de fortes relações com relevantes consumidores estratégicos, ênfase
em segmentação de mercado, seleção do mercado-alvo e posicionamento, uso de
informação sobre o consumismo como um bem estratégico, foco nos benefícios
e serviços para o consumidor, aperfeiçoamento e inovação contínua, fixação de
qualidade baseada nas expectativas dos clientes e comprometer-se em conseguir a
melhor informação tecnológica disponível.
O planejamento em marketing, segundo McDonald (1992), tem o
comprometimento de perceber e designar uma vantagem competitiva sustentável,
como também possibilita uma abordagem aos negócios que admite até mesmo o
menor concorrente resistir no mercado de forma bem-sucedida. Isso ocorre pelo fato
que a estratégia em marketing demanda da empresa uma análise precisa e inteligente
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tanto da empresa quanto do seu ambiente de negócios. O plano elaborado, por sua
vez, promove uma extensão igual de empenho e criação para que se torne concreto
para aplicá-lo.
Assim Cobra (1991) reconhece que o plano em marketing é um anexo de
ações táticas de marketing que precisam estar conectadas ao planejamento estratégico
da empresa. Mais do que um documento, ele é um roteiro dinâmico constituído
de procedimentos lógicos com as finalidades estratégicos. Para Campomar (1983),
o plano de marketing coloca os objetivos de uma organização à próxima ocasião
de atividades, definindo programas de ação necessários à resolução dos objetivos.
Dessa forma, o plano é o exercício do planejamento formal.
Sendo assim, Campomar (1983) esclarece que o plano em marketing é uma
comunicação organizada, documentada e formal com os seguintes fins: explicar
a circunstância da organização, mencionar oportunidades e os problemas que a
empresa tem probabilidade de deparar, estabelecer objetivos específicos e realísticos
a ser alcançado, apontar as estratégias de marketing e os programas de ação
imprescindíveis para que os objetivos sejam solucionados, indicar com exatidão
os responsáveis pela execução dos programas, indicar prazos para o cumprimento
dos projetos e os referentes controles, e apresentar metas e programas devidamente
quantificados (previsões e orçamentos).
Para ser ativo Dibb (2002) comenta que o plano em marketing precisa
explanar as análises realizadas durante o planejamento antes de especificar todos
os aspectos da estratégia em marketing indicada e dos programas de marketing e
vendas. Os elementos abordados à estratégia de marketing devem incluir detalhes
dos segmentos alvos, explicações sobre a base de competição e uma identificação
das estratégias de posicionamento de produtos e marcas. Os programas de marketing
e vendas precisam considerar aspectos do produto, preço, táticas promocionais,
métodos de distribuição e planejamento da força de vendas. As recomendações do
plano de marketing devem alcançar os objetivos propostos e serem baseadas na
análise do mercado, clientes, concorrentes e ambientes.
Conforme Lambin (2000), as respostas às próximas perguntas compõem a
parte principal e proposta do plano de marketing estratégico:
a) qual é o mercado de referência e qual a missão estratégica da empresa
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no mercado?
b) nesse mercado de referência, qual a diversidade nos produtos/mercados
e quais os posicionamentos possíveis de serem adotados?
c) quais os atrativos intrínsecos dos produtos/mercados e quais são as
ameaças e as oportunidades do ambiente?
d) para cada produto/mercado, quais são os trunfos da empresa, suas
forças e fraquezas e o tipo de vantagem competitiva possuída?
e) qual a estratégia de cobertura de mercado e de desenvolvimento a ser
adotada e qual o nível de ambição estratégica definida para os produtos/
mercados que fazem parte da oferta da empresa?
f) como traduzir os objetivos estratégicos definidos pela empresa para
cada item do composto de marketing (produto, preço, distribuição e
comunicação)?
Conforme visto, para Campomar (1983), a formalização dos tópicos,
consequentemente, leva as seguintes melhorias: as condições da organização são
analisadas com maior cuidado e detalhamento; os objetivos são apontados com
maior clareza; os programas são estudados com mais atenção; os encargos para
que os objetivos sejam conseguidos são atribuídas mais explicitamente; os diversos
departamentos da empresa passam a trabalharem orientados para o mesmo objetivo;
as oportunidades e os problemas são estudados em sincronia, permitindo a descoberta
de inter-relações; estão em clareza as bases que apoiam os planos; os fatoreschave de sucesso são destacados; os efeitos podem ser mais bem mensurados; e as
atenções, novamente, estão voltadas para a satisfação das necessidades dos clientes.
3. METODOLOGIA
A pesquisa científica segundo Gil (2007, p.17) é “O procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcional aos problemas que são propostos”.
Ela pode ser elaborada por meio de conhecimentos disponíveis e o manuseio
cuidados de instrumentos, técnicas e demais procedimentos científicos.
O procedimento da pesquisa ocorreu por uma pesquisa bibliográfica, que
segundo Gil (2007, p.44) é “desenvolvida com base em material já elaborada,
constituída principalmente de livros e artigos científicos”. Como o trabalho é sobre
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planejamento estratégico e plano marketing, foi feito um estudo exploratório em
livros designados ao assunto.
A coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa documental.
Conforme Marconi e Lakatos (2001) a sua característica é que a fonte de coleta de
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de
fontes primárias, estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno
ocorre, ou depois. Sendo assim, foi pesquisado artigos em sites especializados no
assunto abordado.
A melhor técnica de análise dos dados empregada na pesquisa foi à análise de
conteúdo, que segundo Laville e Dionne (1999, p.215): “[...] análise já foi iniciado
com a coleta dos materiais e a primeira organização, pois essa coleta, orientada
pela questão da hipótese, não é acumulação cega ou mecânica: à medida que colhe
informações, o pesquisador elabora sua percepção do fenômeno e se deixa guiar
pelas especificidades do material selecionado”.
Ou seja, já existe uma análise prévia dos dados, ela é usada para reforçar
o conteúdo. Sendo assim, foram selecionados vários artigos e textos, para então
relacionar com o assunto abordado e criar um novo texto com o resultado da
pesquisa.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O Planejamento Estratégico é indispensável para as grandes empresas
conseguirem a comunicação e foco frente aos seus fornecedores, colaboradores,
clientes e ao próprio mercado, consolidando informações sobre a missão, os valores,
a estratégia e a visão. Em pequenas e médias organizações, mesmo que difícil esse
planejamento também pode auxiliar no melhoramento e progressão. Com a ideia
certa em pauta, é momento de avaliar o projeto para identificar uma oportunidade
de crescimento. É relevante ter uma estratégia clara e concisa para dar continuidade
com o planejamento e obtenção de sucesso.
Sendo assim, o empresário percebe a oportunidade e o momento correto
de aplicar o planejamento estratégico para crescer no mercado. Planejar em outras
palavras é resolver antecipadamente, ou seja, escolher para a empresa o que é melhor
antes de pôr em prática. Isso permite visualizar um cenário precedente e cautelar
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e, se for de fato, modificar as ações para que a organização exerça seus objetivos.
Para os empreendedores é importante que adotem um procedimento formal
de planejamento de resultados, com uma visão clara e alcançável de no mínimo de
três ou mais anos, incluindo os planos estratégico ou setorial.
Basicamente, o gestor decidirá sobre quais estratégias deseja seguir para
exercer os objetivos da empresa, estabelecendo pontos como produtos, mercados,
tecnologia, inovação, qualidade e recursos humanos, informação e comunicação.
Em seguida, determina-se qual caminho seguir nos próximos anos, prepara-se o
plano estratégico, incluindo as ações escolhidas (como), listando atividades (o que),
responsáveis (quem) e as datas (quando) em que serão alcançadas.
Decidido o planejamento estratégico, o próximo passo é a preparação do
orçamento empresarial, que é o plano financeiro e cronológico para estruturar as
estratégias indicadas para o ano seguinte. Com tudo, o empenho no planejamento
do resultado, ao lado de um controle eficaz, vão aprimorar a gestão empresarial, no
modo de aumentar a lucratividade dos sócios e sua permanência no mercado cada
vez mais competitivo.
Empresas competitivas tratam o marketing como uma ferramenta
criteriosa para o sucesso. Há corporações que fabricam um produto potencial,
mas não atingem o seu público-alvo, como também não identificam os canais de
comunicação com o cliente, podendo resultar num déficit no seu caixa e por efeito
um resultado insatisfatório. Então um planejamento estruturado em marketing pode
ser a estratégia para se posicionar no mercado tornando-se uma empresa de grande
potencial e a sua marca exposta num âmbito global.
Investir em pesquisas de mercado, em posicionamento estratégico, segmento
de produto, analisar as necessidades dos clientes, marketing em ambientes virtuais,
desenvolvimento de produtos e serviços que agreguem valor, ser uma empresa
impulsionadora, são questões primordiais para as organizações modernas. Superar
as expectativas dos clientes por meio de soluções inovadoras e de valor agregado,
ou seja, o consumidor é o bem vital das empresas, e oferecê-lo um produto potencial
torna-o fiel.
Ainda, é preciso ressaltar que a decisão deve ser uma escolha estratégica,
que é fruto de uma orientação exclusiva e excludente, devendo ser seguida,
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continuada e não modificada, assumindo uma posição centrada e abrindo mão de
outras proposições. Isto é, se uma empresa optou por um foco em custo, não pode
querer também abordar um foco em diferenciação em sua estratégia.
Um plano de marketing, contudo, é fundamental para o sucesso da empresa,
pois é a partir dele que são desenvolvidas as ações que irão garantir o volume
de vendas ou fidelizar os clientes. Ele é uma orientação para a empresa saber
precisamente o que fazer para conquistar o mercado onde escolheu atuar, e deve
ser desenvolvido de uma visão ampla, contemplando toda a cadeia de negócio da
empresa definida em sua orientação estratégica. Nele, devem constar os objetivos,
metas e estratégias a serem adotadas como a escolha do produto a ser produzido, a
sua promoção quanto a distribuição, a exposição comercial e as atividades de apoio
e relacionamento após a venda, tudo isso é parte do plano de marketing.
Mas o marketing é muito mais do que a atividade direcionado à venda e não
se reduz necessariamente à atividade de um departamento empresarial. O marketing
começa mesmo antes de o produto existir, está presente na fase de criação, de
transação, e depois do produto ser vendido. Ou seja, o marketing envolve todas as
fases de vida de um produto ou serviço, sendo elemento fundamental para o seu
sucesso. E está sempre presente na relação da empresa com o cliente. Em seguida,
o marketing tem que estar presente em todas as áreas da corporação, em todos os
seus setores e não só no departamento relativo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre administração estratégica (planejamento estratégico) e a
estratégia de marketing pode ser criterioso no alcance de vantagem competitiva,
no momento em que as formulações estratégicas estão focadas nos objetivos
pretendidos e de uma maneira integrada na empresa.
O mercado competitivo exige produtos ou serviços que consigam satisfazer
as necessidades do consumidor e permitam a obtenção de lucro pela organização.
Para tanto é necessário que a empresa organize um procedimento estratégico que
configura um esboço constante de ajustes de seus objetivos e recursos, competências
as oportunidades oferecidas pelo ambiente de negócios em variação. Assim, o
109

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação

planejamento aceita criar mecanismos que tem em aspecto a aquisição de vantagens
competitivas, que por sua vez proporciona crescimento e rentabilidade.
Com isso, o marketing pode ser o diferencial no conjunto do procedimento
gerencial em seus vários níveis hierárquicos. Sob esse aspecto, o planejamento
em marketing tem uma participação peculiar no sistema, como uma ferramenta
indispensável do processo de formulação e implantação de estratégicas competitivas
e de crescimento. As estratégias competitivas de marketing têm-se transformado em
um das estruturas básicas para definir o crescimento e a rentabilidade das empresas.
Inovar em um produto que atende as necessidades do consumidor; estipular
um preço conforme os impostos, a concorrência e a qualidade da mercadoria; técnicas
de distribuição: local, logística, mecanismos de levar o produto ao cliente; por fim,
promoção formas de atrair o cliente, ter o seu produto visto, incluindo propaganda.
Estruturar um plano de marketing sobre estes quatro tópicos apresentados é garantia
de se posicionar no mercado e de segmentar o seu público alvo, não jogando seu
dinheiro fora.
A preparação para um levantamento de negócio deve estar conectada com
os planos em marketing e a mídia que melhor fará a melhor distinção no momento
de anunciar a marca, a imagem e apresentá-la à sociedade. Uma boa estratégia é
também uma forma de atrair os consumidores.
No entanto, a vantagem competitiva que pode emergir desta estruturação de
marketing (plano de marketing), que liga o mercado a empresa e a seus produtos,
somente pode ser sustentável se estiver em sintonia com a orientação estratégica da
empresa, a disponibilidade de recursos e as competências identificadas ao decorrer
da visão de futuro consolidada no planejamento estratégico.
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RESUMO
A expectativa que explica o comportamento estratégico da firma é a Visão Baseada em Recursos
(Resource-Based View – RBV), fundamentada na ideia de que a seleção, a obtenção e a disposição
de recursos, assim como o desenvolvimento de competências únicas ou de difícil imitação resultam
em vantagem competitiva e diferenciação sobre a concorrência. Esta pesquisa objetivou identificar a
utilização da RBV nos estudos organizacionais contemporâneos em produções científicas, publicadas
internacionalmente na base de dados Scopus. Quanto à metodologia, esta pesquisa se classifica
como descritivo-exploratória e quanto aos procedimentos se classifica como documental. Para tanto,
desenvolveu-se uma revisão teórica sobre a Visão Baseada em Recursos e pesquisa por artigos
científicos que tratam do tema. A pesquisa descreve um breve histórico da teoria RBV, e uma pesquisa
a fim de investigar no período de 2009 a 2011 os artigos mais citados, que abordam a teoria como
tema de pesquisa. Comprovou-se com esta pesquisa que existe uma crescente propagação da Visão
Baseada em Recursos, no cenário internacional. Conclui-se que os periódicos procuram difundir
a produção científica sobre temas relevantes que impactam diretamente na prática organizacional
e por meio de revisão teórica e bibliográfica os autores traçam perfis e testam modelos existentes
na teoria. A pesquisa resultou em um panorama a partir do mapeamento e difusão das publicações
reunidas nos periódicos científicos.
Palavras-chave: Visão Baseada em Recursos; Resource-Based View; teorias organizacionais;
pesquisa documental.

1 INTRODUÇÃO
A produção de pesquisas possui relevante importância entre as demais
atividades realizadas na Academia, pois através desta atividade é que se aprofunda
o conhecimento, sendo assim, a produção acadêmica é responsável pela conquista
do saber, tornando-o público. A produção acadêmica supera as barreiras nacionais
e internacionais e se apresenta à opinião publica global, por meio de livros, artigos,
revistas e periódicos, incluindo a apresentação dos resultados alcançados em fóruns
nacionais e internacionais. Desta forma se torna interessante à identificação dos
principais provedores de pesquisas sobre determinados assuntos, descobrindo como
estas pesquisas são realizadas e publicadas, por periódicos e com qual frequência,
mapeando o ato de pesquisa e indicando as principais fontes de conhecimento sobre
o assunto.
O processo de mapeamento da produção científica inicia-se a partir das
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principais características da própria produção, primeiramente pelo seu tema e
posteriormente pelas suas referências, o que torna o processo de mapeamento um
esforço a fim de identificar as tendências internacionais dos produtos intelectuais.
Esta pesquisa tem como objetivo realizar um mapeamento da produção acadêmica
com o tema da Visão Baseada em Recursos na área de administração, que se
apresenta como um assunto contemporâneo, mas ainda em construção. Ao realizar
este mapeamento visou-se descobrir como se encontra o processo de produção
acadêmica internacional sobre o tema, quais são os principais provedores de
divulgação e descobrir sua relevância na academia internacional.
A análise baseada em recurso de vantagem competitiva surge da insatisfação
ou insuficiência das contribuições de análises de estratégia e vantagem competitiva
(FOSS, 1997). Frente a esta perspectiva, as decisões estratégicas da empresa não
se originam pelos mercados e produtos, mas sim pela organização de planos e
dos recursos, que se tratam da Resource Based View (RBV), a Visão Baseada em
Recursos (PENROSE, 1959).
A evolução dos produtos e processos é distinguida nos anos recentes
como essencial à vantagem competitiva das empresas na maioria das indústrias.
A hipótese central da RBV é que a fonte da vantagem competitiva se encontra,
primeiramente nos recursos e competências desenvolvidos e controlados pelas
empresas e, secundariamente, na estrutura das indústrias nas quais elas se distribuem
(WERNERFELT, 1984; PETERAF, 1993).
Pesquisas sobre a RBV têm sido construídas a fim de aprofundar o
conhecimento e o entendimento de como os recursos são aplicados e acordados, do
que traz a vantagem competitiva sustentável e quais são as origens da desigualdade
das firmas. As firmas são, assim, consideradas como acervo de recursos ou como
conjuntos de competências e capacidades. Estes recursos e capacidades são vistos
como elementos raros de imitação, de difícil substituição e valiosos no quadro de
uma organização particular (WERNERFELT, 1984; PRAHALAD; HAMEL, 1990;
BARNEY, 1991).
Esta pesquisa não esgota o assunto ao tema abordado, a intenção desta pesquisa
foi descrever um breve histórico do surgimento da RBV e seu desenvolvimento
em publicações científicas. O escopo do texto se restringe à elaboração de uma
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síntese conceitual e, portanto não é tratada sua aplicação em situações reais, nem
desenvolvida sua relação com a questão do ambiente e, do contexto institucional
onde operam as empresas, mas sim uma investigação que resulte em um panorama
das pesquisas realizadas e publicadas na base de dados Scopus sobre a RBV no
período de 2009 a 2011.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View - RBV)
Análises documentais de publicações sobre a RBV têm sido desenvolvidas
tanto no Brasil como no exterior, sendo assim, tal constatação se deu a partir das
buscas para esta pesquisa, no intuito de analisar estudos sobre a RBV em artigos
internacionais.
As raízes da teoria da Visão Baseada em Recursos resgatam que a firma
é um conjunto de recursos, onde a forma de utilização produtiva depende da
visão estratégica dos gestores, sendo que estes permitem vantagens competitivas
sustentáveis (PENROSE, 1959).
Fundamentos da Teoria Baseada em Recursos iniciaram com os trabalhos
de Penrose (1959) que vê uma empresa como “um pacote único de recursos
produtivos” e os conjuntos de recursos podem gerar diferenciais competitivos para as
empresas se eficazmente administrados. Frente a esta perspectiva, as competências
características da empresa se fundamentam em seus recursos e capacidades, que
podem estar representados por ativos tangíveis, como sistemas de distribuição,
invenções patenteadas, economias de escala ou por meio de ativos intangíveis,
como reputação, imagem da marca ou por potencial de recursos humanos, sendo
assim, as empresas podem se desenvolver utilizando recursos pré-existentes.
A Visão Baseada em Recursos, idealiza uma análise interna que observa a
ligação entre as características internas da firma e sua performance competitiva.
Barney (1991) popularizou a teoria na academia por meio da especificação das
características indispensáveis na obtenção de vantagens competitivas sustentáveis.
O objetivo da RBV é conectar o entendimento da vantagem competitiva
e as dinâmicas da vantagem competitiva, com as características dos recursos e,
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como estas características se alteram ao longo do tempo (BARNEY, 1986). Nos
anos 90, o interesse em explanar os pontos fortes da firma individual e como eles
comprometem o desempenho dos competidores aumentou, e é posta em prática
para desenvolver a estratégia de diversificação (BARNEY, 1995).
A empresa se vincula à ambição, porém mesmo que uma empresa não seja
ambiciosa, ela pode ser administrada de forma competente e, isto é correto, em
relação a empresas menores, onde existe uma relação próxima entre os objetivos
do proprietário e os objetivos da empresa. Em diversos ramos e campos existe
uma quantidade considerável de empresas que tem trabalhado com êxito durante
décadas sob uma administração competente e imaginativa, mas que se contiveram
em aproveitar suas oportunidades de expansão (PENROSE, 2006).
A premissa de embasamento da abordagem RBV consiste na criação
de valor superior associado à dificuldade de imitação ou acesso do recurso. No
caso do ambiente intrafirma, as formas tradicionais de classificação de recursos
na abordagem RBV contribuem para uma organização da terminologia na área.
Contudo, para que uma empresa estabeleça vantagens competitivas sustentáveis é
necessária à condição das características que os diferenciam, além do entendimento
da natureza e dos recursos (MALAFAIA, 2007).
Malafaia (2007) observa que a ação coletiva relativiza a evidência da aplicação
da RBV focada na firma individual, que proporciona a ligação para a interação entre
os recursos, seus fatores de sustentação estratégica e as relações sociais, objetivando
destacar a importância da coletividade na promoção da complementaridade, ou
seja, a acomodação, a apropriação e o uso coletivo potencializam a interação entre
os recursos sendo estes colocados em prática para alcançar vantagens competitivas
sustentáveis e o êxito para as organizações.
Nelson e Winter (1982) fazem um paralelo entre a visão tradicional baseada
em produtos, mais tarde chamada de Visão Baseada em Recursos, mostrando que,
novas probabilidades estratégicas podem ser visualizadas, principalmente para
firmas que pretendam diversificar suas atividades para outros mercados. Não há uma
preocupação em definir formalmente o que sejam os recursos, mas torna-se claro
que, além dos ativos tangíveis, os autores consideram também os ativos intangíveis,
pela ênfase dada à tecnologia como fator importante na estratégia da empresa. Uma
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forma de identificar os recursos intangíveis poderia ser na qualificação do que seja
uma rotina dentro da economia evolucionária.
A rotina é o padrão que a organização segue frequentemente para execução
de um dado processo organizacional, ou seja, uma habilidade da organização.
Porém, este termo alcança um universo mais amplo do que atividades repetidas,
incluindo uma quantidade muito grande de práticas cotidianas. É apropriado
pensar nas rotinas como unidades de atividades organizadas repetidamente (DOSI;
NELSON; WINTER, 2000).
Sendo assim, o trabalho de Nelson e Winter (1982) emprega o conceito
de rotina, fazendo referência a todo padrão comportamental previsível e regular.
Para os autores, as rotinas são características constantes da organização, gerando
seu provável comportamento. No entanto, estes distinguem que grande parte dos
comportamentos não se enquadra no significado mais puro de rotina. Portanto,
alguns anos depois, Dosi, Nelson e Winter (2000) vieram confirmar esta constatação,
justificando que ambientes de crise ou despreparo são percebidos como novos e as
decisões exigem um grande esforço de atenção e discussão.
A abordagem da RBV busca melhor compreensão das fontes de vantagens
competitivas e se atenta com a sustentabilidade das mesmas. Porém, existem outras
correntes que tentam apreender esses mecanismos e que podem ser pesquisados
com maior atenção em trabalhos futuros.
2.2 Recursos
A principal fonte da vantagem competitiva são os recursos desenvolvidos e
controlados pelas empresas, enquanto que outros fatores possuem, para a abordagem
da RBV, importância secundária. O que direcionará uma empresa é o que ela pode
fazer com os recursos que possui, desta forma, as características semelhantes ou
superiores de uma empresa, em relação a seus concorrentes, podem constituir a
base de uma vantagem competitiva sustentável, aliada às oportunidades ambientais
(PELAEZ et al., 2008).
A ideia de observar a firma como um amplo campo de recursos retrocede ao
trabalho de Penrose (1959) que, ao seu tempo, recebeu relativamente pouca atenção
formal, mas Wernerfelt (1984), dando mais confiança às ideias de Penrose, instituiu
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o termo Visão Baseada em Recursos para tratar os meios de se alcançar a vantagem
competitiva através da probabilidade dos recursos.
Wernerfelt (1984), em sua pesquisa, realizou um paralelo entre a visão
tradicional baseada em produtos e a Visão Baseada em Recursos, despontando que,
neste caso, novas perspectivas estratégicas podem ser visualizadas, sobretudo para
firmas que pretendam diversificar suas atividades em diversos mercados. O estudo
também trouxe evidências que indicaram o aumento da lucratividade das empresas,
mais pela força de seus recursos do que pela sua posição de mercado. A ideia
recebeu impulso de outros pesquisadores como Barney (1991) e Peteraf (1993) que
continuaram na tentativa de compreender a razão de diferentes desempenhos entre
empresas da mesma indústria e dentro de ambientes de competição (CARVALHO;
GRZEBIELUCKAS, 2006).
Até os anos 80, as suposições acadêmicas não possuíam um modelo
sistematizado que esclarecessem quais seriam as características dos recursos que
poderiam ser estimados e sustentáveis para a empresa. A partir da década seguinte,
com o desenvolvimento da RBV, Barney (1991), afirmou que uma empresa possui
vantagem competitiva sustentável quando é implementada uma estratégia de
criação de valor, que ainda não foi praticada por nenhum de seus concorrentes
atuais ou potenciais e, quando essas firmas são incapazes de dobrar os benefícios
desta estratégia.
Barney (1991) recomenda que para o recurso de uma empresa ter potencial
para uma vantagem competitiva sustentável deve possuir quatro características: a)
deve ser valioso, no sentido de explorar as oportunidades e/ou neutralizar ameaças
no ambiente da firma; b) deve ser raro entre os competidores atuais e potenciais;
c) deve ser imperfeitamente imitável; d) não deve possuir um substituto paralelo
para este recurso valioso, raro e imperfeitamente imitável. O recurso raro é aquele
que é escasso e não presente em nenhuma empresa concorrente ou potencialmente
concorrente. Estes atributos dos recursos da empresa servem como indicadores da
distinção da firma e da imobilidade de seus recursos (BARNEY, 1991; PETERAF,
1993).
Os recursos da firma são todos os ativos, a capacidade organizacional, o
processo organizacional, a informação e conhecimento controlado por uma firma,
122

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

que permite criar e implementar estratégias que melhorem sua eficácia e que se
sustente por mais tempo (DAFT, 2006).
Seguindo o entendimento que recursos são elementos internos à empresa,
Wernerfelt (1984) define como recursos de uma firma todos os ativos tangíveis e
intangíveis tais como máquinas, marcas, conhecimento em tecnologia, habilidades
pessoais empregadas e procedimentos eficientes, entre outros. A fonte da vantagem
competitiva reside mais nos recursos da empresa do que na atratividade da indústria
(WERNERFELT, 1984; PORTER,1986).
Na RBV, a atratividade da indústria, é explicada pelos recursos da empresa
que, não podem ser alterados à curto prazo. Os recursos exigem um processo de
acumulação contínuo, consistente, persistente, mas de esforços incertos. Recursos
não negociáveis que são desenvolvidos e acumulados ao longo do tempo pela firma
(DIERICKX; COOL, 1989).
Os recursos podem assumir diversas formas, desde fatores de produção
comuns, até ativos altamente diferenciados, um desempenho superior, portanto,
advém da posse de vantagens competitivas.
Existem recursos que podem não estar ligados a uma empresa, e sim ao
macro ambiente, ou seja, o acesso aos recursos naturais, ou mesmo a reputação de
uma empresa de fazer o uso desses recursos. Assim, Wernerfelt (1984) considera
que as habilidades podem ser desenvolvidas, aplicadas ao processo e se tornarem
um recurso atrativo. Neste sentido, a Gestão Estratégica apoiada na RBV assume
que o ambiente é dinâmico e potencialmente instável, em função da presença da
concorrência entre as empresas e dos processos de inovação que estas se notam
obrigadas a conduzir.
3 METODOLOGIA
O método utilizado na pesquisa é descrito nesta seção com o intuito de
selecionar os artigos mais citados que abordam Visão Baseada em Recursos (RBV),
para demonstrar a evolução da cientificidade que norteia a abordagem do tema
no período estabelecido nesta pesquisa. Quanto à metodologia da pesquisa, esta
pesquisa se classifica como descritivo-exploratória. Descritiva, quanto aos objetivos
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de propor-se a descrever o perfil dos periódicos científicos na área das Ciências
Sociais Aplicadas e por apresentar as principais abordagens relacionadas à RBV,
em seu referencial. Exploratória, por buscar conhecer o estado em que se encontram
as pesquisas em artigos internacionais da área de Ciências Sociais Aplicadas.
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento
de relações entre variáveis (GIL, 2002, p. 42),
Quanto aos procedimentos pode ser dita pesquisa documental, que consiste
na coleta, classificação, seleção difusa e na utilização de toda espécie de informações
na forma de textos, imagens e outros (FACHIN, 2001). A amostra da pesquisa foi
obtida por uma seleção de artigos. Foi realizado um levantamento, acessando-se
a base de dados Scopus, uma base de dados internacional que oferece informação
científica à comunidade acadêmica. O acesso gratuito é permitido a professores,
pesquisadores, funcionários e alunos de Graduação e Pós-Graduação de instituições
vinculadas às bases.
O universo da pesquisa compreende as publicações reunidas na base de
dados na área de Ciências Sociais Aplicadas, que totalizou a seleção de 87 artigos
internacionais, mais citados, relacionados à abordagem da RBV, no período de 2009
a 2011. O critério utilizado para a seleção dos artigos foi baseado na ocorrência
das terminologias empregadas para identificar as abordagens da Visão Baseada em
Recursos, conforme localizadas no título, no resumo e/ou nas palavras-chave dos
artigos. Na terminologia fez-se recorrência ao termo Resource-Based View (RBV).
Posteriormente, o critério de seleção dos artigos na pesquisa, assumiu um caráter de
análise documental, uma vez que a seleção da amostra se justifica pelo número de
citações dos artigos na base de dados.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A pesquisa foi divida em três etapas: a busca na base de dados, a seleção de
artigos que abordam a RBV e a análise dos artigos a fim de investigar as abordagens
dos documentos. De acordo com Gil (2008) esta pesquisa se caracteriza em relação
ao plano de pesquisa como exploratória e sua forma de pesquisa bibliográfica. A
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partir da totalidade dos anos analisados, foram selecionados apenas os artigos que
apresentavam a expressão Resource-Based View em seu título, resumo ou palavraschave.
A etapa do mapeamento foi elaborada pelos autores, onde os resumos dos
artigos selecionados foram submetidos a uma análise de conteúdo frente ao tema
de abordagem em relação à RBV. A análise de conteúdo permite o mapeamento
dos artigos, a partir de um conjunto de técnicas de análise das comunicações,
visando obter apontadores que permitam a geração de conhecimentos relativos às
condições de produção dessas mensagens (BARDIN, 2004). Após foram analisados
os objetivos e temas estudados na área de RBV.
Os artigos com os resumos analisados resultaram na abordagem de diversos
objetivos e temas, totalizando 22 artigos que abordaram a técnica de revisão teórica
em seus resumos, estão identificados pela sigla RT. Em 2009 os artigos mais citados
totalizaram 53 artigos, em 2010, foram 27 artigos e em 2011 foram 7 artigos, num
total de 87 artigos conforme Quadro 1.
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Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies. The institution-based view
as a third leg for a strategy tripod. What are dynamic capabilities and are they a useful construct
in strategic management? RT. How the transaction cost and resource-based theories of the firm
inform outsourcing evaluation, RT. The development of the resource-based view of the firm: A
critical appraisal RT. Information technology in supply chains: The value of IT-enabled resources
under competition. Making the most of what you have: Managerial ability as a source of resource
value creation. Product-market strategy and the marketing capabilities of the firm: Impact on
market effectiveness and cash flow performance. Alliance partners and firm performance: Resource
complementarity and status association. International business competence and the contemporary
firm. IT capabilities and firm performance: A contingency analysis of the role of industry and IT
capability type. Human Resources Management and Firm Performance: The Differential Role
of Managerial Affective and Continuance Commitment. Firm-specific knowledge resources and
competitive advantage: The roles of economic-and relationship-based employee governance
mechanisms. Modeling risk allocation in privately financed infrastructure projects using fuzzy
logic. Market-based capabilities and financial performance of firms: Insights into marketing’s
contribution to firm value, RT. The rhetoric of the ‘good worker’ versus the realities of employers’
use and the experiences of migrant workers. The whole relationship between environmental
variables and firm performance: Competitive advantage and firm resources as mediator variables.
Taking stock of corporate governance research while looking to the future: Guest editorial.
Assessing resources, logistics service capabilities, innovation capabilities and the performance of
container shipping services in Taiwan. Research notes and commentaries managing knowledge
in foreign entry strategies: A resource-based analysis, RT. Human resources, human resource
management, and the competitive advantage of firms: Toward a more comprehensive model of
causal linkages, RT. Growing profitable or growing from profits: Putting the horse in front of the
cart? The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance,
RT. Exploring the perceived business value of the flexibility enabled by information technology
infrastructure. Relationship capabilities, quality, and innovation as determinants of export
performance. Research notes and commentaries: Stakeholder relations and the persistence of
corporate financial performance. A comparative analysis of the internationalization of Chinese
and Japanese firms
The effects of innovation-cost strategy, knowledge, and action in the supply chain on firm
performance. Family social capital, venture preparedness, and start-up decisions: A study of
hispanic entrepreneurs in new England. High performance work systems in Ireland: Human
resource and organizational outcomes. Internalisation of ISO 9000 standards: The antecedent role
of functionalist and institutionalist drivers and performance implications. Regulatory uncertainty:
A reason to postpone investments? Not necessarily. Corporate governance and international
business, RT. Why do standardized iso 14001 environmental management systems lead to
heterogeneous environmental outcomes? Environmental management systems and technological
environmental innovations: Exploring the causal relationship. Client-perceived performance and
value in professional B2B services: An international perspective. Export performance of emerging
market firms. Offshore outsourcing of services: An evolutionary perspective. An investigation
of resource-based and institutional theoretic factors in technology adoption for operations and
supply chain management. Technology commercialization, incubator and venture capital, and
new venture performance. How much does national culture constrain organizational culture? RT.
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The effects of internal resources and partnership quality on firm performance: An examination
of Indian BPO providers. Reverse logistics in the electronic industry of China: A case study. A
general interindustry relatedness index. The effect of supplier manufacturing capabilities on buyer
responsiveness: The role of collaboration. Organizational dynamic capability and innovation: An
empirical examination of internet firms. Effects of information technology failures on the market
value of firms. Benchmarking the viability of SCM for entrepreneurial business model design.
Innovation drivers and barriers in food processing. Retailer premium own-brands: Creating
customer loyalty through own-brand products advantage, RT. Acquisition of organizational
capabilities and competitive advantage of IJVs in transition economies: The case of Vietnam.
The impacts of competence-trust and openness-trust on interorganizational systems. Strategic
choice during economic crisis: Domestic market position, organizational capabilities and export
flexibility
2010
The Resource-based view: A review and assessment of its critiques, RT. Dynamic Capabilities:
A review of past research and an agenda for the future, RT. The formation and value of itenabled resources: Antecedents and consequences of synergistic relationships, RT. New hightech venturing as process of resource accumulation. Sustainable supply chain management and
inter-organizational resources: A literature review. The impact of marketing capability, operations
capability and diversification strategy on performance: A resource-based view. Reconsidering the
reputation-performance relationship: A resource-based view. Network resource combinations in
the international venturing of small biotech firms. Capabilities as a mediator linking resources
and the international performance of entrepreneurial firms in an emerging economy. Drivers and
performance outcomes of relationship learning for suppliers in cross-border customer-supplier
relationships: The role of communication culture. Success in global new product development:
Impact of strategy and the behavioral environment of the firm. Examining collaborative supply
chain service technologies: A study of intensity, relationships, and resources. Applicability of
the resource-based and dynamic-capability views under environmental volatility. Government
centrality to university-industry interactions: University research centers and the industry
involvement of academic researchers. A taxonomy of green supply chain management capability
among electronics-related manufacturing firms in Taiwan. Fuzzy group decision making in pursuit
of a competitive marketing strategy. The cultural characteristic of individualism/collectivism:
A comparative study of implications for investment in operations between emerging Asian and
industrialized Western countries, RT. New frontiers of the reputation-performance relationship:
Insights from multiple theories, RT. Implementing competitive strategies: The role of responsive
and proactive market orientations. Competitive advantage in the ERP system’s value-chain and
its influence on future development, RT. Explaining the competitive advantage of logistics service
providers: A resource-based view approach, RT. Determinants of efficient risk allocation in
privately financed public infrastructure projects in Australia. Cooperation, trust and performance empirical results from three countries. The knowledge management strategy and its effect on firm
performance: A contingency analysis. Opportunity costs and non-scale free capabilities: Profit
maximization, corporate scope, and profit margins, RT. Integrating transaction cost economics
and the resource-based view in services and innovation, RT. A multilevel framework of firm
boundaries: Firm characteristics, dyadic differences, and network attributes.

127

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação
2011
The future of resource-based theory: Revitalization or decline? RT. From green to sustainability:
Information Technology and an integrated sustainability framework, RT. Does it really pay to be
green? Determinants and consequences of proactive environmental strategies. A natural-resourcebased view of the firm: Fifteen years after, RT. Making intangibles “tangible” in tests of resourcebased theory: A multidisciplinary construct validation approach. Toward a “theoretical toolbox”
for sustainability research in marketing, RT. Firm resources, competitive actions and performance:
Investigating a mediated model with evidence from the in-vitro diagnostics industry

Quadro 1 - Objetivos e temas dos artigos
Fonte: Elaborado pelos autores.
Na sequência foram analisados os resumos dos artigos selecionados e
elencados conforme a metodologia de pesquisa, conforme o Quadro 2.
MÉTODO DE PESQUISA
Revisão bibliográfica e exploratória qualitativa
Revisão bibliográfica
Revisão teórica
Estudo de caso múltiplo e exploratória qualitativa
Exploratória qualitativa
Estudo de caso
Estudo de caso múltiplo
Exploratória quantitativa
Estudo de caso e revisão teórica
Revisão bibliográfica e estudo de caso
Estudo de caso múltiplo e exploratória quantitativa
Estudo de caso e exploratória qualitativa
TOTAL

Quadro 2 - Metodologia utilizada nos artigos

ARTIGOS
2
15
13
7
11
10
12
1
3
3
5
5
87

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação ao tipo de pesquisa, seguiu-se a classificação proposta por
Machado-da-Silva, Cunha e Amboni (1990) que aborda a pesquisa como: a)
teórica: limitam-se a articulação, formulação e contraposição de conceitos teóricos;
b) teórico-empírica: trata-se de estudos que apresentam dados coletados, analisados
e confrontados com correntes teóricas revisadas.
As delimitações para a consecução da pesquisa foram: a) foram pesquisados
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apenas os artigos científicos disponibilizados na base de dados Scopus; b) a busca
das terminologias previamente estabelecidas, restringindo-se ao título, resumo e
palavras-chave; c) somente foram selecionados os artigos mais citados dentre os
períodos estabelecidos. Os periódicos (journals) foram abordados no Quadro 3 a
fim de, destacar os periódicos que mais apareceram no filtro de busca de citações,
estando presentes na pesquisa vinculados aos artigos.
QTD. ARTIGOS EM
PERIÓDICOS
1
Academy of Management Perspectives
2
Asia Pacific Journal of Management
1
Benchmarking
1
British Journal of Management
1
British Food Journal
1
Business Strategy and the Environment
1
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering
1
Corporate Social Responsibility and Environmental Management
1
Corporate Governance
1
European Journal of Information Systems
1
European Journal of Marketing
1
Enterprise Information Systems
1
Family Business Review
1
Industrial Marketing Management
1
Information Systems Research
2
Information and Management
5
International Journal of Production Economics
2
International Journal of Management Reviews
1
International Journal of Human Resource Management
1
International Journal of Production Research
International Journal of Information Technology and Decision Making 1
1
International Business Review
1
International Journal of Operations and Production Management
1
International Journal of Retail and Distribution Management
1
Journal of Applied Psychology
3
Journal of International Business Studies
2
Journal of Environmental Management
1
Journal of the Academy of Marketing Science
PERIÓDICOS
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Journal of Business Venturing
Journal of International Marketing
Journal of Management
Journal of Business Research
Journal of Operations Management
Journal of Management Studies
Journal of International Marketing
Journal of Product Innovation Management
Journal of the Academy of Marketing Science
Journal of Construction Engineering and Management
Journal of International Management
Journal of Strategic Information Systems
Journal of Accounting and Public Policy
Journal of Small Business Management
Journal of the Academy of Marketing Science
Journal of World Business
Management Decision
Management and Organization Review
Management International Review
Management Science
MIS Quarterly: Management Information Systems
Organization Science
Research Policy
Service Industries Journal
Strategic Management Journal
Supply Chain Management
Technovation
Work, Employment and Society
TOTAL

1
1
7
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
1
1
1
87

Quadro 3 - Quantidade de artigos publicados nos periódicos
Fonte: Elaborado pelos autores.

Dentre os periódicos relacionados com os artigos os mais presentes na
pesquisa foram: Strategic Management Journal, do Reino Unido, que possui fator
de impacto H index de 139, com 11 artigos publicados dos analisados no estudo,
seguido pelo periódico dos Estados Unidos, o Journal of Management, que possui
fator de impacto H index de 94 e o periódico da Holanda, o International Journal
of Production Economics, que possui fator de impacto H index de 71 com 5 artigos
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publicados com o assunto da Visão Baseada em Recursos.
Com base na análise de conteúdo dos resumos dos artigos, os temas
abordados foram estudos relacionados à Visão Baseada em Recursos. Os temas
estudados nas pesquisas seguem no Quadro 4.
Tecnologia da informação (TI)
Recursos humanos (RH)
Modelos teóricos
Teorias de dinâmica
Estratégia versus empresa
Parceria entre empresas
Governança corporativa
Medidas de recursos
Exportação
Inovação
Redes sociais
Sustentabilidade
Decisões
Gestão do conhecimento
Serviços
Relação universidade e indústria

Internacionalização das pequenas e
médias empresas
Governança econômica
Modelos conceituais
Inter-relações entre processos de negócio
Gestão sustentável
Gestão ambiental
Teoria da reputação
Confiança baseada em parcerias
Joint ventures
Capacidades
(capabilities)
organizacionais
Visão natural baseada em recursos
Cadeia de suprimentos
Teorias da logística reversa
Cooperação baseada na confiança
Marketing estratégico

Quadro 4 - Tema dos artigos publicados nos periódicos
Fonte: Elaborado pelos autores.

O número de autores por artigo também foi analisado e conforme Quadro 5
segue a quantidade de autores participantes das pesquisas.
Artigos com 1 autor
Artigos com 2 autores
Artigos com 3 autores
Artigos com 4 autores
Artigos com 5 autores

Quadro 5 - Número de autores por artigo

10
26
35
15
1

Fonte: Elaborado pelos autores.

131

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa documental, foi possível explorar dentro do universo
acadêmico internacional, a evolução do tema da Resource-Based View na área de
administração, utilizando a base de dados Scopus, em pesquisa na área de Ciências
Sociais e Aplicadas.
Ao analisar o período de 2009 a 2011, foi possível constatar que o período
mais citado e também em quantidade de citação, foi o ano de 2009, sendo natural,
por serem pesquisas menos recentes. No entanto esse resultado demonstra que o
estudo do tema RBV continua em expansão nas pesquisas internacionais. Sendo
assim, os journals que mais publicaram no período estudado possuem fator de
impacto relevante H index de 139, H index de 94 e H index de 71, de periódicos do
Reino Unido, Estados Unidos e Holanda.
Em relação ao número de autores por artigo, chegou-se a conclusão que em
journals geralmente o número de autores fica na maioria entre 2 e 3 autores, o que
pode apontar para a inexistência de grupos numerosos ou até mesmo a inexistência
de grupos de pesquisa em instituições. No entanto nesta pesquisa não foi realizada
uma análise de engajamento de autores em instituições ou se produzem pesquisas
individualmente.
Os métodos de pesquisa mais adotados nos artigos selecionados tiveram
como procedimentos técnicos a coleta de dados a revisão bibliográfica e teórica.
Como objetivos de pesquisa, foram mais utilizadas as técnicas exploratórias
qualitativas. Como estratégia de abordagem, os mais utilizados foram o estudo de
caso e estudo de caso múltiplo. O que demonstrou que as pesquisas na área da RBV
são na maioria qualitativas e aplicadas em casos empresariais.
Esta pesquisa alcançou o seu objetivo, de mapeamento da produção
acadêmica do tema da Visão Baseada em Recursos na área de administração por meio
do aprofundamento qualitativo das publicações, dos autores e dos journals. Pode-se
concluir que o tema da Visão Baseada em Recursos na área de administração possui
repercussão internacional e é um assunto de interesses diversos, no que confirma
o Quadro 4, em relação aos temas abordados nas pesquisas relacionadas a RBV e
que possui funções dentro de diversas pesquisas, o que apresenta um crescimento
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constante ao longo dos anos.
Sugere-se a futuros trabalhos na investigação mais aprofundada do panorama
dos periódicos, com a inclusão de novos termos de busca relacionados à RBV. Além
disso, estudos que contemplem os temas da RBV mais abordados nos periódicos
podem contribuir para a disseminação da temática.
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RESUMO

O estudo sobre a análise da relação entre o consumo de medicamentos genéricos e sua importância
dentro de uma rede de farmácias de Caxias do Sul (RS) visa demonstrar o avanço das vendas de
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medicamentos genéricos em todo o país desde que foi implantada a política dos genéricos. Os
objetivos específicos deste estudo são comparar o percentual de vendas de genéricos na farmácia
em questão em relação ao crescimento no Brasil, demonstrar a importância de um melhor acesso
a este tipo de medicamento para o usuário, desenvolver treinamento para a equipe direcionado ao
conhecimento do conceito do medicamento genérico, propor um projeto de atenção farmacêutica
voltada aos usuários desta classe de medicamentos, criar estratégias de marketing para aumentar a
venda desta classe de medicamentos direcionadas aos clientes da rede e analisar resultados esperados.
Concluiu-se que a rede de farmácias em questão precisa melhor a gestão sobre os medicamentos
genéricos, pois é esta classe de medicamentos que irá aumentar o faturamento das farmácias nos
próximos anos.
Palavras-chave: Medicamento genérico; Vendas; Faturamento.

1 INTRODUÇÃO
A oportunidade para o segmento de medicamentos genéricos surgiu na
época, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada visando
centralizar a regulamentação e fiscalização de vários segmentos da sociedade,
entre eles o da indústria farmacêutica. Verificou-se neste setor uma necessidade de
proporcionar aos usuários um melhor acesso aos medicamentos através do aumento
da competitividade de mercado. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de
Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos), a tendência de crescimento no varejo
farmacêutico deve se consolidar nos próximos meses com uma maior participação
dos genéricos de nova geração, que são medicamentos com patente vencida
recentemente. Esses medicamentos são mais modernos, portanto, mais eficazes e
possuem maior valor agregado. Com isso, a expectativa é alcançar a marca de 30%
de participação de mercado ainda em 2012 (Pró Genéricos, 2012).
Com o intuito de assegurar a oferta de medicamentos de qualidade, baixo
custo no mercado e de fomentar o acesso da população a estes medicamentos, são
oferecidos pela Lei nº 9.787/99, os medicamentos genéricos. Sua intercambialidade
com o medicamento de referência é assegurada por testes de equivalência
farmacêutica e bioequivalência, realizados por laboratórios credenciados pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (QUENTAL et al.2008). A
adoção da política de medicamentos genéricos no Brasil objetivou, principalmente,
aumentar o acesso da população aos medicamentos, melhorar a qualidade dos
mesmos e diminuir o custo dos tratamentos médicos (CARVALHO et al.2006).
Essa nova lei aumenta, portanto, a responsabilidade das farmácias, fazendose necessária maior qualificação dos atendentes, seja com diplomas universitários,
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seja com cursos profissionalizantes voltados ao setor (BARROS, 1999). Atualmente,
com a crescente corrida para a informação, a disponibilidade de cursos de atualização
dentro da área de atuação demonstra interesse da empresa no desenvolvimento
do profissional e acaba motivando-o a buscar alternativas e progressos dentro da
empresa (ITALIANI, 2007).
A Atenção Farmacêutica é um modelo de prática profissional que consiste
na provisão responsável da farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados
concretos em resposta à terapêutica prescrita, que melhorem a qualidade de vida do
paciente. Busca prevenir ou resolver os problemas farmacoterapêuticos de maneira
sistematizada e documentada. Além disso, envolve o acompanhamento do paciente
com dois objetivos principais: a) responsabilizar-se junto com o paciente para que
o medicamento prescrito seja seguro e eficaz, na posologia correta e resulte no
efeito terapêutico desejado; b) atentar para que, ao longo do tratamento, as reações
adversas aos medicamentos sejam as mínimas possíveis e quando surgirem, que
possam ser resolvidas imediatamente (CIPOLLE et al, 2000).
Segundo Italiani (2007) a orientação dos negócios é agora voltada ao
marketing e ao cliente focada na solução de problemas e na fidelização do cliente
e não mais no custo de produção e no produto. O atendimento, fator cada vez mais
importante para o sucesso a longo prazo das empresas de varejo, é trabalhado
exaustivamente na tentativa de padronização de suas atividades. Estratégias de pósvendas são percebidas como fator-chave na fidelização de clientes e o cadastramento
dos clientes assume papel estratégico na segmentação das atividades. (ITALIANI,
2007). O presente trabalho visa analisar a venda de medicamentos genéricos no
Brasil em relação a uma rede de farmácias de Caxias do Sul.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Evolução do Medicamento Genérico
A indústria de genéricos teve origem na década de 60, por iniciativa do governo
dos Estados Unidos. Mas foi em 1984 que os norte-americanos estabeleceram os
critérios que viriam a ser adotados internacionalmente para o registro deste tipo de
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medicamento (Pró Genéricos, 2010).
No início dos anos 1990, começou a ser discutida a questão de se introduzir
no Brasil uma legislação específica para medicamentos genéricos em simultâneo
com a discussão sobre o Novo Código de Patentes. Entre uma das medidas que
foram implementadas antes da Lei de Genéricos destaca-se aquela que determinou
mudanças nas embalagens dos medicamentos: o Decreto n.793 de 1993 passou
a exigir que todos os medicamentos comercializados no país passassem a conter
em suas embalagens o nome do princípio ativo de maneira a aumentar o nível
de informação, principalmente da classe médica, sobre os componentes dos
medicamentos, e a aumentar as possibilidades de substituí-los entre si quando estes
apresentassem o mesmo princípio ativo (HASENCLEVER, 2004).
A política de medicamentos genéricos foi identificada como uma alternativa
viável para o mercado farmacêutico de países em desenvolvimento, a fim de reduzir a
dependência externa, os preços e custos dos medicamentos. Identifica-se na política
de genéricos uma forma de regulação do mercado, permitindo a concorrência de
preços com os produtos de marca e com os medicamentos inovadores. A política de
medicamentos genéricos foi instituída no Brasil, em 1999, com a publicação da Lei
nº 9.787, sob intensa divulgação do governo em relação à redução dos custos dos
tratamentos feitos com medicamentos genéricos (VIEIRA et.al.2006).
Segundo a ANVISA (1999), o medicamento genérico é um remédio similar a
um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável,
geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de
outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade,
e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.
Desde que chegaram às farmácias brasileiras, em meados de 2000, os
genéricos vêm avançando regularmente no mercado farmacêutico brasileiro.
Afinal, com preços em média 45% menores que os medicamentos inovadores
correspondentes, os genéricos criaram as condições econômicas para que um a
parcela da população passasse a cumprir os tratamentos medicamentosos, com
eficácia e segurança (Pró Genéricos, 2010).
Segundo a Pró Genéricos (2012), nos primeiros seis meses do ano, foram
comercializadas 321 milhões de unidades contra 264 milhões no mesmo período
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de 2011. Com esse resultado, a participação de mercado dos genéricos atingiu no
mês de junho 26,6%, de acordo com o IMS Health, instituto que audita o mercado
farmacêutico no Brasil e no mundo. Estima-se que o segmento deve alcançar 30%
de participação de mercado ainda em 2012.
2.2 Importância do Medicamento Genérico
A consolidação do mercado de genéricos, no Brasil, representa importante
estratégia governamental, uma vez que significa maior acesso da população aos
medicamentos. Apenas 23% da população brasileira tem acesso aos medicamentos
e esta pequena parcela está sujeita a muitos problemas. O surgimento dos
medicamentos genéricos se deu devido a esta dificuldade, trazendo esperanças ao
quadro desanimador da saúde brasileira (MONTEIRO et al, 2005).
No Brasil, é responsabilidade do Estado a formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem, entre outros, estabelecer condições que assegurem
acesso universal às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde. Neste contexto, insere-se a política nacional de medicamentos, cujo propósito
é garantir o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, bem
como a sua necessária segurança, eficácia e qualidade (DIAS et al, 2005).
A política de medicamentos genéricos objetiva maior racionalidade no uso
de medicamentos, bem como estimula a concorrência, na qual os consumidores
terão disponíveis produtos intercambiáveis de diferentes preços. É previsível que
a referida competição ocasione a redução dos preços dos medicamentos, trazendo,
então, benefícios a todos os segmentos envolvidos na cadeia de produção, controle,
comercialização e, principalmente, o consumo (CARVALHO et al, 2006).
Para a garantia de qualidade, prescrição e dispensação, é de fundamental
importância a participação ativa e consciente dos profissionais responsáveis pela
prescrição e dispensação destes medicamentos. Neste contexto, o farmacêutico
deveria ser o principal conhecedor no que tange aos medicamentos e deve estar
muito bem atualizado e instruído para proceder à intercambialidade ou substituição
dos medicamentos de referência por genéricos, com eficiência e credibilidade
(MONTEIRO et al, 2005).
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Segundo a Pró Genéricos (2010), os genéricos passaram a integrar a cesta de
consumo de milhares de famílias brasileiras, auxiliando no acesso a medicamentos,
especialmente no caso do tratamento de doenças crônicas. Desde a introdução dos
genéricos no país, muitos brasileiros que não estavam se medicando ou que tinham
dificuldade de dar continuidade ao tratamento por impossibilidade econômica,
encontraram nos genéricos uma alternativa viável para se medicar corretamente.
Outros ganhos relacionados a essa implantação relacionam-se ao aumento
da oferta de postos de trabalho na indústria farmacêutica, em áreas tais como
desenvolvimento farmacotécnico, controle e garantia de qualidade e assuntos
regulatórios. Há também uma crescente demanda por profissionais especializados
para atuar em centros de equivalência farmacêutica e bioequivalência, ou como
monitores de bioequivalência contratados pelas empresas que pretendem registrar
genéricos ou adequar seus similares à regulamentação vigente (ARAÚJO et al,
2010).
2.3 Problemáticas dos Medicamentos Genéricos
A indústria farmacêutica reagiu à implantação dos genéricos. Logo após
a publicação da Resolução n. 391, enquanto ainda não haviam sido lançados
medicamentos desse tipo, a mídia impressa denunciava o encaminhamento de
comunicado da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (ABIFARMA)
aos médicos e às farmácias. No comunicado, afirmava-se que o “farmacêutico
não pode, em nenhuma circunstância, substituir prescrições, sob pena de crime
hediondo”. Outra reação da indústria farmacêutica foi fornecer carimbos, etiquetas
e receituários já impressos aos médicos com frases de conteúdo similar a “Não
substituir por genéricos”. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
instituição responsável pelas regulações de políticas como a dos medicamentos
genéricos, reagiu com a republicação da Resolução n. 391, em 19 de novembro
de 1999, na qual incluiu a proibição explícita desta prática, além de exigir “de
próprio punho” do prescritor qualquer restrição ao intercambiamento. A resistência
aos medicamentos genéricos também foi evidenciada entre prescritores. Pesquisa
realizada pela ANVISA, na época da implantação, mostrou que 80% das receitas
avaliadas eram de medicamentos de marca, ainda que 78% dos médicos se
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manifestassem de forma positiva sobre a qualidade dos genéricos (DIAS et al,
2005).
A entrada no mercado de novas moléculas para mesmos fins terapêuticos,
acompanhada de grande publicidade, interfere no processo decisório do prescritor,
assim como práticas de bonificações da indústria para venda nos balcões das
farmácias repercutem na decisão de compra do paciente (RUMEL et al, 2006).
2.4 Treinamento
Aprofissão farmacêutica encontra-se num período de profunda transformação,
no Brasil e no mundo. A atenção farmacêutica no Brasil começa a ser reconhecida
após a elaboração do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (Organização
Pan-americana da Saúde, 2002), que propõe um modelo de prática que contemple
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Entre os componentes da
atenção farmacêutica refere-se a dispensação de medicamentos, o atendimento
de distúrbios menores e o acompanhamento farmacoterapêutico como atividades
que devem ser realizadas de forma sistemática e documentada pelo farmacêutico
(FILHO et al, 2008).
Apesar dos avanços, o farmacêutico não tem uma atuação muito destacada
no acompanhamento da utilização dos medicamentos, na prevenção e promoção da
saúde e é pouco reconhecido como profissional de saúde, tanto pela equipe quanto
pela sociedade. Da mesma forma, a farmácia muitas vezes não é considerada um
estabelecimento de saúde. Esses fatores contribuem para que haja ainda uma baixa
efetividade no sistema com problemas que resultam, entre outros fatos, em uso
irracional de medicamentos e baixo acesso da população aos mesmos, dificultando
assim a resolutividade das ações de saúde (DUARTE, 2011).
Entre uma farmácia e outra não há expressiva diferença em relação aos
produtos ofertados, uma vez que são semelhantes entre si e os medicamentos têm
praticamente o mesmo preço de venda, pois se trata de um produto de baixo valor
agregado. A diferença então está no modus operandi de cada estabelecimento
compreendida no atendimento e nas condições de pagamento. Fazer com que os
atendentes respondam às necessidades e a expectativa dos clientes é essencial para
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que se obtenha uma relação farmácia/consumidor eficaz e o sucesso do negócio
(ESTEVES E DIAS, 2008).
Segundo a RDC 44/09, a habilitação da equipe da farmácia é fundamental
para a melhoria da qualidade do atendimento aos usuários e para a segurança de
todos. A resolução exige que os funcionários sejam capacitados com relação ao
cumprimento da legislação sanitária e aos Procedimentos Operacionais Padrão
(POPs) do estabelecimento. Isso inclui não apenas o farmacêutico e os atendentes,
mas também o pessoal de limpeza e manutenção. Estes devem receber treinamento
inicial e continuado com relação à importância do autocuidado, higiene pessoal e
do ambiente, saúde, conduta e elementos básicos em microbiologia, relevantes para
a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos usuários (ANVISA, 2009).
2.5 Estratégia de Marketing
No segmento de Farmácias e Drogarias, tornou-se muito comum entre os
players do mercado, utilizar como estratégia de relacionamento e fidelização, os
chamados “cartões de fidelidade”, nos quais o cliente, por meio de um cadastro,
recebe um cartão que lhe proporciona descontos em medicamentos, acúmulo de
pontos que podem ser trocados por brindes ou ofertas exclusivas, criadas de acordo
com o perfil de consumo do cliente. No cenário atual, é importante ressaltar que o
faturamento das farmácias e drogarias não se dá apenas pela venda de medicamentos,
mas também pela venda de produtos de perfumaria, e, dependendo da organização,
esses produtos podem representar até mesmo 30% do total do faturamento de uma
rede de farmácias. A venda de medicamentos genéricos também favoreceu o setor,
que aumentou as vendas em 5,86% em comparação com o terceiro trimestre do ano
de 2007 (PEREIRA E BASTOS, 2010).
O tipo de comércio no qual as farmácias e drogarias operam possui
algumas peculiaridades em relação aos demais ramos do varejo. Elas, além de
serem responsáveis pela distribuição e abastecimento de medicamentos e produtos
de higiene e beleza para a população, têm responsabilidade com a saúde pública
(BRANDÃO, 2009). Além disso, presença e atuação do farmacêutico é requisito
fundamental para a dispensação de medicamentos aos pacientes, ou seja, o
farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o uso correto, seguro
e eficaz dos medicamentos de acordo com as necessidades individuais do cliente
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(MENEZES, 2010).
A Figura 1 servirá como Modelo Conceitual de Análise para o
desenvolvimento do estudo de caso, com breve resumo das principais partes citadas
no referencial teórico e o que será enfatizado e trabalhado no decorrer do artigo.
Ideias Fundamentais / Autores
Tópicos

Evolução
do
Medicamento
Genérico

Importância do
Medicamento
Genérico

Tópicos

- Identifica-se na política de genéricos uma forma de regulação do mercado,
permitindo a concorrência de preços com os produtos de marca e com os
medicamentos inovadores (VIEIRA et.al.2006).
- Com preços em média 45% menores que os medicamentos inovadores
correspondentes, os genéricos criaram as condições econômicas para que uma
parcela da população passasse a cumprir os tratamentos medicamentosos,
com eficácia e segurança (Pró Genéricos, 2010).
- Apenas 23% da população brasileira tem acesso aos medicamentos e
esta pequena parcela está sujeita a muitos problemas. O surgimento dos
medicamentos genéricos se deu devido a esta dificuldade, trazendo esperanças
ao quadro desanimador da saúde brasileira (MONTEIRO et al, 2005).
- A política de medicamentos genéricos objetiva maior racionalidade no uso de
medicamentos, bem como estimula a concorrência, na qual os consumidores
terão disponíveis produtos intercambiáveis de diferentes preços (CARVALHO
et al, 2006).
Ideias Fundamentais / Autores

P r o b l e m á t i c a s - A indústria farmacêutica reagiu à implantação dos genéricos. Fornecer
d
o
s carimbos, etiquetas e receituários já impressos aos médicos com frases de
M e d i c a m e n t o s conteúdo similar a “Não substituir por genéricos” (DIAS et al, 2005).
Genéricos
- A atenção farmacêutica no Brasil começa a ser reconhecida após a elaboração
do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (Organização Panamericana
da Saúde, 2002), que propõe um modelo de prática que contemple ações de
Treinamento
promoção, proteção e recuperação da saúde (FILHO et al, 2008).
- Fazer com que os atendentes respondam às necessidades e a expectativa dos
clientes é essencial para que se obtenha uma relação farmácia/consumidor
eficaz e o sucesso do negócio (ESTEVES E DIAS, 2008).
- A venda de medicamentos genéricos favoreceu o setor, que aumentou as
vendas em 5,86% em comparação com o terceiro trimestre do ano de 2007
Estratégia
de (PEREIRA E BASTOS, 2010).
Marketing
- O farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o uso
correto, seguro e eficaz dos medicamentos de acordo com as necessidades
individuais do cliente (MENEZES, 2010).

Figura 1 - Modelo Conceitual de Análise
Fonte: Elaboração própria.
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Como citado na bibliografia presente, o profissional farmacêutico deve estar
presente na farmácia para fazer a correta intercambialidade do medicamento de
referência pelo genérico, aumentando a segurança para o cliente. Os medicamentos
genéricos constituem, hoje, um dos mais importantes instrumentos de auxílio ao
acesso de medicamentos no Brasil.
3 METODOLOGIA
A cidade de Caxias do Sul possui uma população de 435.564
habitantes. É o segundo polo metalmecânico do país e um dos maiores da América
Latina. Mais de 6.500 indústrias fazem com que o município responda por cerca de
6,5% do PIB do Rio Grande do Sul. É possível perceber em Caxias do Sul, o grande
número de farmácias que se instalam pela cidade. Entretanto, a localização destes
estabelecimentos fica concentrada no centro da cidade, sendo que nesta região é
possível encontrar duas, três ou até mais farmácias no mesmo quarteirão.
A rede de farmácias em estudo é parte integrante de uma rede regional
privada de farmácias comercias e de manipulação. Possui uma equipe de 217
funcionários, sendo, destes, 53 farmacêuticos. Estão localizadas na área central da
cidade de Caxias do Sul e em bairros estratégicos. Outras localizam-se em cidades
vizinhas, como a região das Hortênsias.
Observando todo o rigor da legislação estabelecida pela ANVISA, é possível
concluir que o grande trunfo do programa brasileiro de medicamentos genéricos foi
o de instituir no país uma categoria de medicamentos que alia qualidade a economia.
Agregado a este fato, é possível estabelecer o objetivo principal para este trabalho:
analisar a relação entre o consumo de medicamentos genéricos e sua importância
dentro de uma rede de farmácias de Caxias do Sul. Como objetivos específicos
para o trabalho, foram identificados a possibilidade de: a) comparar o percentual de
vendas de genéricos na farmácia em questão em relação ao crescimento no Brasil;
b) demonstrar a importância de um melhor acesso a este tipo de medicamento para o
usuário; c) desenvolver treinamento para a equipe direcionado ao conhecimento do
conceito do medicamento genérico; d) propor um projeto de atenção farmacêutica
voltada aos usuários desta classe de medicamentos, e; e) criar estratégias de
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marketing para aumentar a venda desta classe de medicamentos direcionadas aos
clientes da rede.
Segundo YIN (2010), a essência de um estudo de caso, a tendência central
entre todos os tipos de estudo de caso, é que ele tenta iluminar uma decisão ou um
conjunto de decisões: por que elas são tomadas, como elas são implementadas e
com que resultado.
O estudo de caso visa proporcionar certa vivência da realidade, tendo por
base a discussão, a análise e a busca de solução de um determinado problema extraído
da vida real. Em verdade, trata-se de uma estratégia metodológica de amplo uso,
quando se pretende responder às questões ‘como’ e ‘por que’ determinadas situações
ou fenômenos ocorrem, principalmente quando se dispõe de poucas possibilidades
de interferência ou de controle sobre os eventos estudados (FIALHO, 2008). O
instrumento utilizado para a coleta dos dados foi os índices divulgados pela
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos) e
o sistema Conecta utilizado nas farmácias pesquisadas.
4 RESULTADO E/OU DISCUSSÕES
O programa de medicamentos genéricos foi criado no Brasil em 1999, com
a Lei 9.787, formulada com o objetivo de implementar uma política consistente
de auxílio ao acesso a tratamentos medicamentosos no país. Atualmente no Brasil,
genérico significa cópia assegurada de qualidade quando registrado na ANVISA.
A intercambialidade de medicamento de referência por um medicamento genérico
é uma ação legal, definida pela Lei citada acima, sendo que o medicamento de
marca pode ser substituído por um genérico, desde que a mesma seja realizada por
profissional habilitado, no caso, o farmacêutico.
Contudo, a mesma lei permite que o médico prescritor possa interferir nesta
intercambialidade, quando diz: “Será permitida ao profissional farmacêutico a
substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente,
salvo restrições expressas pelo profissional prescritor”. Esta restrição contida na
lei impossibilita o profissional farmacêutico de exercer uma de suas principais
funções, que é a de orientar e esclarecer ao cliente que existe um medicamento mais
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acessível quanto ao custo e com a mesma segurança terapêutica do medicamento
que foi prescrito pelo médico.
A falta de conhecimento farmacotécnico, farmacocinético, farmacodinâmico,
farmacogenético e entender a diferença entre medicamentos de referência, genéricos
e similares, por parte dos prescritores, pode criar sérios obstáculos à consolidação
do mercado dos medicamentos genéricos. O cliente está cada vez mais crítico no
que diz respeito à prescrição e ao direito de usufruir do medicamento adaptado às
suas necessidades, conferindo, a este, um papel cada vez mais interrogativo sobre
a sua prescrição médica. Com isso, princípios como a racionalidade, a utilidade e
a integridade do profissional médico assumem neste contexto particular relevância.
Os farmacêuticos não entendem a razão pela qual se deixa para o médico a
decisão de autorizar ou não a substituição de um medicamento de referência pelo
medicamento genérico, sem que lhe seja exigida qualquer justificativa técnica.
Atualmente, devido ao amplo crescimento do mercado farmacêutico,
existem indústrias que produzem exclusivamente medicamentos genéricos. O que
é bom para a população de modo geral. Mas, as indústrias multinacionais no Brasil
fazem críticas e restrições ao decreto dos genéricos, alegando que a substituição ou
a prescrição de medicamentos genéricos vai acarretar problemas com a qualidade
dos medicamentos. Essa crítica se aplica aos registros por similaridade. Entretanto,
é claro que a questão de monitorar e assegurar a qualidade dos produtos circulando
no mercado é um ponto crucial na implementação de uma política de medicamentos
genéricos e deve ser assumida como ação governamental. A sua finalidade principal
é a obtenção de lucro. Nesse sentido, tem revelado também uma relutância em
aceitar os medicamentos genéricos, declarando-se ameaçada por estes, devido ao
fim de uma fonte de lucro proveniente dos medicamentos de marca (referência).
Outra crítica é a bonificação de medicamentos por parte da indústria
farmacêutica para donos de farmácias e atendentes, e para médicos. A bonificação
é ruim porque induz o estabelecimento farmacêutico a designar o medicamento e
incentiva o médico a prescrever o medicamento de referência, indo contra o direito
de escolha que o cliente tem em optar por um medicamento mais barato. Outro
ponto que não existe na legislação do Brasil é a penalidade para o estabelecimento
ou para a indústria que bonifica os seus medicamentos.
147

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação

A população brasileira ainda não se sente segura em relação à qualidade do
medicamento genérico. Talvez a insegurança do cliente esteja na falta de informação.
Existem dois tipos de clientes: aqueles que procuram menor preço e os que são fiéis
à marca. Os que procuram menor preço e com qualidade, com certeza vão consumir
o genérico. Os que são fiéis à marca, vão seguir rigorosamente a prescrição médica,
já que estes não prescrevem pelo nome genérico.
4.1 Análise das melhorias
Assegurar a toda a população o acesso a produtos farmacêuticos de qualidade,
que sejam eficazes, seguros, prescritos e usados racionalmente e a custos razoáveis,
tem sido um desafio permanente em todo o país. Mas, a ANVISA tem buscado por
parceiros que possam divulgar informações para a população sobre os benefícios
que o medicamento genérico pode trazer para sua saúde e para o setor financeiro.
O direito do consumidor em relação aos medicamentos genéricos envolve,
não apenas o direito de conhecer e ter acesso a esses novos produtos, de qualidade
garantida e preço mais acessível. Reforça, sobretudo, a necessidade de assegurar
que o direito à saúde dos cidadãos não se torne refém de um mercado exclusivo.
Todos têm o direito de ter um mercado de medicamentos competitivo, com preços
acessíveis e qualidade assegurada.
Os medicamentos genéricos custam em média, 35% a menor dos
medicamentos de referência. E como os genéricos aumentam a concorrência
no setor, até os medicamentos com nome comercial ficaram bem mais baratos.
Portanto, enquanto a patente de um medicamento de referência estiver vigorando,
não é permitida a produção do genérico correspondente, a não ser com autorização
do detentor da patente. Depois de vencido o prazo legal estabelecido pela Lei das
Patentes, a fórmula poderá ser reproduzida por outros laboratórios, permitindo,
assim, maior acesso à população.
Não será da noite para o dia que todos os genéricos registrados estarão
disponíveis nas prateleiras das farmácias. Também deve demorar um pouco até que
a maioria dos medicamentos de referência tenha um genérico correspondente. Em
março de 2002, já havia sido aprovada a produção de 191 princípios ativos e mais
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de 1.700 apresentações diferentes. Hoje, cerca de 750 apresentações de genéricos
já estão em comercialização. E o mais importante: a nova política de vigilância
sanitária tem o objetivo de contribuir com a qualidade dos produtos, visando
melhorar a saúde coletiva e ampliar o acesso da população aos medicamentos.
O papel da indústria farmacêutica, além de cumprir rigorosamente o que
estabelece a legislação, consiste em procurar estimular a política dos genéricos,
tornando sua atividade mais transparente para a sociedade. Hoje, todos os
laboratórios mais conceituados do país, produzem medicamentos genéricos.
A política dos genéricos pode ser uma aliada na luta dos profissionais
contra a automedicação. Informar sobre a segurança e a qualidade dos genéricos
tem o efeito educativo de apontar para a responsabilidade necessária ao lidar com
medicamentos, que são drogas a serem utilizadas apenas com a recomendação de
profissionais especializados. A existência dos genéricos ajuda a combater a visão
de que os medicamentos são um produto de consumo como outro qualquer, e que as
pessoas podem entrar numa farmácia e comprar o que quiserem, quando acharem
que precisam. O único profissional habilitado para orientar os consumidores sobre
medicamentos nas farmácias é o farmacêutico, um profissional formado, que estuda
os medicamentos e sua composição.
Diversos autores expõem que seria melhor se cada vez mais farmácias
adotassem e divulgassem os genéricos, descobrindo que eles são um bom negócio
não só para quem compra, mas também para quem vende, pois a farmácia pode
comprar o medicamento genérico com até 80% de desconto, repassando parte
deste para a população, que poderá comprar com 40 a 50% a menos do valor do
medicamento de referência.
4.2 Sugestões
Os genéricos são cópias de medicamentos inovadores cujas patentes já
expiraram. Sua produção obedece a rigorosos padrões de controle de qualidade. Por
lei, só podem chegar ao consumidor depois de passarem por testes de bioequivalência
realizados em seres humanos ( o que garante que serão absorvidos na mesma
concentração e velocidade que os medicamentos de referência) e equivalência
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farmacêutica (que garantem que a composição do produto é idêntica ao do
medicamento inovador que lhe deu origem). Graças a estes testes, os medicamentos
genéricos são intercambiáveis. Ou seja, por lei, podem substituir os medicamentos
de referência indicados nas prescrições médicas. A troca, quando o médico não
prescrever diretamente o genérico, pode ser recomendada pelo farmacêutico
responsável, nos estabelecimentos de varejo, com absoluta segurança para o
consumidor. Por isso, é muito importante a presença do farmacêutico nas farmácias,
para que ocorra a substituição e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.
Com preços no mínimo 35% menores que os medicamentos de marca,
os medicamentos genéricos já estão colaborando para que muitos brasileiros,
que não estavam se medicando ou que tinham dificuldade de dar continuidade a
tratamentos, encontrem uma alternativa viável e segura para seguir as prescrições
médicas corretamente. Por isso, é muito importante que o profissional médico tenha
mais informações sobre os medicamentos genéricos, com treinamentos sobre sua
segurança, eficácia, podendo dar mais confiança ao cliente para que solicite, no
balcão da farmácia, o medicamento genérico.
A comercialização de medicamentos apenas com seus nomes genéricos
acabaria com a necessidade de propaganda e o consumidor poderia optar pelo
medicamento de referência ou pelo medicamento genérico, pois o médico já estaria
prescrevendo o genérico. Porém, a disponibilidade de medicamentos genéricos na
farmácia ainda é muito pequena, devido a patente de muitos medicamentos ainda
não estar vencida.
Para o consumidor, preço é a principal razão para a intercambialidade.
Assim, o prescritor deve conhecer os preços dos medicamentos e fornecer esta
informação para que o mesmo escolha a opção mais viável para seu tratamento.
Uma pesquisa realizada pela ANVISA, na época da implantação da lei dos
genéricos, mostrou que 80% das receitas avaliadas eram de medicamentos de marca,
ainda que 78% dos médicos se manifestassem de forma positiva sobre a qualidade
dos genéricos. O resultado permite supor uma possível falta de hábito entre estes,
indicando a necessidade de ações contínuas de incentivo à prescrição pelo nome
genérico, inclusive na formação dos futuros profissionais. As ações dirigidas aos
médicos se mostram cruciais, tendo em vista que, em 71% dos casos examinados,
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os consumidores compraram o medicamento na forma prescrita.
A população, ainda, não tem uma informação segura sobre a eficácia do
medicamento genérico. A relação médico/paciente é outro problema na hora da
prescrição. O cliente deveria exigir do médico a indicação por um genérico. A
divulgação dos genéricos ainda é fraca. O governo deveria montar uma estratégia
de comunicação eficiente aos consumidores e aos profissionais do setor de saúde.
O atendente de farmácia deveria ter um treinamento contínuo sobre os
medicamentos genéricos. O farmacêutico precisa que este profissional da saúde
tenha segurança e conhecimento para que possa orientar o cliente sobre a existência
de um medicamento mais barato e com a mesma eficácia do medicamento prescrito
pelo médico.
A implantação da política de genéricos no país, embora não tenha
favorecido um aumento significativo de acesso aos medicamentos na população
brasileira, foi um ganho. Os consumidores passam a contar com a oportunidade
de comprar medicamentos a preços mais acessíveis e com garantia de qualidade e
intercambialidade.
Com preços até 65% menores do que os dos medicamentos de referência, os
genéricos são responsáveis por 24% das vendas por unidade atualmente, segundo o
Ministério da Saúde. Esse percentual, há dez anos, era 5,7%.
Na Figura 2 apresentamos os resultados e críticas da relação do consumo de
medicamentos genéricos e sua importância dentro da rede de farmácias em estudo.
Objetivos

Resultados / Sugestões

A venda de medicamentos na rede de farmácias em questão é de
aproximadamente R$ 2.276.000,00/mês. Destes, R$ 263.000,00 são
medicamentos genérico, correspondendo a 11,5% nas vendas de
Venda de Medicamentos
medicamentos, ficando muito abaixo comparado a venda no Brasil,
Genéricos
que é de 24%. Este fato ocorre devido à falta de visão de negócio dos
gestores sobre a rentabilidade que esta classe de medicamentos agrega
no faturamento da farmácia.
Objetivos
Resultados / Sugestões
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Como a rede de farmácias possui um sistema de metas, não há
interesse dos atendentes em oferecer ou informar o cliente que existe
um medicamentos mais barato do que o prescrito pelo médico. Com
Importância
para
o
isso, o usuário acaba comprando um medicamento mais caro para que
Usuário
a meta da farmácia seja atingida e o atendende ganhe a gratificação
por vendas, contrariando o papel do farmacêutico que é de orientar o
cliente sobre a opção mais econômica para seu tratamento.
A farmácia não possui nenhum tipo de treinamento para os atendentes.
Os mesmos não sabem da importância da venda de medicamentos
genéricos para o faturamento da rede e para o usuário, que está
comprando um medicamento,em média, 45% mais barato e com a
mesma eficácia do medicamento de referência. Para o próximo ano,
a empresa está desenvolvendo um treinamento virtual chamado
Treinamento da Equipe
PEV (Programa de Ensino Virtual) direcionado para os atendentes
de farmácia, abordando todos os assuntos envolvidos na venda de
medicamentos (formas farmacêuticas, farmacologia, legislação,
atendimento ao cliente). Poderiam, neste treinamento, abordar a
importância dos medicamentos genéricos para que possam informar
ao cliente esta nova opção de cuidar da saúde.
Este projeto não é realizado em nenhuma das unidades da rede
de farmácias. Sua implantação possui muitos obstáculos como
infraestrutura, disponibilidade do farmacêutico, já que este, também é
o coordenador da filial, número de funcionários, falta de conhecimento
por parte da população e dos gestores. A Atenção Farmacêutica é
uma prática interessante que contribuiria para a promoção da saúde,
Atenção Farmacêutica
visto que o paciente seria mais bem orientado, faria o uso racional
dos medicamentos e a detecção de Problemas Relacionados a
Medicamentos (PRM), durante o tratamento, seria mais eficiente.
Com isso, a farmácia fidelizaria os clientes, aumento o faturamento
e a satisfação do cliente, já que esta prática não ocorre em nenhuma
farmácia da cidade.
A rede de farmácias possui um encarte mensal com ofertas de produtos
de higiene, perfumaria, correlatos e medicamentos chamados MIPS
(Medicamentos Isentos de Prescrição). Neste encarte, não é realizada
nenhuma divulgação de medicamentos genéricos. Através deste tipo
Marketing
de marketing, poderiam divulgar a presença do farmacêutico em
horário integral para estar esclarecendo as dúvidas para o cliente
e realizar a intercambialidade do medicamento de referência e o
medicamento genérico com mais segurança, fazendo a fidelização do
mesmo para a farmácia.

Figura 2 - Resultados e Sugestões
Fonte: Elaboração própria.
No Brasil, os medicamentos genéricos vêm ganhando destaque devido ao
baixo custo para sua aquisição e a garantia de efetividade que demonstram. Um em
cada 4 medicamentos vendidos no Brasil, hoje, é genérico. O gestor da farmácia
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deveria investir mais em treinamentos e colocar em prática o projeto de Atenção
Farmacêutica, já que, hoje, o que diferencia uma farmácia de outra é o atendimento
de qualidade, respeito com o cliente, presença de um profissional farmacêutico
qualificado para que a população sinta-se segura em adquirir um medicamento mais
barato e eficiente.
Hoje a rentabilidade dos genéricos tem sido de 55% a 65%, o que na verdade
esta quase que equiparado ao seu principal concorrente, os medicamentos similares.
A rentabilidade dos medicamentos de referência gira em torno de 27%.
Outra questão importante para que consigam superar os desafios de
acesso a medicamentos genéricos diz respeito à atuação da classe médica. É
fundamental que esses profissionais de saúde se utilizem dos medicamentos
genéricos na sua prescrição, como forma de possibilitar um tratamento que seja
viável economicamente para os seus pacientes, mas que, ao mesmo tempo, garanta
eficácia e segurança.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sucesso na implantação da política dos genéricos pode ser atribuído a
vários fatores, como a contínua adequação da legislação e o respaldo da mídia que
proporcionou ao governo o apoio popular. As oportunidades de crescimento do
segmento de genéricos, com o surgimento de empresas com produtos que respondam
às demandas dos consumidores cada vez mais exigentes, sugerem nova conduta
do setor no sentido de estabelecer maior competição com os produtos tradicionais
através da redução de preço.
A crescente dificuldade em concorrer no mercado tem aumentado a
importância das ações de relacionamento com os clientes. Essa tendência não deve
mudar. As iniciativas caminham rumo a uma maior diversificação e diferenciação
tanto de produtos como de serviços oferecidos. Na farmácia, deverá ser cada vez
mais comum a oferta de serviços de monitoração da saúde, como medição de glicose
e da pressão arterial. Outra alternativa seria a participação em campanhas públicas
de saúde, que promovam hábitos saudáveis ou o uso racional de medicamentos.
A implantação da Atenção Farmacêutica beneficiaria toda a população,
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uma vez que ela reduziria os agravos relacionados a medicamentos. Dessa forma,
o envolvimento do farmacêutico com a promoção da Saúde seria maior, sua
atividade estaria diretamente vinculada ao bem estar do paciente o que reforça
a importância de colocar a Atenção Farmacêutica, atividade que implementa os
serviços farmacêuticos, em prática.
As vendas de medicamentos genéricos vêm crescendo nas farmácias de
todo o Brasil como foi visto anteriormente. A rede de farmácias em estudo está
muito abaixo nas vendas de medicamentos genéricos em relação à média do Brasil,
pois os gestores não realizam treinamentos para a equipe, serviços diferenciados
para beneficiar os clientes, não investem em marketing para divulgação dos
medicamentos genéricos. Enfim, a rede de farmácias precisa investir nos seus
farmacêuticos para mudar esta realidade, conseguindo, assim, que a farmácia, além
de ser um estabelecimento comercial visando lucros, seja um estabelecimento de
saúde preocupado com o bem estar de seus clientes.
Acredita-se que a união dos farmacêuticos com os gestores das farmácias,
em adição à responsabilidade e capacitação profissional, preocupação com a saúde
de seus clientes, marketings focados na importância do medicamento genérico
são fundamentais para construir e fortalecer ainda mais os vínculos de confiança e
credibilidade, gerando benefícios tanto para o setor de farmácias quanto à população.
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RESUMO
O presente estudo busca investigar a administração estratégica em diferentes contextos. Assumindo
uma abordagem Porteriana, que coloca o ambiente como um fator determinante para a adoção de uma
estratégia, o estudo traz as decisões estratégicas em dois diferentes cenários: estável e turbulento.
A partir da teoria, o estudo concluiu que em um cenário turbulento, a empresa deve concentrar seus
esforços na absorção de informação relevante e estar mais apta a tirar proveito destas, em relação aos
seus concorrentes, criando assim uma vantagem competitiva (adaptação e inovação). Já em cenários
estáveis, tanto as empresas quanto os consumidores são mais previsíveis e isto dificulta a criação de
vantagem competitiva.
Palavras-Chaves: Estratégia. Cenário estável e turbulento. Elaboração de cenários.
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1. INTRODUÇÃO
A literatura sobre administração estratégica tem trazido abordagens que
buscam explicar, de forma geral, as fontes da vantagem competitiva. No presente
estudo busca-se trazer a influência do ambiente de uma forma mais determinística,
a partir da visão porteriana que dominou a abordagem teórica na literatura da
estratégia e se trata do Modelo das Cinco Forças (MCF), desenvolvido no início
dos anos 80 por Michael Porter. Este modelo trata a vantagem competitiva como
função da posição estratégica que a empresa ocupa no seu setor industrial, com as
atividades na empresa sendo desenvolvidas baseadas na informação que esta tem do
ambiente interno e externo e das medidas em relação aos seus rivais. Porter (1991,
2004) analisa a estratégia da empresa em função das estratégias competitivas. Para
Porter (1991) uma empresa pode apresentar estratégias genéricas, principalmente
em termos de diferenciação, custo e enfoque, ou seja, a vantagem competitiva da
empresa se dá na medida em que esta percebe e conquista novos segmentos de
mercado para seus produtos, lança seus produtos com sucesso, ou os introduz a um
preço inferior se comparado com a concorrência.
Ao mesmo tempo em que consegue explicar as fontes de uma vantagem
competitiva de uma empresa quando ela está em um contexto estável, as cinco
forças de Porter, utilizadas isoladamente, são insuficientes para explicar essa
vantagem quando a empresa está inserida em um ambiente de turbulência, razão
pela qual a literatura da gestão estratégica tem buscado desviar sua atenção para
os aspectos internos da empresa, mais notadamente na capacidade da empresa
responder adequadamente às mudanças do meio onde a empresa atua. De fato,
Teece (2007) coloca que o incremento do comércio internacional e os avanços
tecnológicos têm acirrado a competição dos mercados e reduzido o ciclo de vida
do produto, o que tem obrigado as empresas a desenvolverem competências que
possibilitem o enfrentamento desse contexto.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Estratégia
A estratégia se refere à forma de como a empresa enfrenta o ambiente. De
fato, Dess (1987) sugere que o ambiente é um antecedente das estratégias da empresa.
Nesse sentido, Aaker (2012) coloca que esse enfrentamento se dá na medida em que
a empresa analisa adequadamente o seu entorno, através da identificação das suas
oportunidades e ameaças. Especificamente, Gatignon e Xuereb (1997), colocam
que o sucesso de uma estratégia depende da eficiência e eficácia em entender e
reagir às preferências do consumidor, às ações dos competidores e em utilizar as
tecnologias disponíveis. Porter (2004), por sua vez, argumenta que o ambiente tem
um papel fundamental na determinação do posicionamento estratégico da empresa,
ou seja, na forma como a empresa responde às cinco forças:
• ameaça dos produtos substitutos;
• barreiras à entrada de novos concorrentes;
• poder de barganha dos compradores;
• poder de barganha dos fornecedores;
• a concorrência das empresas já estabelecida.
A partir do seu modelo das cinco forças, Porter (2004) defende que a
empresa estabeleça suas estratégias de forma a alcançar um superior desempenho
em relação aos seus concorrentes. O modelo das cinco forças traz o posicionamento
da empresa na indústria em função das três estratégias genéricas que ela toma para
enfrentar as forças competitivas. A primeira estratégia trata da diferenciação do
produto que, com a empresa buscando agregar valor ao consumidor na medida
em que ele percebe o produto da empresa como único. A segunda estratégia trata
da liderança da empresa em custo através de atividades centradas na eficiência. A
terceira estratégia é a de enfoque e aborda a eficiência da empresa em conquistar
novos segmentos, através do atendimento de um alvo estratégico de forma mais
efetiva e eficiente do que seus competidores que atuam em um espectro de mercado
mais amplo (PORTER, 2004), por sua vez, o enfoque está no público alvo que a
empresa espera atingir. Em estudos anteriores (Porter, 1991, 1996), coloca que as
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atividades da empresa, quando alinhadas as suas estratégia, direcionam a empresa
para uma posição vantajosa em termos de ganhos de mercado e retorno financeiro,
que serão tanto maior quanto mais eficazmente considerarem o macro e o micro
ambiente da empresa.
Não obstante, as cinco forças sejam importantes para a empresa alcançar
uma vantagem competitiva, a literatura da gestão estratégica tem aumentado a sua
atenção para aspectos internos da empresa, acreditando que esses aspectos são os
que determinam o superior desempenho da empresa no médio e longo prazo. De
fato, Prahalad e Hamel (1990) argumentam que a vantagem competitiva da empresa
só é sustentável a partir do desenvolvimento eficaz das suas competências, pois são
essas competências que modelam as decisões estratégicas da empresa. Segundo
Teece (2007), tais decisões ocorrem a partir da percepção e do aproveitamento
das oportunidades, acompanhados da capacidade da empresa de se reconfigurar
apropriadamente.
Para Miles e Snow (1978) a resposta competitiva da empresa é resultado da
sua postura competitiva, conforme o quadro 1.
Proativa

Característica explorativa em relação a novos mercados e a novas
tecnologias para atendê-los.

Defensiva

Concentrada na eficiência de controle nos seus custos.

Analisadoras

Estratégia intermediária entre as proativas e defensivas, que se caracteriza
por selecionar produto, processo ou mercado de acordo com o seus
recursos.
Que não apresentam uma estratégia solidamente formada e se atém a
mercados estáveis e pouco exigentes.

Reativas

Quadro 1: resposta competitiva das empresas
Fonte: Miles e Snow (1978)

As diferentes posturas trazidas por Miles e Snow (1978) determinam a
distribuição e a alocação apropriada dos recursos, tendo impacto considerável na
determinação das áreas do conhecimento que devem ser assimiladas e aplicadas e
no desempenho da empresa.
Já o resultado de uma determinada estratégia dependerá das escolhas
estratégicas dos seus administradores. Nesse sentido, Gatignon e Xuereb (1997)
argumentam que o resultado de uma empresa pode se relacionar com o sucesso de seus
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novos produtos, com seus ganhos em eficiência ou seus ganhos de fatia de mercado.
Na realidade, Porter (2004) coloca que o resultado de uma determinada estratégia
é medido segundo a capacidade da empresa agregar valor para o consumidor e
de obter ganhos de mercado, com o acréscimo de valor para o consumidor sendo
obtido através da qualidade de um novo produto ou através do preço inferior que
um produto pode ter para esse consumidor, enquanto ganhos de mercado podem ser
obtidos através do aumento de fatia de mercado, medido em relação à concorrência.
Para o autor, o sucesso de novos produtos geralmente ocorre em detrimento de
ganhos de fatia de mercado. Os ganhos em eficiência, por sua vez, possibilitam
um aumento do valor do consumidor através da oferta de produtos a um preço
inferior ao dos seus competidores (TRACEY et al., 1999). Em outras palavras, o
desempenho mede a capacidade da empresa em alcançar um resultado desejado a
partir das suas atividades. Nesse sentido, Spanos e Lioukas (2001) colocam que se a
estratégia da firma está direcionada para os ganhos de fatia de mercado, grande parte
dos investimentos de P&D está direcionada ao seu marketing, ao passo que em uma
estratégia de custo, os investimentos em P&D da empresa são direcionados aos seus
processos. De acordo, Baker e Sinkula (2005) sugerem que há uma relação entre
os gastos de marketing e o total das vendas, uma vez que esses gastos indicarem
que a empresa está direcionada a aumentar a percepção do consumidor, o que pode
acarretar um aumento da sua fatia de mercado (BAKER; SINKULA, 2005).
Os tomadores de decisão, assim, antes de estabelecerem suas prioridades
e suas ações devem ter uma percepção correta das oportunidades e ameaças que o
contexto no qual a empresa se insere e se ajustar de acordo com os seus objetivos.
No todo, esse comportamento orientado ao mercado implica em identificar
as oportunidades e ameaças do ambiente e em responder rapidamente a ele através
de ajustes. Na realidade em um cenário turbulento, a sobrevivência da empresa no
longo prazo repousa na sua capacidade de observar as oportunidades que o mercado
oferece e, baseada nessa observação, introduzir novos produtos antes dos seus
competidores, com qualidade superior a um menor preço (PORTER, 1991).
A obtenção da vantagem competitiva no longo prazo exige uma visão
apropriada do que a empresa quer ser no futuro e que ela seja coerente com as
suas estratégias de curto prazo. Segundo Zaccaro e Banks (2004), muito embora as
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empresas resistam em criar e desenvolver uma perspectiva de longo prazo quando
há incerteza nos resultados, o estabelecimento dos objetivos aumenta a vantagem
competitiva da empresa. Nessa linha, Lawson e Samson (2001) sugerem que as
metas de longo prazo da empresa são importantes para uma efetiva gestão no
sentido de expressar a direção da empresa.
2.2 Cenários
Segundo Porter (1989) os cenários permitem que as empresas se afastem de
previsões ameaçadoras na tomada de decisões, na medida em que eles traduzem a
incerteza em suas implicações estratégicas.
No presente estudo foram identificados dois tipos de cenários, tomando
o ambiente como unidade de análise. O primeiro é um cenário estável, onde as
ações dos competidores são previsíveis assim como a mudança na preferência
dos consumidores. Outro cenário é o turbulento que, segundo Spanos e Voudoris
(2009) advém da hostilidade e do dinamismo do contexto no qual a empresa está
inserida. A hostilidade é função da ação da concorrência, que provoca pressão nas
margens de lucro das empresas, dificultando, assim, a tomada de decisão por parte
dos administradores. O dinamismo do ambiente, por sua vez, se refere à taxa de
mudanças tecnológicas traduzida pela continua introdução de novos produtos e
processos no mercado e à taxa de mudanças na composição dos clientes e suas
preferências.
2.3 Cenário estável versus Cenário Turbulento
Em um cenário estável Nadkarni e Narayanan (2007) defendem que, como a
taxa de mudança é baixa, frequentes alterações na reconfiguração dos recursos não
trazem eficiência para a empresa. Em um cenário turbulento, por outro lado, Wang
e Ahmed (2007) e Teece (2007) defendem que a empresa rompa com a inércia
das suas estruturas e se ajuste às mudanças contextuais, o que, segundo LeonardBarton (1992), não é fácil, uma vez que a empresa resiste em se adaptar devido ao
conjunto de valores e sistemas internos embutidos nas suas decisões estratégicas.
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No entanto, quando alinhada aos objetivos da empresa a adaptabilidade é essencial
(GIBSON; BIRKINSHAW, 2004).
Em ambientes estáveis, os processos incrementais ou o desenvolvimento de
produtos não necessitam constantes atos de criação, ao contrário do que se percebe
em um ambiente turbulento que, embora seja de difícil previsibilidade, força as
empresas a continuamente aperfeiçoar suas rotinas e processos e estratégias.
Nesse sentido, Grant (1996) sustenta que a transformação advinda do
dinamismo do ambiente tem gerado discussões na gestão estratégica de forma a
investigar que fatores direcionam a empresa para o seu sucesso ou fracasso. De
fato, em um contexto marcado pela redução do ciclo de vida dos produtos e pela
exigência crescente dos mercados, a sustentação dos mercados no longo prazo é
determinada pela resposta adequada da empresa aos desafios do contexto no qual
ela está inserida (TEECE, 2007). Empresas que não conseguem produzir mudanças
nos seus produtos no mesmo ritmo que seus competidores, apresentam uma resposta
inadequada à turbulência do ambiente que a conduz a um desempenho inferior ao
da indústria.
O estabelecimento de metas é determinante para o desempenho da empresa,
uma vez que, segundo Hamel e Prahalad (1989) os objetivos permitirem uma
melhor alocação dos recursos da empresa. Nesse sentido, Collins e Porras (1996)
assumem que a capacidade da empresa em desenvolver uma perspectiva de longo
prazo está associada com a adaptação das estratégias e práticas com os valores e
propósitos centrais da empresa. A clareza das metas, portanto, é uma característica
especifica da empresa, cuja importância se apoia no estabelecimento dos processos
de desenvolvimento de produto, no que diz respeito aos seus objetivos e prazos. De
fato, o estabelecimento da visão de uma forma clara é um fator determinante para
conduzir a empresa a uma posição desejada no futuro, além de dar uma direção à
estratégia da empresa (LAWSON; SAMSON, 2001). Um aspecto importante para
a operacionalização dos objetivos de longo prazo de uma empresa, e a coordenação
interfuncional, uma vez que ela, conforme afirmam Akman e Ylmaz (2008)
oferece a chance da empresa informar os seus diferentes departamentos sobre
as oportunidades que o ambiente oferece e transformar essas oportunidades em
inovações bem sucedidas provocando uma troca efetiva de conhecimento.
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A crescente competitividade e velocidade das mudanças têm tornado a
inovação tecnológica fundamental para a vantagem competitiva da empresa. Em um
ambiente de turbulência, os riscos relacionados a essas atividades tornam necessário
que as estratégias estejam alinhadas às capacidades dinâmicas da empresa.
2.4 Elaboração de Cenários
De acordo com Cavalheiro e Filho (2011) o Center for Innovative Leadership
identificou seis maneiras que demostram a melhor forma de se elaborar um cenário:
a) decisões organizacionais: é importante que a gestão primeiramente
identifique o “foco” da decisão, mais precisamente aonde ela quer estar.
Com isso, ela evita de se desviar de seu macro objetivo;
b) fatores centrais de decisão: neste fator, procura-se saber informações a
respeito do objetivo organizacional e imaginar diversas possibilidades
sobre ele;
c) forças ambientais: neste item devem ser percebidas as micro forças,
aquelas que estão ligadas diretamente sobre as atividades fins da
empresa (produção, pessoas, tecnologia, estrutura, e outras) e as macro
tendências (demografia, economia, políticas, legislação). Quanto melhor
os agentes que estão realizando o cenário compreenderem estas forças,
melhor será a visualização do cenário, ou seja, mais assertivo ele será.
Estas forças também podem ser divididas em: a) forças de alto impacto
e alta probabilidade e b) alto impacto e baixa probabilidade.
d) lógica do Cenário: busca-se formalizar a estrutura básica dos cenários,
aonde eles serão capazes de agrupar as incertezas e as lógicas opostas.
Com isto, os formuladores dos cenários serão capazes de gerarem
informações que podem contribuir às visões alternativas dos mesmos.
e) cenário propriamente dito: os cenários podem apresentar três
características diferentes: a) ser considerado uma estória convincente,
neste caso é utilizado a lógica, aonde algumas narrativas do passado
podem se desenrolar no futuro; b) apresentar títulos altamente
descritivos que podem ser considerados a essência daquilo que se esta
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propondo; e c) acompanhados através de dados que auxiliam na tomada
de decisão.
f) implicações estratégicas: neste caso procura-se interpretar os cenários
e relacioná-los com o item 1. Para isso, é importante que a empresa
consiga responder a: quais são as principais oportunidades e ameaças
que cada cenário poderá trazer à organização? e por fim, a organização
está preparada para aproveitar estas oportunidades ou evitar as
ameaças?
Ao se entender os processos que conduzem a elaboração de cenários,
os gestores devem estar cientes das diversas oportunidades e ameaças que estes
poderão proporcionar à empresa. Por isso, é importante que mantenham o “foco”,
não desviando sua atenção para os cenários que não condizem com o propósito da
organização.
CONCLUSÃO
O presente estudo buscou mostrar como o estabelecimento de cenários
auxilia nas decisões estratégias da empresa. Para isso, o administrador deve
reconhecer que os resultados da empresa em um cenário turbulento passam pela
articulação dos objetivos no sentido de oferecer aos indivíduos uma noção clara do
que a empresa busca e para onde ela está indo. O administrador deve estar atento se
o tipo de informação que ele busca está alinhada aos objetivos da empresa e se estas
informações são internalizadas de forma coordenada no longo prazo.
Na medida em que o ambiente se torna turbulento, as empresas precisam
desenvolver capacitações para responder às mudanças e estas, infelizmente, não
são postas em prática rapidamente, precisa-se de um tempo para uma melhor
compreensão do que está acontecendo e quais decisões tomar.
Um cenário turbulento nem sempre é ruim à empresa. O que se quer dizer,
é que um cenário por mais turbulento que seja, pode trazer imensas oportunidades
para os negócios. Mas para isso, é importante que a mesma tenha bem estruturada a
sua análise organizacional, que saiba quais são os seus pontos fortes e fracos.
Na realidade, se uma empresa conseguir entender o seu negócio e identificar
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as suas oportunidades e ameaças com base na elaboração de um cenário turbulento,
ela poderá se preparar com antecedência para melhor enfrenta-lo, caso este seja
um cenário turbulento negativo e se for positivo, tirar vantagens em relação aos
seus concorrentes, poios muitas vezes estes não estão preparados para enfrentar as
imprevisibilidades do cenário.
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RESUMO
Nos últimos anos várias mudanças no cenário internacional interferriram no desenvolvimento
de estratégias, em vários segmentos da economia brasiliera. As IES é um destes segmentos que
sofre interferência das mudanças no cenário internacional. O presente trabalho teve como objetivo
analisar os relacionamentos estratégicos de IES, frente a essas mudanças. Os relacionamentos
foram definidos através das estratégias de coexistência, competição, cooperação e co-opetição.
Observou-se no estudo que as IES passam por grandes mudanças que é refletido na interação entre
elas. Os relacionamentos, que são influenciados pelas mudanças, tendem a ficar mais complexos,
evidenciando o surgimento de estruturas multifacetadas entre as IES. A complexidade passa a ser o
foco central entre a relação entre competição e cooperação, demonstrando dois pontos importantes:
(1) o aumento da complexidade das IES nestes tipos de interação e que (2) a competição está latente
até nos casos mais extremos de alianças entre as IES.
Palavras-chaves: IES, Relacionamento, Competição, Cooperação
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1. INTRODUÇÃO
Com a mudança da coroa português para o Brasil foram criadas as primeiras
faculdades, de caráter profissionalizante, voltadas para qualificar os empregados do
reino (FÁVERO, 2006). Em 1920 o governo federal criou a primeira universidade (a
UFRJ), em meio a discussões sobre concepções, funções, e modelos de universidade
(FÁVERO, 2006). E, mesmo assim, a estrutura que foi utilizada na criação desta e
das universidades subsequentes era baseada no modelo Napoleônico, que enfatiza
a centralidade, burocracia, elitismo e cursos profissionalizantes (AVILA, 2007;
BRUNNER, 2009).
Visando a qualificação dos professores universitários, e a formação de
pesquisadores, o governo brasileiro iniciou nos anos 70 a incentivar o intercâmbio
destes profissionais (AVILA, 2007; SALERNO; KUBOTA, 2008). Já nos anos 80
foram criados os primeiros escritórios de mobilidade acadêmica nas universidades,
atendendo a demanda de alunos estrangeiros que vinham ao Brasil (AVILA, 2007).
Tendo esta percepção do mercado acadêmico diversas instituições de ensino superior
(IES) realizaram acordos de cooperação nacional e internacional com o objetivo de
reter seus estudantes e oferecer esta capacitação para seu quadro docente.
Com esse mercado global acirrado nos últimos anos, fez com que as IES se
encontraram numa situação difícil, onde a competição por alunos se caracterizou
pelo ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e pela liberação dos mercados
globais, com isso o entendimento dos relacionamentos entre as IES passou a ser uma
questão crítica para o desenvolvimento das estratégias de atuação (CARVALHO;
LAURINDO, 2003, HITT et al., 2003; KOTZAB; TELLER, 2003).
Nota-se, que o mercado está se tornando cada vez mais integrado e as
estratégias de competitividade e cooperação determinam a trajetória do padrão
e do desenvolvimento econômico de muitas IES (SHAN; HAMILTON, 1991;
COUTINHO; FERRAZ, 1996; SANKARAN; LUXTON, 2003). Dentro destas
circunstâncias, as mudanças nas estruturas de relacionamento entre as IES podem
influenciar diretamente a criação de um ambiente em que as forças são determinadas
pela competitividade e cooperação (DYER; SINGH, 1998; SANKARAN;
LUXTON, 2003; CHIEN; PENG, 2005).
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O presente trabalho teve como objetivo identificar as estratégias
de relacionamentos existentes entre IES e observar como as variações dessas
estratégias influenciam no relacionamento das IES em decorrências destas
mudanças percebidas. Para isto, o trabalho foi divido em duas partes. Na primeira
parte, fez se um levantamento teórico pertinente aos relacionamentos estratégicos
existentes entre as IES, se atendo em quatro tipos: (1) coexistência, (2) competição,
(3) cooperação e (4) co-opetição. Em uma segunda parte, o trabalho faz um parecer
crítico sobre a complexidade existente nos relacionamentos observados; e como isso
influência a noção de competitividade e as tomadas de decisão nas IES envolvidas
nos relacionamentos.
2. Uma breve noção sobre estratégia
Nos estudos administrativos, o conceito de estratégia vem sendo trabalhado
por diversos autores (PORTER, 1996; OLIVER, 1997; DYER; SINGH, 1998;
GHEMAWAT, 2000; BARNEY, 2002; TSAI, 2002, HITT et al., 2003). No entanto,
a estratégia é um termo que pode ser traçado desde a Grécia Antiga (GHEMAWAT,
2002). Até o século dezenove o pensamento estratégico aplicado aos negócios parecia
limitado (GHEMAWAT). Apesar, de a competição ter se intensificado em algumas
linhas de negócios, com as IES aparentemente não sofriam as consequências da
competição (MEYER, 1999).
Neste período, o pensamento econômico concentrava seus estudos na
concorrência perfeita. Somente com os trabalhos de Antonie Cournout, em 1838,
com as suas idéias sobre monopólio e lucratividade, é que iniciou a argumentação
que existiriam diferentes níveis de competitividade em diferentes mercados
(GHEMAWAT, 2002). Ghemawat (2002) relata que o uso do termo estratégia
começou a ser empregado de forma consciente nos negócios das empresas como
para as IES, enfatizando este contexto competitivo, apenas recentemente. Para
Bethelem (2003), a área de estratégia tem enfocado em seus diversos aspectos
(conceituação, formulação, planejamento, processo, implantação) vem sofrendo
profundas pesquisas no final do século XX, tendo sido produzido copioso material.
Contudo, até hoje, permanecem os diversos itens citados um pouco difusos e
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bastante controversos (BETHLEM, 2003).
Apesar dos trabalhos em estratégias não retratarem uma homogeneidade
no seu campo, existe uma questão que parece ser evidente e incontestável: o fato
da competitividade ser algo presente nas estratégias tanto das empresas quanto das
IES (OLIVER, 1997; NIELSEN, 1998; MEYER, 1999; GEBREKIDAN, 2002;
WHITTINGTON, 2002; BETHLEM, 2003; GOERZEN, 2005). Oliver (1997)
acredita que mesmo num mercado de competição perfeita, no caso das IES, onde as
organizações possuem acesso aos mesmos tipos de informações, e provavelmente
reagem de forma diferenciada, demonstrando sintomas da concorrência. Dentro de
um determinado mercado, as ações de uma IES não são independentes das ações
das demais, afetando também outros tipos de IES, gerando a competitividade para
o mercado (LOCKWOOD; DAVIES, 1985).
Observando que existe uma interação forte entre estratégia e o fator
competitividade, torna-se necessário compreender bem a área de negócios na qual
as IES se inserem, antes de tomar medidas que afete o seu desempenho interno e a
sua imagem perante a organização (BALDRIDGIE, 1983).
Porter (1996) tenta explicar o termo estratégia através da interação de
três componentes (vide figura 1). O primeiro componente seria o posicionamento,
que sugere a criação de uma posição, que envolve um conjunto diferente de atividades
e processos. O segundo componente remete ao “trade-off”, que significa dizer que
as estratégias se inserem no processo de escolha, fazendo uma opção excludente.
O terceiro componente é a sinergia, que significa ser um ato coordenado de vários
órgãos na realização de uma função.
Derivando-se do conceito de estratégia, surge a ideia de planejamento
estratégico, que é o procedimento pela qual se investiga a atuação de uma
organização em relação ao ambiente, acentuando os objetivos e as estratégias para
alcançá-los (BARNEY, 2002).
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Figura 1 - Princípios que definem a estratégia
Fonte: Porter (1996)
2.1 Mudança e estratégia: uma constatação
A identificação dos processos de mudanças nos últimos tempos parece uma
constatação evidente em trabalhos de diversos autores (CHAMPY e NOHRIA,
1997; DRUCKER, 1997; DUCK, 1999; KANTER, 1997). De acordo com Duck
(1999), as instituições estão cheias de sobreviventes da mudança, que são pessoas
que aprenderam a conviver com os programas de mudança, sem de fato mudarem a
si mesmas. Assim, os gestores precisam desenvolver novas maneiras de raciocinar
sobre as mudanças nas atuais instituições, fazendo uma crítica construtiva em
relação aos programas e aos relacionamentos adotados (DUCK, 1999).
Adaptar os objetivos e as demandas da mudança tem sido um eterno desafio
das IES, mas nas últimas décadas tem se tornado mais crucial. Para responder a
marcha da mudança, organizações estão adotando estruturas mais diversificadas
(PIDERIT, 2000). Para Kanter (1997), as atividades dos gestores estão passando
por mudanças tão grandes e rápidas que muitos estão reinventando a seus negocios.
Isso se deve as pressões competitivas que estão forçando as IES a adotarem novas
estratégias e estruturas flexíveis.
Whittington (2002) chama a atenção para um fator importante, nestes
tempos de mudança. Considerando que os paradigmas existentes podem tornar-se
tão rígidos, a mudança também é uma questão de “desaprendizagem” deliberada
(WHITTINGTON, 2002). As estruturas cognitivas existentes precisam ser
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constantemente desafiadas, reinforçando os dissidentes, tolerando-se as tentativas
fracassadas e aceitando a questão dualista, risco e oportunidade (WHITTINGTON,
2002).
O pensamento estratégico implica ajustar a maneira de pensar e de agir
às mudanças ambientais (BETHLEM, 2003). Segundo Bethelem (2003), as
imprecisões na determinação das características do meio ambiente brasileiro têm
sido e são significativas para as IES, por várias razões. Sendo as mais importantes
o comportamento heterogêneo da economia brasileira e as grandes disparidades
econômicas entre as regiões brasileiras.
A elaboração de uma boa estratégia competitiva depende do mapeamento
do ambiente e do seu monitoramento constante, a fim de capitalizar rapidamente
as oportunidades ou neutralizar as ameaças advindas das mudanças (CARVALHO;
LAURINDO, 2003).
2.3 Estratégia e relacionamento entre IES
De acordo com Bengtsson e Kock (1999), é preciso enfocar a existência
de relacionamentos entre as IES, atentando se para importância destes. Estudar
estes tipos de relações e conhecer as interações que existem no ambiente pode se
tornar um diferencial para as intituições, principalmente ao se tratar do portifólio
de produtos de cada IES (BENGTSSON; KOCK, 1999). Observar as relações entre
as IES é uma maneira sistemática de examinar suas atividades e comportamentos
(SERRA et al., 2004).
As IES e valem de outros modelos e paradigma criados para outros
contextos organizacionais (KELLER, 1983), assim as IES etes modelos adaptados
dificilmente se adaptam as realidades das IES, perdendo muita eficacia. Porem surge
em particular uma nova tendência do ponto de vista das estratégias e das relações
entre IES, que podem ser resumida na idéia de alianças estratégicas (NETO, 2002).
Aliança estratégica é definida como um arranjo formal ou informal entre duas ou
mais instituição que possuem objetivos comuns (GEBREKIDAN; AWUAH, 2001).
Porém, o que se observa é que a definição de aliança estratégia não é coerente com
a existente na literatura (GEBREKIDAN; AWUAH, 2001), pois esta na prática traz
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os princípios da competitividade, junto com a cooperação, evidenciando a presença
não apenas de atores focais.
As alianças estratégicas permitem às IES procurar recursos, competências
ou capacidades não prontamente disponíveis internamente (BARNEY, 2002), mas
sim esta aliança ajuda a criar os recursos que são particularmente especializados
e intangíveis, tais como a reputação (DYER; SINGH, 1998). Além disso, as
alianças estratégicas reduzem a heterogeneidade das empresas (BARNEY, 2002),
visto que este tipo de parceria geralmente gera a especialização da organização em
uma determinada atividade (OLIVER, 1997). A visão relacional entre as empresas
oferece uma lente teórica através da qual os pesquisadores podem examinar e
explorar a criação de valor ocorrida entre as organizações (DYER e SINGH, 1998).
É necessário analisar o conceito de relacionamentos com a necessidade de adequar
a uma estratégia competitiva (SANKARAN; LUXTON, 2003).
Um objetivo importante dos participantes da transação é escolher uma
estrutura que minimiza os custos de transação, aumentando a eficiência (DYER;
SINGH, 1998). Com isso estas alianças pode desenvolver relações que resultam
em uma vantagem competitiva sustentada (DYER; SINGH, 1998). Os ganhos nas
relações entre IES são possíveis quando os parceiros da aliança combinam, trocam,
ou investem em recursos, capacidades e conhecimentos e/ou empregam efetivos
mecanismos que diminuam os custos de transação ou permitam a realização
de ganhos através de combinação de sinergias de recursos, conhecimentos ou
capacidades (DYER; SINGH, 1998).
Através do levantamento teórico desta pesquisa, formulou-se um modelo
de relação entre empresas definido em quatro agrupamentos: (1) coexistência; (2)
competição; (3) cooperação; e (4) co-opetição. Para identificar os relacionamentos
existentes entre diferentes IES, podemos orientar estes quatros agrupamentos,
através da tendência a competitividade e a aliança estratégica (vide figura 2).
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Figura 2 - Tipos de relacionamentos entre IES
É preciso enfatizar, que estes quatros agrupamentos podem ocorrer ao mesmo
tempo, dentro de um conjunto de relacionamentos de uma mesma intituiçãoa e que
estes são mutáveis durante o transcorrer do tempo. Estes fatores serão detalhados
nas proximas seções
2.3.1 Coexistência
Este tipo de relacionamento caracteriza-se por um estado de baixa presença
das relações de competitividade e aliança estratégica. As IES não tem muito
interesse em relacionar-se, pois na maioria dos casos, não são concorrentes diretos
(BENGTSSON; KOCK, 1999). Como exemplo pode-se observar a existência
de Faculdades de bases tecnológicas versus universidades, elas coexistem porem
não competem diretamente. As faculdades tecnológicas têm por objetivo formar
profissionais em um curto prazo. Em 2006 através do n° 5.773/06 o MEC elaborou
o catalogo nacional de cursos superiores de tecnologia, com 10 eixos tecnológicos,
tendo com o objetivo de fomentar a capacitação de profissionais que já estão
no mercado de trabalho. Ao contrario das Faculdades tecnológicas que tem por
objetivo a formação de nível técnico superior as universidades tem alguém do
objetivo de formação de nível superior, extensão e pesquisa tanto no nível de
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graduação como de pós-graduação. Este tipo de relacionamento não inclui trocas
econômicas, meramente informações e trocas sociais. Além do mais, ambos não
estão ligados como competidores diretos. Os objetivos das IES são independentes
(BENGTSSON; KOCK, 1999).
A vantagem básica da coexistência é que pequenas IES têm oportunidades
de desenvolver seus negócios na interação com sua comunidade. Sua desvantagem é
que estas não têm força para desenvolver novos cursos ou pesquisas de alto impacto
devido sua pequena atuação, e seu quadro docente não tão especializada quanto os
de uma universidade (BENGTSSON; KOCK, 1999).
2.3.2 Competição
Este tipo de relacionamento prega uma alta tendência à competitividade, e
contrariamente, retrata uma tendência baixa a aliança estratégica. Tradicionalmente
o relacionamento entre algumas instituições no mercado educação é baseado na
competição (OHMAE, 1988). Dentro dos aspectos competitivos, as IES estão
inseridas em um ambiente turbulento, na qual buscam a sua sobrevivência (MEYER,
1991).
Aqui pode se observar a atuação de universidades particulares que atuam
na mesma região geográfica e de faculdades tecnológicas que atuam no mesmo
eixo tecnológico, neste caso ambas competem pelo mesmo aluno, geralmente
oferecendo cursos muito semelhantes, competindo por preço e financiamentos. O
mesmo não é percebido por universidades federais versus particulares, pois ambas
coexistem e não competem diretamente por alunos. As faculdades tecnológicas
competem oferecendo cursos baratos e com prazo de formação menor, neste caso
esta coexistência entre faculdades tecnológicas e universidades passa a ser de
competição diretamente nas questões de prazo e preço.
Uma breve revisão teórica sobre a história dos estudos da competição indica
que as estratégias de negócios na metade do século vinte foram traçadas através da
contribuição de acadêmicos e consultores (GHEMAWAT, 2002). Essa história da
competição se mistura com o desenvolvimento de estudos sobre a lucratividade
das indústrias e posição competitiva (GHEMAWAT, 2002). Tradicionalmente, a
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competição tem sido analisada em nível individual entre as IES (MEYER, 1991).
No entanto, o aumento de alianças tem modificado este paradigma (GOERZEN,
2005).
A capacidade competitiva se estabelece no contexto de um ambiente
competidor e próximo às regras do livre mercado, há não ser as normatizações dada
pelo MEC. A compreensão desse fenômeno e suas interações são fundamentais para
orientar as IES ameaçadas de perderem a capacidade de sobrevivência em virtude
da queda de mecanismos protetores (COUTINHO; FERRAZ, 1994).
De acordo com Coutinho e Ferraz (1994), o desempenho de uma IES esta
condicionado por um vasto conjunto de fatores, que pode ser subdividido naqueles
internos à instituição, nos de natureza estrutural, pertinentes aos setores e em suas
natureza sistêmica (vide figura 3).
FATORES
INTERNOS
A EMPRESA
Estratégias
e Gestão

FATORES
SISTÊMICOS
FATORES ESTRUTURAIS (SETORIAIS)
Mercado Configuração Concorrência
da Indústria

Capacitação
para inovação

Recursos
humanos

Infra-estrutura

SETORES

Capacidade
produtiva

Macroeconômicos
Internacionais
Sociais
Tecnológicos

Fiscais e
financeiros
Políticoinstitucionais

Figura 3 - Fatores determinantes da competitividade na indústria
Fonte: Coutinho e Ferraz (1994)
Os fatores internos à IES são aqueles que estão sob a sua esfera de decisão e
através dos quais procuram se distinguir de seus competidores. Incluem os recursos
acumulados pela instituição, as vantagens competitivas que possuem e a sua
capacidade de ampliá-las (MEYER; MUGNOL, 2004). Os fatores sistêmicos da
competitividade são aqueles que constituem externalidades para a IES e que podem
agregar vantagens competitivas (MEYER; MUGNOL, 2004). Os fatores estruturais
são aqueles que, mesmo não sendo inteiramente controlados, estão parcialmente
sob a sua área de influência e caracterizam o ambiente competitivo que ela enfrenta
diretamente (COUTINHO; FERRAZ, 1994).
180

ESTRATÉGIAS

2.3.3 Cooperação
Este tipo de relacionamento ressalva uma alta tendência à aliança estratégica,
combinada a uma baixa tendência competitividades. Por meio das estratégias
competitivas, os negociadores lutam para obter a maior fatia do mercado, aumentado
sua parte em detrimento da parte do outro negociador. A estratégia cooperativa parte
do princípio oposto, de que os recursos não são finitos e que é possível chegar ao
acordo por meio da cooperação entre os negociadores com o aumento do valor total
do negócio, e consequentemente, da parte de cada um (MELLO, 2003).
Grande ênfase é dada na parceria entre IES de cunho privado e publico, mais
especificamente à nível de pesquisa e parceria em intercambio de pós-graduação.
Porem esta parceria de cooperação entre IES de cunho privado pode ser percebido
somente com IES que não atuam na mesma região geográfica, mais especificamente
em outros estados. Os acordos de cooperação são percebidos através de congressos e
seminários realizados por estas instituições onde ambas buscam o compartilhamento
de conhecimento.
Para Bengtsson e Kock (1999), as trocas são frequentes, incluindo
informações sobre o negócio e trocas sociais. Embora eles cooperam, não quer dizer
que não competem e podem ainda desconfiar um do outro. Este relacionamento tem
características formais e informais. No formal os acordos são presentes formando
estratégias de aliança ou parcerias. No informal os acordos são construídos em
normas de confiança (BENGTSSON; KOCK, 1999).
Segundo Chien e Peng (2005), a cooperação é um processo de interação
generalizado na qual alguns relacionamentos adquirem interesses comuns entre
indivíduos, grupos e organizações. Muitos pesquisadores em administração têm
procurado exemplos de estratégia cooperativa (BRADENBURGER; NABELLUFF,
1996; NIELSEN, 1998; TSAI, 2002; BARNEY, 2002; CHIEN; PENG, 2005). Apesar
dos inúmeros trabalhos, não se tem feito um desenvolvimento de uma taxonomia
de diferentes tipos de estratégias cooperativas entre diferentes organizações
(NIELSEN, 1988). Além deste ponto, Goerzen (2005) relata que a estratégia de
cooperação é algo que ainda não está bem claro, pois não existem relatos de como
são feitas na maioria dos casos.
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No entanto, não se pode negar que as relações cooperativas podem servir
como um veículo para adquirir vantagem competitiva (SHAN; HAMILTON, 1991;
BARNEY, 2002). Para Kotzab e Teller (2003), todos os parceiros podem conseguir
vantagens competitivas através de um conhecimento crescente de habilidades
dentro de toda a rede de relacionamentos. O alto nível de integração de parceria em
relacionamentos pode habilitar organizações para realizar benefícios (SANKARAN;
LUXTON, 2003).
2.3.4 Co-opetição
No relacionamento por co-opetição observa-se a presença de um alto nível
tanto da competitividade como da aliança estratégica, entre as IES. A competição
e a colaboração podem ser executadas ao mesmo tempo, dentro de uma atmosfera
muito competitiva (KOTZAB e TELLER, 2003). Para Bengtsson e Kock (200),
poucos estudos advogam a existência dos relacionamentos de cooperação e
competição ocorrendo.
O relacionamento entre IES consiste na cooperação ou na competição
(BENGTSSON; KOCK; 1999). Uma IES pode viver de simbiose por coexistir
com outros relacionamentos, ou ser envolvida em um relacionamento simultâneo
contendo elementos de ambos, cooperação e competição (BENGTSSON; KOCK;
1999).
Este comportamento pode ser visto através do relacionamento entre IES
em âmbito de graduação versus pós-graduação, estes relacionamentos ocorrem
mutuamente, pois ambas competem no âmbito de graduação buscando recrutar
mais alunos e de cooperação na troca de saber e conhecimento através da pesquisa
e pós-graduação. Este comportamento de co-opetição esta implícito no âmbito de
IES tanto de cunho publico como de cunho privado.
Para Chien e Peng (2005), relacionamentos interorganizacionais constituem
uma estrutura social de cooperação, na qual manifestam estratégias de cooperação
como de competição. A co-opetição inclui relações competitivas e cooperativas nas
direções verticais e horizontais e ao mesmo tempo. Desse modo, os competidores
podem obter diferentes papéis (KOTZAB; TELLER, 2003). Este relacionamento
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pode envolver trocas econômicas e não econômicas. Poder no lado cooperativo
pode ser um relacionamento baseado em aspectos funcionais, de acordo com valor
da cadeia. Poder na competição é baseado no poder do posicionamento e na força
de um dos atores (BENGTSSON; KOCK, 1999).
5. Considerações finais
A acentuação da competitividade tornou-se um fator marcante no cenário
contemporâneo, a rápida mudança tecnológica e de globalização das instituições
(COUTINHO; FERRAZ, 1994). O entendimento dos desafios trazidos por este
conjunto de transformações deve começar pelo reconhecimento de sua complexidade
(COUTINHO; FERRAZ, 1994). A avaliação dos relacionamentos existentes entre
as IES demonstraram a existência da complexidade dos relacionamentos e trazem à
tona as idéias de cooperação e competição, simultaneamente pra este cenário.
Segundo Ghemawat (2002), as últimas vertentes em relação à dinâmica
da competição estão baseadas no comprometimento ou irreversibilidade. A
lógica administrativa, focada na decisão envolve significantemente níveis de
comprometimento que tem sido particularmente articulado na prática de gestão
(GHEMAWAT, 2002), sem, contudo, esquecer o potencial competitivo que as IES
devem encarar nos dias de hoje. Os relacionamentos entre as IES além de serem
fundamentais para o desempenho demonstram ser a cada dia mais complexo. É
preciso ressaltar, que existe aumento de conhecimentos e complexidades dentro
das relações (BENGTSSON; KOCK, 1999). Isto pode ser considerado um desafio
para o futuro, pois as IES tem que desenvolver relacionamentos multi-facetados
e complexos, dentro de suas redes de relacionamento fortalecendo seu negocio
buscando através deste relacionamento um diferencial competitivo.
Para Goerzen (2005), as IES devem estabelecer uma variedade de
estruturas e práticas em multi-níveis. Essa é uma prática que emerge como um
aspecto importante para administração estratégica (GOERZEN, 2005). Estes
relacionamentos multi-facetados têm que serem visualizados como parâmetro
para as IES traçar suas estratégias. Através dos relacionamentos multi-facetados
as IESpoderão desenvolver o portfólio de novos cursos que se ajustem a sua
183

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação

comunidade (BENGTSSON; KOCK, 1999).
A combinação competição e cooperação traz forte posição competitiva.
No entanto, Dyer e Singh (1998) advertem que é importante ressaltar que as IES
devem ter sistemas de operação compatíveis, bem como seus processos e culturas,
senão podem ocorrer falhas nestas relções. Esta complexidade é a verdade que
fundamenta a lógica de interação entre a competição e a cooperação, na construção
dos relacionamentos (BENGTSSON; KOCK, 2000). Contudo, essa complexidade
revela que apesar da existência de relacionamentos multi-facetados, não se pode
esquecer da competitividade, pois ela é encontrada até em períodos onde as alianças
entre as IES se encontram mais evidentes.
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RESUMO

As organizações enquanto núcleo social interagem com a sociedade e estão imersos em um
ambiente altamente competitivo, exigindo que os seus gestores enormes desafios. Da mesma forma,
a relação entre dados, informações e conhecimento, o apoio das novas tecnologias de informação
e comunicação, bem como as pessoas, denota ser essencial para a sobrevivência da organização.
Estas questões são examinadas neste artigo, através do conteúdo das conversações sobre o conceito
de informação e de sua qualidade, onde os dados podem ser úteis para qualquer operação dentro da
organização. Assim como o paradoxo da informação, que aborda a necessidade da organização de ter
que lidar com a complexidade do mundo de hoje. Com isto em mente, este estudo avança a discussão
sobre a forma de gestão do conhecimento e através da gestão estratégica da informação pode ajudar
a criar uma vantagem competitiva sustentável para a organização. A economia do conhecimento
atual, o conhecimento pode ser uma arma competitiva, o que é particularmente importante porque
são intangíveis os recursos que dão maior valor à organização, e são essenciais para definir novas
estratégias.
Palavras-chave: Gestão Estratégica; Informação; Gestão do Conhecimento.

RESUMEN

Las organizaciones incluyen aquí como un núcleo social que interactúa con la sociedad, están
inmersos en un contexto altamente competitivo, y esto exige de sus directivos a enormes desafíos.
Del mismo modo, la relación entre datos, información y conocimiento, el apoyo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y la gente denota ser esencial para la supervivencia
de la organización. Esta realidad se analiza en este artículo, el contenido de las conversaciones sobre
el concepto de información y su calidad, donde los datos pueden ser útiles para cualquier operación
dentro de la organización. Así como la paradoja de la información, que aborda la necesidad de la
organización de tener que lidiar con la complejidad del mundo de hoy. Con esto en mente, este
documento de los avances de la discusión acerca de la manera que la gestión del conocimiento y
mediante la gestión estratégica de la información puede contribuir a crear una ventaja competitiva
sostenible para la organización. La economía del conocimiento actual, el conocimiento puede ser
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un arma competitiva, que tiene particular importancia porque los intangibles son los que dan mayor
valor a la organización, y son esenciales para definir nuevas estrategias.
Palabras clave: gestión estratégica; la información; gestión del conocimiento.

1 INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado y altamente informatizado, la información es uno
de los más valiosos para la gestión de la empresa. La información correcta en el
formato adecuado en el momento adecuado puede mostrar las oportunidades de
negocio (o amenazas) que los ejecutivos de llevar a tomar decisiones importantes
para el éxito empresarial.
Un hecho histórico que demuestra la importancia de la información es la
información qué fue responsable de auge de exportación de EE.UU. entre 1986 y
1991 donde las exportaciones casi se duplicaron, en contra de todas las expectativas
para el período. Qué se puede señalar es que los productos exportados figuran un
gran valor añadido. Qué valor añadido a los productos es la información que ha
aumentado su calidad y grado de diferenciación. La información como un factor de
producción permite a la compañía para agregar valor al producto desde su creación,
a través de la disposición, de ir al servicio después de la venta.
Estas empresas norteamericanas, a menudo pequeñas o medianas, con poco
personal y los precios competitivos que nunca han exportado antes. La información
como un factor de sinergia, el aumento de la capacidad de interacción entre los
diferentes actores dentro y fuera de la empresa, lo que permite una actuación en
nuevos mercados. A través de las empresas de información interactuar y participar
en una red de producción mundial en el desarrollo y suministro de un producto en
particular. La información ha permitido a las empresas, incluso pequeñas, aunar
esfuerzos y crear las piezas de un producto que será ensamblado en otro país y
vendido en un tercio, por lo que es posible para ellos a asistir y competir en distintos
mercados.
Sin embargo, es en el ámbito de la economía o la ciencia de la administración
habla poco de información como un recurso productivo y sólo como referencia.
Hoy en día, hay muchos textos sobre la gestión estratégica de la información.
Sin embargo hemos observado que algunas organizaciones consideran que la
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actividad de gestión de la información cada vez más importante e incluso puede
determinar su éxito económico.
En este contexto, podemos identificar al menos tres tipos de organización:
La primera, son las empresas que desarrollan una gestión de la información
de manera efectiva, parte del grupo de empresas con alto desempeño. El llamado
“las empresas que realizan el aprendizaje” y estos dominan la competencia.
El segundo son los que donde la gestión de la información no existe, es
posible que se desarrolle un proceso de degradación de rendimiento sin que se dieran
cuenta. Las empresas que no tienen ningún control, no pueden ser gestionados y son
presa fácil de la competencia.
Y, por último, tenemos la empresa que puede mejorar significativamente
el rendimiento de su el desarrollo de un proceso de gestión de la información con
la orientación estrategia, estas empresas saben de su cadena de valor, mejorar sus
procesos, crear y le dijo a obtener una ventaja competitiva.
2 CONCEPTO DE INFORMACIÓN Y DE SU CALIDAD
Ahora las empresas se relacionan entre sí y con el mundo exterior mediante
el intercambio de información, materiales y productos en general. Así que podemos
ver la importancia de la información para una operación exitosa en los negocios.
La información es como un valor, o datos que pueden ser útiles para cualquier
aplicación o persona. En esta definición simple, que refleja el sentido común al
respecto, podemos ver dos conceptos relacionados entre sí de gran importancia para
la definición completa de la información: los datos y la utilidad (FOINA, 2006).
Toda la información está asociada con un determinado o un valor que
representa el software para la información.
La utilidad de un dado (para convertirla en información) depende del uso que
pueda hacerse de ella y los conceptos relacionados. El concepto de información debe
garantizar que todos los interesados en el mismo dominen el concepto completo.
Para qué una información puede ser útil, especialmente en los sistemas de
información, para el control y la decisión, debe ir acompañada de referencias o
normas de rendimiento. Para cuando llegue a recibir la información puede resultar
en algún tipo de acción.
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Una información que se utiliza para hacer intervenciones en realidad en una
información productiva y rentable es útil para garantizar el éxito de la organización
y proporcionar importantes ventajas competitivas. Para más información sobre esta
función, es importante que la propia organización está preparada y estructurada para
captar y aprovechar estas características de la información (URDANETA, 1992)
Ahora podemos definir formalmente la información como un dado, o
valor, lo que se asocia con un concepto claro, inequívoco y conocimiento de todos
los interesados, es acompañado de una referencia para la comparación y puede
aportar una ventaja competitiva a su organización. Normalmente el concepto y las
referencias no siguen los datos correspondientes, pero hay que asegurarse de que
todos los interesados que la información tiene los mismos conceptos y referencias
a él. Los datos que no son útiles para una persona o una organización, no son la
información y pueden ser descartados.
Con esto cada vez que consideramos que el uso de algún mecanismo de
difusión de información, debe cuestionar la utilidad de la información que se
está produciendo. Hoy hablamos de la sociedad de la información o sociedad del
conocimiento, pero mucha de esta información es inútil, o no tienen ningún uso
para la mayoría de la gente, que sólo sirve para aumentar el uso de memoria y hasta
complicar la toma de decisiones.
Podemos decir que hay cuatro etapas de la información (valor, concepto,
referencia y de utilidad) fueron tratados en diferentes momentos de nuestra historia
con el apoyo de Tecnologías de la Información. El aspecto de valor de la información
fue el primero en ser mecanizados con sistemas informáticos, principalmente a
través de los programas de primer negocio (tales como el procesamiento de nóminas,
contabilidad, control de activos, etc).
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Figura 1: Las cuatro fases de la mecanización de la información
El punto de diseño se desarrolló sólo con la introducción de técnicas de
modelado y de sus respectivos bancos de datos y diccionarios de datos. El tercer
aspecto, la referencia viene a través de sistemas integrados de la gestión integrada ERP (Enterprise Resources Planning), los sistemas de Gestión del relacionamiento
con el cliente - CRM (Customer Relationship Management) y otros.
En el cuarto aspecto, nos encontramos con los proyectos de modernización
a través de sistemas de Inteligencia del negocio - BI (Business Intelligence) y los
sistemas de soporte de decisiones. La figura siguiente muestra la evolución de la
mecanización de la información dentro de sus cuatro fases.
La información debe estar disponible cuando se necesita y la mejor precisión
posible. La disponibilidad y exactitud de las características de la información son
a menudo antagónicas en la práctica. Una información muy precisa necesita más
tiempo para estar disponible.
Así pues, la urgencia de la información, la toma de decisiones notado
sacrifica la precisión. La calidad general de un negocio de sistema de información
depende de la cantidad correcta de la precisión y la velocidad de la información
que pasa por el sistema. Cabe señalar que la información utilizada para la gestión
de funciones de la empresa debe ser absolutamente precisa, como es el caso de la
información a los sistemas jurídicos, tales como nóminas, contabilidad, control de
inventario, compras, etc. Sin embargo, la información necesaria para las decisiones
de gestión no necesariamente tiene un alto grado de precisión.
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de la realidad en pequeños fragmentos de información y suficientemente simple para
que una persona a demandar. El tratamiento eficaz de la información, dijo Simon,
sólo es posible cuando los problemas se simplifican y complicadas estructuras de
organización son especializados (SIMON, 1945).
Con esto, la transición a la sociedad del conocimiento plantea la paradoja
de algo que debe evitarse, eliminarse y, para que algo sea aceptado cultivadas. Las
contradicciones, incoherencias, dilemas, dualidades, las polaridades, las dicotomías
y oposiciones no son ajenos al conocimiento, porque el conocimiento se compone
de dos elementos aparentemente dicotómicos y opuestos, el conocimiento explícito
y conocimiento tácito.
El primero, el conocimiento explícito puede ser expresado en palabras,
números o sonidos, y compartido en forma de datos, fórmulas científicas,
imágenes, archivos multimedia, una especificación de un producto o un manual. El
conocimiento explícito puede ser rápidamente traducida a los individuos, formal y
sistemático.
Dado que el conocimiento tácito no es fácilmente visible y mucho menos
explicable. Más bien, es muy personal y difícil de formalizar, por lo que es la
comunicación y el intercambio acorralado.
En este contexto, las intuiciones y corazonadas caracterizar el conocimiento
tácito, tal conocimiento está profundamente arraigada en las acciones y la
experiencia corporal de la persona, así como los ideales, los valores o las emociones
que él encarna.
El autor también comenta que hay dos dimensiones en el conocimiento tácito.
La primera es una dimensión técnica, que incluye las habilidades de los informales
y difíciles de detectar, comúnmente conocido como “know how”. Los maestros
artesanos, los chefs de un restaurante grande, por ejemplo, tienen una riqueza de
experiencia a su alcance, desarrollado después de años de experiencia, pero los
principios científicos o técnicos a menudo tienen dificultades para articular detrás
de lo que saben. Las “ideas” muy subjetiva y personal, intuiciones, corazonadas y
inspiraciones derivados de la experiencia corporal, todos se ajustan a esta dimensión
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
El conocimiento tácito contiene también una dimensión importante de la
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“cognitiva”. Se trata de creencias, percepciones, ideales, valores, emociones y
modelos mentales tan arraigadas en nosotros que consideramos natural. Aunque no
se puede articular con facilidad, esta dimensión del conocimiento tácito moldea la
forma en que percibimos el mundo que nos rodea.
El conocimiento no es explícito o tácito. El conocimiento es tanto explícito
como implícito. El conocimiento es inherente naturaleza paradójica, ya que está
formado de lo que parece ser dos polos opuestos.
Esta capacidad de implicar a los dos opuestos está presente en la literatura
desde la gestión de Collins y Porras acuñó el término “la generalidad de e”. Las
empresas exitosas funcionan bien en el corto plazo y largo plazo. Que preservar el
núcleo y estimular el progreso. Además, buscan economías de escala y economías
de alcance y velocidad, el control y la independencia, la eficiencia y la creatividad,
global y local.
Con esto por una empresa para tener éxito hoy en un contexto de globalización,
la necesidad de adoptar no sólo un conjunto de opuestos, sino una multitud llena de
opuestos, al mismo tiempo.
4 COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS
El objetivo de este trabajo es avanzar en la discusión sobre las maneras en
que la gestión del conocimiento a través de la gestión estratégica de la información
puede contribuir a la creación de una ventaja competitiva sostenible para la empresa.
La primera es que el conocimiento por ejemplo, un recurso que puede y debe ser
administrado para mejorar el rendimiento de la empresa. El segundo supuesto es
que la fuente de nuevos conocimientos en la empresa es siempre un proceso de
aprendizaje de la organización en la que esto puede y debe tratar de tener más
influencia. El reto para todas las organizaciones es encontrar la manera en que el
proceso de aprendizaje organizacional puede ser estimulado y para investigar cómo
el conocimiento de la organización puede ser manejado con el fin de dar más de sus
necesidades estratégicas.
El mayor reto para las organizaciones es descubrir las formas en que las
empresas a desarrollar y mantener la competitividad en sus respectivos sectores,
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este es el tema principal de la investigación en la teoría de gestión estratégica. El
enfoque de análisis de la industria ha sido el más frecuentemente utilizado para definir
los aspectos a considerar en el desarrollo de una estrategia competitiva (PORTER,
1980). Este enfoque es un valioso y de gran utilidad para el ámbito de la gestión
estratégica. Un análisis crítico del determinismo ambiental y la proposición de que
la organización y el medio ambiente están jugando de una manera que difumina
la distinción entre la empresa y su mercado (CHILD, 1997, pp. 43-76), como las
alianzas estratégicas, muestra que se necesitan nuevos enfoques para superar esta
brecha en los estudios de gestión (OLIVEIRA, 1988)
En los últimos años, un enfoque de la estrategia que combina el análisis
interno y externo de la organización, ha surgido y su premisa básica es que los
recursos dentro de la organización controlando el rendimiento de la empresa. Este
enfoque se conoce como visión de la compañía basada en recursos (WERNERFELT,
1984), (PETERAF, 1993), (HAMEL, 1991), entre otros). Este enfoque propone
que los recursos dentro de la empresa son los principales determinantes de su
competitividad, en lugar de enfoque del análisis de la industria, en la que el principal
determinante de la competitividad de la empresa es su posición en la industria.
La discusión de cómo lograr resultados superiores a través de la utilización
de los recursos tiene una larga tradición en la economía. Un importante trabajo
en este ámbito es (PENROSE, 1959)que incluye empresas como un conjunto de
recursos. La discusión actual sobre la visión de la empresa basado en los recursos
aparece inicialmente como una manera de entender la relación entre los recursos
y productos y cómo algunos productos necesitan recursos para su desarrollo, así
como los recursos se pueden utilizar para diversos productos. Desde este punto,
el debate se basa en el trabajo de (WERNERFELT, 1984), que define los recursos
como algo que puede ser considerado como una fortaleza o una debilidad de la
organización, o de cómo esos bienes, tangibles o intangibles, que están asociados
forma semipermanente a la empresa.
El autor proporciona algunos ejemplos de características: marca, el
conocimiento tecnológico desarrollado en la empresa, el empleo de personal
calificado, los contratos comerciales, maquinaria y equipos, procedimientos
eficaces, capital, etc.
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Este enfoque representa un hito, ya que proporciona una forma de usar los
recursos como la principal ventaja competitiva mediante el desarrollo de lo que
el autor llama “situación de los recursos”, que incluye la posibilidad de solicitar
recursos para desarrollar una posición competitiva más difícil de lograr por otros.
“Las empresas tienen que encontrar los recursos que puedan sostener
una barrera, la posición de los recursos, por lo que ninguna otra empresa en la actualidad han barrera similar, donde la compañía realizar una
buena oportunidad de ser uno de los pocos exitosos en su creación. Las
empresas debería evaluar los recursos que se adaptan bien a los que la
compañía ya tiene y que tiene que afrontar unos pocos competidores
también pueden adquirir los recursos (WERNERFELT, 1984, p. 175)”.

Estos argumentos provenían de las expectativas de un número de
investigadores que trataron de acercarse a un análisis crítico de la industria. En
este sentido, el fortalecimiento de los argumentos anteriores, y de acuerdo con
sus puntos de vista sobre el papel estratégico que los recursos deben desarrollar
(PETERAF, 1993, p. 186) establece que:
“modelo de una contribución central de la basada en los recursos es
el de explicar las diferencias en (...) la rentabilidad a largo plazo de la
empresa que no puede atribuirse a diferencias en las condiciones de
la industria. Por lo tanto, si los bienes son imperfectamente móviles,
inimitables y no sustituibles, otras empresas no serán capaces de copiar
su estrategia”.

La necesidad de un recurso que es difícil de imitar, transferencia, compra,
venta o cambio, y tiene una integración sistémica con otros recursos de la empresa
es, pues, la principal contribución de la visión de la compañía basada en los recursos
para desarrollar y sostener una ventaja competitiva. En términos más generales,
(SCHOEMAKER & AMIT, 1997)presentan las siguientes características distintivas
de los activos estratégicos:
a) incapacidad para el comercio o imitar;
b) la escasez, la duración y dificultad;
c) relación de complementariedad con otros, es decir (el valor de un activo
crece a medida que crece el valor de otros activos);
d) conocimientos a la empresa (difícil de transferencia);
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e) la alineación con los factores de futuro estratégico de la industria;
f) creación de valor para los accionistas de la empresa (de aprobación).
Entender la empresa como un conjunto de recursos es una perspectiva que
da el estudiante y el profesional de la administración de la capacidad para identificar
eficazmente y desarrollar los recursos que serán importantes para el rendimiento
superior de la empresa, poniendo así un papel activo en estas tareas. Sin embargo,
los desafíos son aún mayores, sobre todo en relación con lo que son los recursos
estratégicos y cómo desarrollarlas.
Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles, y, a veces es difícil incluso
para identificar los recursos que nos estamos refiriendo, pero en este debate.
“La idea de que algunas de las características controladas por una empresa, especialmente aquellas que son intangibles, puede ser el resultado de los procesos por los que una empresa crea o adquiere conocimiento sobre sus operaciones, o procesos de aprendizaje de la organización”
(DRUMMOND, 1997).

Es de particular interés. En este contexto, los activos intangibles pueden
ser el resultado del conocimiento acumulado y puede proporcionar una ventaja
competitiva para la empresa: una mejor integración entre sus muchas actividades
para que puedan responder más rápidamente a las demandas del mercado, la mayor
participación de la fuerza de trabajo a fin de proporcionar mejor servicio al cliente,
la alta tasa de innovación de productos y calidad que ayudan a atraer clientes.
5 CONCLUSIONES
La competencia mundial entre las empresas de gran alcance es una realidad
en muchas industrias en el mundo sin fronteras, ahora. Las fronteras tradicionales,
tales como las fronteras nacionales, y las existentes entre las industrias e
incluso entre las empresas, han disminuido en importancia cuando se trata de la
competencia y la ventaja competitiva. Las fronteras nacionales suponen menos
ahora que antes, porque los clientes pueden acceder a la información y comprar
productos de todo el mundo. Competidores emergen de las regiones o países más
impredecibles y muchas empresas competir en industrias convergentes, como las
telecomunicaciones, la informática y la electrónica, frente a la competencia de una
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variedad de industrias. En todas partes, se han establecido alianzas estratégicas y las
actividades de la cadena de valor se externalizan, con los cambios realizados en un
debate casi constante en estas circunstancias.
En este mundo de competencia global, sin fronteras, las empresas no se
concentran sus actividades con la cadena de más valor en un solo lugar, pero en
varios lugares alrededor del mundo. Muchos de parte de externalización de sus
actividades en la cadena de valor y / o colaborar con otras empresas. ¿Cómo
coordinar estas actividades geográficamente dispersas para obtener y mantener una
ventaja competitiva en el nivel mundial? Es una cuestión importante para muchas
empresas que compiten a nivel mundial.
Al mismo tiempo, la economía del conocimiento y el conocimiento como
un arma de competitividad adquirido una importancia significativa, porque el valor
se encuentra en más tangible lo intangible. Los activos esenciales para las empresas
de hoy no son la planta y equipos, pero el conocimiento acumulado y la gente que
lo posee.
¿Cómo gestionar el conocimiento para ganar y mantener la ventaja
competitiva? se ha convertido en un foco central de la estrategia de la competencia
en muchas industrias. Los aspectos del desarrollo de los conocimientos, la
categorización por tipo y el desarrollo de la infraestructura para la gestión del
conocimiento han sido cada vez más buscados y han avanzado en los últimos años.
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RESUMO
Com o acirramento dos mercados a satisfação de clientes assume um papel preponderante para as
organizações. Frente a isso, muitas empresas tem buscado alternativas capazes de conciliar a gestão
de relacionamentos à tecnologia de informação como uma forma de se adaptarem mais rapidamente a
este cenário em constante transformação. O Customer Relationship Management é considerado uma
dessas alternativas para melhor identificar os clientes e seus diferentes comportamentos de demanda
e potencial, tornando mais eficaz a interação empresa-cliente, maximizando todos os possíveis
resultados. Neste sentido, o propósito deste estudo é descrever como a utilização CRM pode ser
utilizado, de uma forma estratégica, no processo relacional com os clientes na busca por vantagem
competitiva. Os dados foram levantados junto a três empresas de prestação de serviços, que utilizam
o CRM, sendo a amostra escolhida por conveniência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa por meio
de um estudo multicaso. O presente estudo compreendeu num primeiro momento uma revisão
bibliográfica relacionada à temática. Em seguida é apresentado o estudo multicaso, sendo adotada
a metodologia de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas. Os
dados foram analisados com base na análise de conteúdo, textualmente, identificando-se os pontos
de convergência e divergência entre os entrevistados. Os resultados indicam que a adoção de
tecnologia, no caso o CRM, interfere diretamente no trabalho, apoiando às atividades gerenciais e à
tomada de decisão, possibilitando um melhor relacionamento com os clientes.
Palavras-chave: Customer Relationship Management; CRM; Tecnologia de Informação; Marketing
de Relacionamento.

1.

INTRODUÇÃO

Empresas, tanto manufatureiras, quanto de serviços, estão preocupadas
com a fidelização do cliente, ou seja, com a manutenção de relações com o cliente,
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passando assim a combinar a entrega de bens com serviços facilitadores ou viceversa (CASSALHO, 2006). Por isso, as empresas estão procurando estar próximos
aos seus clientes de modo a responder rapidamente a seus anseios e desta forma
obter alguma vantagem em relação aos demais concorrentes.
Neste sentido, muitas empresas tem buscado ferramentas capazes de auxiliar
neste processo que integra a Tecnologia de Informação (TI) a sistemas direcionados
à gestão de relacionamentos com os clientes. É o caso do Customer Relationship
Management (CRM), que pode contribuir para maior adaptação das organizações
a ambientes em constantes mudanças, respondendo rapidamente aos desafios que
emergem do mercado, ao aprimorar sua habilidade de gerenciar os relacionamentos
com os clientes em um nível mais elevado de intimidade (CROSBY; JOHNSON,
2000).
De acordo com Albrecht e Bradford (1992), o principal motivo para querer
conhecer profundamente o cliente e tornar o serviço a força motriz da empresa é
criar diante dos concorrentes um fator de diferenciação. Portanto, a diferenciação
não se concentra numa mera redução de preços, mas sim na forma como os serviços
são ofertados e ainda na maneira que a empresa se relaciona com os seus clientes.
Segundo Porter (1990) em geral a redução de preços não é uma opção
adequada, tendo em vista que os concorrentes também podem reduzi-los. É preciso
descobrir outra forma de vencer, a qualidade torna-se fundamental, assim como o
serviço e a inovação.
O uso CRM tem possibilitado às empresas informações personalizadas
dos seus clientes. Esse instrumento facilita o delineamento das preferências e do
comportamento de compra dos seus clientes, o que pode levar a uma experiência
personalizada de consumo. Neste contexto, o propósito deste artigo centralizase em analisar e caracterizar como a implementação do CRM pode favorecer as
estratégias de negócios auxiliando no processo de “transação relacional” com os
clientes na busca por vantagem competitiva.
2. IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CRM
Diante de um cenário cada vez mais competitivo as organizações tem
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procurado mecanismos que favoreçam as estratégias organizacionais como formas
de estreitar o relacionamento entre a empresa e os seus clientes na busca de
vantagem sustentável. Para isso utilizam o CRM, que entende-se como sendo o
gerenciamento com cautela de informações detalhadas sobre cada cliente e de todos
os “pontos de contato” com ele, a fim de maximizar sua fidelidade.
Conforme Kotler e Keller (2006) o “ponto de contato” tem início a qualquer
momento em que o cliente mantém contato com o produto ou com a marca, seja
através da experiência, por intermédio de uma comunicação pessoal ou até mesmo
por uma simples observação casual. Seguindo esse raciocínio, o CRM é um processo
contínuo que cria e identifica novos valores com clientes individuais para assim
compartilhar seus benefícios dentro da cadeia de negócios (QUEIROZ, 2002).
Além disso, Dias (2003) menciona o CRM como uma tecnologia que permite
identificar os dados dos clientes, consolidando e centralizando as informações em
uma base de dados, permitindo a utilização destas informações de uma forma
inteligente. Entretanto, Paas e Kuijlen (2001), abordam que o CRM deveria criar
trocas de mercadorias e serviços procurando satisfazer não somente os objetivos do
cliente mas também os objetivos organizacionais a longo prazo, facilitando assim
o processo de planejamento e execução, precificação, comunicação e distribuição.
Ressalta Andrade et al (2009) que alguns problemas podem vir a impedir
uma organização de utilizar o CRM de uma forma eficaz. O primeiro deles é a
construção, manutenção e atualização de um banco de dados de clientes que
requer investimentos em hardware, links de comunicação e programas analíticos.
Outro problema que identifica-se é a comunicação interna dentro da organização
conscientizando os colaboradores a utilizarem todas as informações disponíveis.
Por outro lado, os clientes podem optar por não se relacionar com a
organização resultando em ressentimentos ao descobrir que seus dados pessoais
foram coletados. O que normalmente se esquece é que os procedimentos de CRM
estão mais envolvidos com a atenção no relacionamento do que com a tecnologia, ou
seja, mais com relacionamento do que com recompensa. Portanto, o grande desafio
do CRM consiste em impressionar no atendimento superando as expectativas dos
serviços oferecidos aos clientes (ANDRADE et al, 2009).
Com o desenvolvimento de tecnologias de inteligência nos negócios 205
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Business Intelligence (BI) - os custos para a disponibilização de informações
personalizadas de clientes ficaram mais acessíveis, bem como seus recursos como
data warehouse e data mining (PAAS; KUIJLEN, 2001), contribuindo para a
geração de informações de caráter estratégico unificando assim a visão do cliente na
organização (LAUDON, LAUDON, 1999). Neste enfoque Parvatiar e Sheth (2000)
destacam que o uso do BI facilita no relacionamento e no desenvolvimento com
clientes resultando na confiança, cooperação e colaboração mútua entre as partes.
A técnica de identificar, diferenciar, interagir e personalizar deve ser usada
para um bom sistema de gestão de relacionamentos, como ilustrado na figura 1.
Basicamente, podemos dizer que: identificar é classificar o cliente e reconhecê-lo
mesmo utilizando abordagens diferentes; diferenciar ou comparar é determinar o
valor de um cliente com relação aos outros para direcionar investimentos; interagir é
obter retorno do cliente e fazer por ele o que os concorrentes não fazem, personalizar
é a adaptação total as necessidades do cliente (BERNARDI, 2006).

Figura 1- Processo de Gerenciamento do CRM
Fonte: SWIFT (2001).
De uma forma analítica, a importância do CRM é percebida no sentido
de como estão disponibilizadas, manipuladas e utilizadas as informações pela
organização e pelos gestores no contato e relacionamento com o cliente, almejando
sua fidelização (DORNELAS; XAVIER, 2003). Segundo Mckenna (2002), dentro da
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organização todos devem participar do processo de manutenção do relacionamento.
A funcionalidade dos sistemas pode ser associada em diferentes categorias
(colaborativo, analítico e operacional). As empresas em estudo enquadram-se na
categoria Colaborativa de CRM, como é possível observar na figura 2. A colaboração
entre canais é o grupo de aplicativos disponibilizados que englobam todos os pontos
de contato com o cliente onde ocorre a interação entre ele e a empresa.
Todos os canais de contato com o cliente devem estar preparados e
interligados para garantir o fluxo adequado das informações disparando para
o toda a organização nos mais diversos departamentos, não visando somente a
interação com o cliente. A obtenção de um CRM colaborativo envolve a definição
de formas de compartilhamento objetivando facilitar a comunicação de parceiros
e clientes mediante e-mails, web-seminars, personalização, portais empresariais e
comunicação (PEPPERS; ROGERS, 2001).

Figura 2- Funcionalidade do sistema CRM
Fonte: Adaptação de Application Delivery Strategies, Meta Group. (apud
PEPPERS; ROGERS GROUP, 2001).
2.1 Marketing de Relacionamento
A concepção do sistema de CRM originou-se da estratégia de gerenciar
o relacionamento com clientes e possui suas raízes no conceito e atividades do
Marketing de Relacionamento. Berry (2002) destaca que a prática do marketing
de relacionamento está focada em manter, ampliar e atrair os clientes através dos
relacionamentos. Dessa forma, Grönroos (2000) define marketing de relacionamento
como um processo de identificar, estabelecer, manter, aumentar, e se necessário,
terminar relacionamentos com clientes visando o lucro, ainda menciona que os
objetivos de todas as partes envolvidas devem ser alcançados (GRÖNROOS, 2000).
Ao analisar-se a evolução do marketing dentro das organizações, entende207
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se que o sistema de Customer Relationship Management ou Gerenciamento do
Relacionamento, como o próprio nome indica, originou-se da integração entre o
marketing e a TI para prover a empresa de meios práticos para executar a prerrogativa
central do Marketing de Relacionamento. Neste sentido, a integração de que o
CRM trata pressupõe que a organização se disponha a preservar um relacionamento
suportado por processos de operações mais versáteis e rápidos aliados a uma a
tecnologia adequada.
Por outro lado, a tarefa é manter os clientes e não apenas estabelecer
relacionamentos, e, por consequência, resultar em lucratividade e rentabilidade
(STORBACKA; STRANDVIK; GRÖNROOS, 1994).
2.2 Satisfação de clientes
Segundo Oliver (1997) ao se avaliar o desempenho de um serviço ou de
um produto, geralmente o cliente se utiliza da análise dos atributos principais que
este serviço ou produto possa oferecer. Nesse sentido as expectativas dos clientes
são medidas através do nível de satisfação dos clientes, identificando assim o
desempenho global da organização. (ANDERSON; FORNELL; LEHMAN, 1992).
A palavra satisfação, de acordo com a etimologia derivada do latim, significa
fazer o suficiente. Para Oliver (1993) a satisfação relaciona-se com uma transação
ou uma compra específica avaliando assim o pós-compra em uma determinada
ocasião.
Anderson et al (1992) e Johnson e Fornell (1991) compartilham a definição
de satisfação de cliente com base nas várias experiências de compra e consumo ao
longo do tempo.
Conforme ressalta Oliver (1999) a satisfação é o início do processo para à
retenção e lealdade de clientes, podendo surgir da superioridade percebida pelos
clientes na oferta realizada pelas organizações. Em contrapartida, nem sempre a
satisfação de clientes resulta na retenção dos mesmos (REICHHELD, 1993). Neste
sentido, Oliver (1997) pondera que a satisfação do cliente assume um importante
papel no desempenho das empresas pelo acirramento competitivo do mercado,
estimulando desta forma os aspectos pertinentes tanto à qualidade do serviço quanto
no atendimento dos clientes, agregando assim valor à empresa, identificando sua
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imagem e sua reputação (OLIVER, 1997).
2.3 Tecnologia de Informação - TI
As organizações que não ficarem atentas para as constantes mudanças
tecnológicas e não as incorporarem nos seus processos de gestão ficarão limitadas e
de certa forma ameaçadas pela concorrência. (MALONE, MORTON, HALPERIN,
1996; TAPSCOTT, 1997). Portanto, o uso de tecnologias faz com que sejam
efetuados um conjunto de procedimentos lógicos que demonstrem resultados
(LAUNDON; LAUNDON, 1999).
Dentro das organizações a área de sistema de informação desempenha
uma importante e imprescindível função para as ações integradas e de marketing.
É oportuno ressaltar que a tecnologia é um elemento essencial e crítico gerando
vantagem competitiva com novas idéias e menos resistências comportamentais às
mudanças (HENDERSON, 1990; ALBERTIN, 2000).
No entanto, conforme salienta Rowe e Barnes (1998), pelo simples fato
das organizações investirem em tecnologia, o que é perfeitamente imitável pela
concorrência, não as levará a uma posição competitiva diferenciada, e argumentam
ainda, que a tecnologia isoladamente não é fonte de vantagem competitiva
sustentável (ROWE; BARNES, 1998).
Para tanto, é fundamental que exista um alinhamento entre o desenvolvimento
tecnológico, o desempenho organizacional e a estratégia de negócios para assim
conquistar vantagens competitivas a longo prazo (PORTER, 1990; SRIVASTAVA,
SHERVANI; FAHEY, 1999).
Salienta-se que para atingir este objetivo diversas variáveis devem ser
consideradas, pois a visão dos ambientes de negócios e a tecnologia são muito
dinâmicos (MURAKAMI, 2003).
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela metodologia qualitativa,
que segundo Malhotra (2001), proporciona melhor visão e compreensão do contexto
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do problema. Esse tipo de pesquisa busca entender um fenômeno em profundidade
pelo contato direto dos pesquisadores com o objeto de estudo.
A pesquisa desenvolveu-se através de estudo de multicaso, que segundo
Yin (2001), são caracterizados pelo maior foco na compreensão e na comparação
qualitativa dos fenômenos, proporcionando maior abrangência dos resultados, não
se limitando às informações de uma só organização.
Os dados foram levantados junto a três empresas de prestação de serviços,
que utilizam o CRM, sendo que a amostra foi escolhida por conveniência. Após
escolhidas as empresas para execução do estudo, partiu-se para a coleta de dados,
empregando entrevista semiestruturada.
O questionário para as entrevistas foi um instrumento utilizado por Dornelas
e Xavier (2003), onde foram retiradas somente questões que interessavam ao estudo,
levando-se em conta o embasamento teórico. As entrevistas foram gravadas com
permissão dos entrevistados e após, submetidas ao processo de transcrição.
Para a etapa de análise de dados utilizou-se da técnica de análise de conteúdo,
analisadas textualmente, identificando-se os pontos de convergência e divergência.
Na análise de conteúdo, aponta como pilares a fase da descrição ou preparação do
material, a inferência ou dedução e a interpretação (BARDIN, 2002).
4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Constatou-se que a adoção de tecnologia, como o CRM, interfere diretamente
no trabalho dos gestores, dando-lhes apoio às suas atividades gerenciais, otimizando
o tempo e auxiliando na tomada de decisões. O uso dessa tecnologia possibilita um
melhor relacionamento com o cliente.
Quando questionados sobre o CRM como instrumento de inovação, os três
gestores apresentam opiniões diferentes, sendo que os gestores A e B, acreditam
que o CRM, quando “alimentado” corretamente, proporciona fluxos de informações
capazes de gerar ideias inovadoras. Porém, o gestor C discorda, afirmando que “o
CRM não tem o poder de possibilitar ideias inovadoras, mas ele facilita manter as
tarefas e processos de relacionamento”.
Outra questão levantada foi quanto aos benefícios advindos do uso do
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CRM. Ambos entrevistados citam a sincronia de informação como maior benefício,
sendo que o gestor B justifica dizendo que “quando perde uma pessoa do quadro de
funcionários, você perde todos os negócios que estavam no início e os que estavam
ainda em estudo [...]”, mas “se há o registro de todos os negócios, esse conhecimento
fica na empresa”, como afirmou o gestor C.
Porém, a maior dificuldade citada pelos gestores foi a mudança da cultura
organizacional. O gestor C afirma que “a resistência de algumas pessoas a mudança”
é a maior dificuldade encontrada na utilização do CRM. O gestor B complementa
essa ideia quando cita sobre a importância da “mudança da cultura de registrar [...]”.
Essa afirmação é pertinente quando analisado a importância de ter um alinhamento
entre o desenvolvimento tecnológico, o desempenho organizacional e a estratégia
de negócios como afirmaram Porter (1990) e Srivastava et al. (1999).
Em relação as questões voltadas ao marketing de relacionamento, ambos
entrevistados disseram promover melhoramentos constantes nos canais de
atendimentos. Citando como meios de comunicação o uso da internet, criação
de linhas de telefones especial para atendimentos, destacaram também o contato
pessoal, com pessoas direcionadas a atender especificamente o problema do cliente.
Os gestores abordaram o papel do marketing para alavancar novos mercados.
Segundo o gestor A, com o marketing é possível “identificar as necessidades e os
desejos, para depois criar estratégias [...]”. Essa colocação vai de encontro a teoria
do Marketing de Relacionamento, pois consiste em um processo de identificar
o que o cliente precisa, como também estabelecer e manter relações, e ainda, se
necessário, terminar relacionamentos com clientes.
Contudo, o uso de CRM foi apontado como facilitador para respostas a
necessidades dos clientes. Os três gestores entrevistados indicam que as informações
disponibilizadas pelo CRM proporciona uma aproximação entre a empresa e os
clientes. Porém, é necessário que ocorra a construção e manutenção de um banco
de dados de clientes, como também a conscientização dos colaboradores quanto a
“alimentação” e utilização das informações disponíveis.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maior competitividade dos mercados tem salientado uma atenção
crescente na forma de se relacionar com os clientes. Assim, na busca de vantagem
competitiva as empresas tem se apropriado de artifícios capazes de conciliar a
gestão à tecnologia de informação.
O uso do CRM é encarado por muitas empresas como uma das principais
ferramentas que auxiliam neste processo. Ressalva-se, no entanto, que o CRM deve
ser visto como uma tecnologia a serviço do estabelecimento, na manutenção e do
desenvolvimento de relacionamentos entre a empresa e seus clientes (MILAN;
OLIVEIRA, 2006). Ciente disto, as empresas devem alinhar a estratégia de
negócio, o desenvolvimento tecnológico e o desempenho organizacional, visto que
os clientes estão cada vez mais exigentes.
Destaca-se a importância dos dados capturados internamente e externamente
e na forma como estes são transformados em informações válidas a serviço da
organização. A troca relacional entre todos os elementos da organização e o cliente
favorece a probabilidade de sucesso do CRM, e consequentemente a diferenciação
na busca de vantagem competitiva.
Por fim, o estudo possibilitou, identificar a importância da implantação dessa
ferramenta para agilizar a busca por informações de clientes. Porém, como já citado
anteriormente, o CRM, para atender a função à qual foi designado, requer mudanças
de cultura organizacional. Também deve haver investimento e treinamento para que
todas as pessoas envolvidas na “alimentação” do software mantenham os dados
atualizados.
Com a utilização de todos os recursos disponíveis, pode vir a gerar vantagem
competitiva através do banco de dados. E a correta manutenção do CRM favorece
a retenção de clientes e a busca por novos mercados.
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RESUMO
O foco no gerenciamento da cadeia de suprimentos é reconhecido como fator decisivo para a
manutenção da competitividade nos processos interorganizacionais. Para os grandes conglomerados
de empresas, existe um direcionamento em busca de agilidade e cooperações entre os parceiros e
membros da cadeia, sendo fundamental a visibilidade das informações em toda a rede de participantes.
Neste sentido, a tendência ao compartilhamento de informações reforça a necessidade da busca
pela aproximação com parceiros e fornecedores. Como ferramenta para auxiliar estes processos
relaciona-se os indicadores de desempenho, que auxiliam na tomada de decisão e estabelecem
melhores condições para que as organizações possam controlar seus processos internos e também
obter maior conexão com seus parceiros externos. O objetivo deste trabalho foi identificar na
literatura as principais teorias e modelos sobre indicadores de desempenho, que atuem nos processos
logísticos e auxiliem no gerenciamento da cadeia de suprimentos. A identificação destes modelos na
literatura reafirma a importância do assunto e a sua relevância na contribuição para a obtenção dos
objetivos estratégicos das empresas.
Palavras-chave: Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Indicadores de desempenho. Tomada
de decisão.

1. INTRODUÇÃO
O cenário competitivo estabelecido pela concorrência entre as indústrias
apresenta grandes desafios no gerenciamento da cadeia de suprimentos destas
organizações. As oportunidades geradas por essa competitividade nos setores
industriais definem que os métodos e processos estejam bem alinhados e que os
custos logísticos estejam adequados aos praticados no mercado
Segundo Menezes, Guimarães e Sellitto (2008), cada vez mais as empresas
estão direcionando esforços para a rápida e enxuta movimentação de materiais nas
indústrias, bem como estabelecendo metodologias para aplicação de medição deste
desempenho de seus principais processos. As cadeias de Suprimentos das indústrias
dependem de redes de fornecimento extremamente amplas e complexas, que por
vezes, se tornam incapazes de estabelecer a velocidade e a sincronia exigidas
para manter os níveis de qualidade exigidos de seus produtos. Ainda, a gama de
fornecedores e itens envolvidos tende a ser muito grande, estabelecendo canais de
distribuição que por vezes não possuem métodos definidos e tendem frequentemente
ao colapso, devido a fragilidade dos acordos e da falta de um sistema de controle
efetivo, que realize as medidas que a empresa precisa.
Para que esses processos estejam em constante evolução e a empresa
mantenha a competitividade perante o mercado, é necessário que em determinados
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pontos do macro processo existam medições que indiquem o desempenho daquela
operação. Sendo assim, Cuthbertson e Piotrowicz (2010) relatam que as medidas de
desempenho são fundamentais para a gestão dos processos, pois sem as informações
corretas o processo de tomada de decisão torna-se passível de erros e falhas,
ocorrendo consequentemente perdas monetárias e de competitividade.
Essa visão está diretamente ligada às estratégias das empresas, pois de
acordo com Chae (2009) os indicadores atuam no monitoramento das medidas
definidas nos planejamentos táticos e estratégicos, revelando as lacunas existentes
entre o plano e a execução. Ainda segundo o autor, os indicadores ajudam a
identificar e corrigir possíveis problemas decorrentes de falhas nos processos ou
erros na aplicação de métodos focados nas operações da Cadeia de Suprimentos.
Para isso, um dos maiores desafios encontra-se em escolher o que medir, como
medir e como estabelecer um processo fluido, que envolva os participantes em um
ambiente estratégico, rumo às ações que agreguem valor para a empresa
Os problemas relativos aos alinhamentos da estratégia e os indicadores
afetam também a relação de confiança entre os membros da Cadeia de Suprimentos.
De acordo com Finger, Paiva e Vieira (2011), isto pode levar a perdas financeiras e
de produtividade nos processos industriais. Assim, os indicadores de desempenho
que não apontam para os objetivos estratégicos e que não proporcionem confiança
entre os parceiros podem gerar um grande esforço e resultados duvidosos.
Corroborando com a contextualização do assunto, Lapide (2000) relata que
a grande valia na medição de desempenho está diretamente ligada à mudança no
comportamento dos indivíduos inserido no processo, onde o resultado indireto é a
evolução na performance do sistema como um todo. O autor argumenta também que
a escolha de medidas erradas pode levar a degradação do desempenho da cadeia.
Dentro deste contexto, o presente artigo busca elucidar como são abordados
na literatura os modelos e pesquisas sobre indicadores de desempenho aplicados
na Cadeia de Suprimentos. Sendo assim, o objetivo deste artigo é pesquisar os
modelos e pesquisas relevantes sobre indicadores de desempenho aplicados na
Cadeia de Suprimentos
Na sequência o apresenta-se o referencial teórico sobre o tema,
contextualizando-se as diversas formas de abordagem dos indicadores de desempenho
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aplicados à cadeia de suprimentos, seus métodos, aplicações e as relações com as
estratégias das empresas. Após, a metodologia de pesquisa é apresentada. Para
tanto, buscou-se reforçar a importância da pesquisa de caráter teórico, bem como
da necessidade da pesquisa em periódicos de grande importância mundial.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção apresenta técnicas, conceitos e pesquisas relevantes sobre
as relações dos Indicadores de desempenho na Cadeia de Suprimentos, focando
modelos clássicos e pesquisas atuais sobre o assunto, a saber: (a) Indicadores de
Desempenho na Cadeia de Suprimentos; (b) Indicadores de Desempenho na Cadeia
de Suprimentos e o Direcionamento Estratégico das Organizações; (c) Indicadores
de Desempenho gerando Informações para o Processo Decisório.
2.1 Indicadores de Desempenho na Cadeia de Suprimentos
O estudo dos indicadores de desempenho e sua relação com a gestão da
cadeia de suprimentos tem apresentado grande evolução nos últimos anos. Autores
como Kaplan e Norton (1996), Fowcet, Stanley e Smith (1997) e Cristopher (1997)
estudam o assunto há vários anos e com grande propriedade na discussão dos
conceitos. Esses modelos tem grande importância conceitual e servem de base para
muitas pesquisas apresentadas na sequência.
O aumento da amplitude das cadeias de suprimentos e o nível de
competitividade exigido para atuação nos mercados globais tem elevado a
importância do assunto desse capítulo. Bowersox e Closs (2011) indicam que os
sistemas de medição de desempenho logístico devem ser trabalhados em tempo
real, focados em ações que proporcionem direcionamento estratégico e tornem-se
ferramentas de grande valor para a Gestão da empresa. A abordagem deve estar
vinculada diretamente às relações de trade offs entre custo e serviço, geração de
relatórios dinâmicos baseados em exceções e informações obtidas em tempo real.
Para alguns autores é fundamental a identificação dos processos chaves
que estão direcionados à estratégia da empresa, sendo a criação de indicadores de
desempenho para estes processos o assunto cerne desta seção. Para Marchesini e
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Alcântara (2011), por exemplo, existem oito processos que formam a base para o
sucesso da cadeia de suprimentos: (i) gestão do relacionamento com clientes; (ii)
gestão do serviço ao cliente; (iii) gestão da demanda; (iv) gtendimento dos pedidos;
(v) gestão do fluxo da manufatura; (vi) gestão do relacionamento com fornecedores;
(vii) desenvolvimento e comercialização de produtos; (viii) gestão do retorno.
Analisando as variáveis acima podemos identificar como a função logística
assume importância decisiva nas operações da Cadeia de Suprimentos. Entendese neste sentido que o objetivo é oferecer um serviço de qualidade superior e de
baixo custo ao cliente. O autor relata ainda a necessidade de ir além das métricas
internas para a obtenção de uma perspectiva sistêmica da cadeia. A sincronia
entre o desempenho da organização e o bom andamento da cadeia de suprimentos
proporciona expansão na linha de visão dos gestores. Para isto é importante o
alinhamento de estratégias com os fornecedores e encorajar comportamentos
colaborativos por meio de novas funções na cadeia de suprimentos.
2.2 Indicadores de Desempenho na Cadeia de Suprimentos e o Direcionamento
Estratégico das Organizações
Direcionar os Indicadores de Desempenho para os objetivos estratégicos
das organizações pode ser um grande diferencial competitivo no mercado atual.
Neste sentido esta seção busca trazer modelos que reforcem a importância e elevem
a discussão sobre o assunto.
A construção de modelos de gestão estratégica e a análise das relações entre
os Indicadores de Desempenho devem sistematizar e compor uma visão integrada
que conecte estes dois elementos aos planos operacionais. É o que se refere o modelo
idealizado por Li, Rao, Nathan (2005), que conceitua, desenvolve e valida seis
dimensões fundamentais para gestão e desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos,
são eles: (i) fornecedor estratégico, (ii) parceria e relacionamento com o cliente,
(iii) compartilhamento de informações, (iv) qualidade, (v) informação interna e (vi)
práticas enxutas e adiamento.
Os principais pontos destacados neste modelo são a parceria com fornecedores
estratégicos, compartilhamento e fluxo de informações, qualidade da informação,
práticas enxutas em toda a Cadeia de Suprimentos e integração interna de equipes
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multifuncionais. O estudo representa também o desenvolvimento de um conjunto
de práticas e construções para a Gestão da Cadeia de Suprimentos, bem como um
instrumento de medição rigorosamente validado para coleta de dados.
Os objetivos estratégicos e os Indicadores de Desempenho na cadeia de
suprimentos também é o foco do método criado por Cai, Liu, Xiao, Liu (2008). A
abordagem sistêmica que analisa e seleciona grupos de key perfomence indicators
- KPIs voltados para a estratégia da empresa, foca primordialmente na melhoria no
desempenho da cadeia de suprimentos.
O modelo estuda seis passos para aplicação de KPIs na Cadeia de
Suprimentos, são eles: (i) criação de um mecanismo mais rápido de resposta ao
processo, que defina e articule os KPIs na cadeia de suprimentos, analisando e
posteriormente identificando os fatores estratégicos para o vínculo com o modelo
de gestão; (ii) formação do ciclo de respostas para a gestão de desempenho no que
tange as metas estabelecidas e os planos de ação;
(iii) aplicação do
método Supply Chain Operations Reference - SCOR, onde o sistema de medição
proposto inclui categorias de medidas como recursos, saída, flexibilidade, inovação
e informações. (iv) modelo Performance Costs Transformation Matrix - PCTM,
que estabelece uma profunda análise matemática em uma série de repetições e
simulações para a busca do custo total do processo. (v) convergência de vetores do
PCTM e estabelecimento de valores para os KPIs. (vi) estratégia de implementação
de KPIs.
O método tem como objetivos identificar e definir KPIs descrevendo as
relações entre eles. Posteriormente deve ser feita a documentação das interações
na implementação dos KPIs, estabelecendo repetidas simulações para melhoria dos
padrões dos indicadores.
O modelo apresenta ainda a solução para cinco
grandes questões: (i) Quais KPIs são usados no sistema e medição de desempenho
da cadeia de suprimentos? (ii) Quais e quão forte são os relações de interdependência
entre esses KPIs identificados e quando eles são simultaneamente realizados? (iii)
Como otimizar os custos totais de realização dos KPIs identificados, com base na
sua matriz de custos? (iv) Qual é a ordem de prioridade dos KPIs selecionados e
que melhorias são consideradas? (v) Como ajustar e implementar os KPIs de acordo
com as estratégias da empresa?
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O modelo conclui que definidos os Indicadores a serem utilizados, (dentro da
metodologia estabelecida) a análise se torna mais produtiva, criando um mecanismo
mais rápido de resposta ao processo.
Outro modelo que trabalha os Indicadores de Desempenho vinculados à
estratégia da organização é estudo realizado por Menezes, Guimarães e Selitto
(2008). O modelo busca identificar e alinhar alguns elementos chave para a
organização e medi-los com o foco na melhoria contínua. São eles: (i) tempo de
atravessamento médio ponderado por quantidade; (ii) variabilidade do tempo de
atravessamento de peças; (iii) desempenho das saídas de peças no intervalo; (iv)
intervalo entre saídas de ordens; (v) inventário médio de material que já entrou e
ainda não saiu da operação; (vi) pulmão que previne variabilidades; e (vii) ocupação
do armazém.
O alinhamento proposto no modelo aponta para resultados positivos nas
empresas pesquisadas, pois fatores operacionais como estoque, influenciam
diretamente no faturamento da empresa. Em alguns casos, o resultado aponta para
efeitos positivos também na produção, reduzindo assim os tempos de atravessamento
e consequentemente a melhorando a agilidade nas entregas para os clientes.
Alguns autores trabalham as estratégias e os indicadores de desempenho
utilizando como base alguns modelos clássicos. É o que tratam Bartlett, Juline
e Baines (2007), utilizando o modelo de verificação de desempenho de seus
fornecedores baseado no Balance Scorecard - BSC da Empresa. Este modelo mede
basicamente três etapas do processo logístico: (i) custo; (ii) qualidade; (iii) e entrega.
O modelo pontua os fornecedores conforme critérios previamente estabelecidos,
utilizando para finalização da pontuação um escala de quaro quadrantes: (i) líderes
de classe; (ii) padrão; (iii) abaixo do padrão; e (iv) insatisfatórios.
A apresentação dos indicadores de desempenho abordando as dimensões
estratégica, tática e operacional também é recorrente na literatura. É o que apresenta
o modelo proposto por Gunasekaran, Patel e McGaughey (2004), onde as medidas
são agrupadas em células e planejadas conforme o nível da atividade. Os itens de
cada célula são listados na ordem de importância e as definições são feitas em
reunião envolvendo os gestores dos diferentes níveis, sempre visando o foco em
planejamento e controle. O modelo é apresentado utilizado uma matriz, que faz o
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cruzamento dos itens a serem medidos e as atividades listadas pela empresa como
mais importantes.
O Quadro 1 apresenta os destaques da seção, trazendo os autores citadas no
artigo e as referidos objetivos de cada pesquisa.
Autor

Objetivo

Li, Rao, Nathan Desenvolver e validar um
(2005)
instrumento de medição em
práticas de gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos
Cai, Liu, Xiao, Analisar e selecionar grupos
Liu (2008)
KPI e estratégias para um
melhor desempenho da cadeia
de suprimentos
M e n e z e s , Medir e comparar Indicadores
Guimarães
e de Desempenho Logísticos em
Selitto (2008)
duas Operações de Montagem
abastecidas por Cadeias de
Suprimentos
Bartlett, Juline e Estudar o caso de verificação
Baines (2007)
de desempenho da rede de
fornecedores utilizando como
base o BSC das empresas

Destaque
Pesquisa o desempenho das empresas
que possuem parceria estratégica com
seus fornecedores, no que tange a
compartilhamento, qualidade e fluxo de
informações.
Criação de mecanismo mais rápido de
resposta ao processo, construindo modelo
de gestão e análise das relações entre os
KPIs, sistematizando uma visão integrada
que conecta KPIs aos planos operacionais.
O modelo busca identificar e alinhar alguns
elementos chave para a organização e medilos com o foco na melhoria contínua. O
objetivo é otimizar os estoques e melhorar
o faturamento da empresa.
O estudo apresenta a troca de informações
de alta qualidade entre os parceiros
aumentando a coordenação do canal e
melhora a capacidade de resposta global da
parceria. Além disso, o compartilhamento
de informações em toda a cadeia aproxima
as empresas, aumentando a produtividade
e o desempenho global.

Quadro 1 - Revisão de artigos sobre indicadores de desempenho na cadeia de
suprimentos e o direcionamento estratégico das organizações
Fonte: Elaborado pelos autores.

2.3 Indicadores de Desempenho gerando Informações para o Processo Decisório
O mercado competitivo das cadeias de suprimentos necessita de respostas
rápidas e precisas para suportar as demandas e níveis de serviços exigidos pelas
grandes organizações. Neste sentido, para que o processo decisório atenda esta
premissa, a qualidade e a visibilidade das informações geradas pelos indicadores de
desempenho devem estar em um nível de competitividade bastante elevado.
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São inúmeros os fatores-chave para estabelecimento de um bom fluxo de
informação no processo decisório. Focado neste contexto, Bartlett, Juline e Baines
(2007), abordam a importância da qualidade da informação na Cadeia de Suprimentos
e as medidas de desempenho. Os autores reforçam que o compartilhamento de
sistemas de informação, condicionado a processos bem definidos e regras claras,
estabelecem melhoria na visão sistêmica, finalizando em melhor qualidade nas
informações e um processo decisório mais preciso.
A visibilidade nas informações tem vínculo definitivo com os indicadores
de desempenho. Para Chan (2003), a visibilidade na cadeia de abastecimento é
fundamental para a precisão e entrega rápida de informações. Para o autor, a falta
de informações precisas pode causar consequências negativas que podem afetar
toda a cadeia, como falta de acuracidade nos estoque por exemplo. De acordo com
Svensson (2004), as duas principais influências sobre a percepção da vulnerabilidade
das empresas nas cadeias de abastecimento são o grau de transparência e o grau
de obscuridade. Ele afirma que quanto mais precisa for a informação, maior a
transparência. Mas quanto mais a informação se deteriora, maior a obscuridade.
O compartilhamento das informações em prol da visibilidade remete à
um posicionamento clássico e fundamental no processo decisório nas operações
logísticas. Segundo Anthony (2000), a denominação Cadeia de Suprimentos
Colaborativa é estabelecida quando duas ou mais empresas compartilham
responsabilidades no planeamento, gestão, execução e informações de medição
de desempenho. O Autor afirma ainda que relações de colaboração transformam o
modo como a informação é compartilhada entre as empresas e, consequentemente,
muda o comportamentos dos envolvidos nos processos subjacentes. Finalizando o
autor afirma que as empresas colaboram com as informações no sentido de alavancar
os benefícios para atingir objetivos comuns.
De acordo com Cox et al. (2000), o uso de relações colaborativas no que
tange ao compartilhamento de informações e medidas de desempenho são um
meio fundamental para as empresas evoluírem na sua eficiência operacional. No
entanto, nem todas as empresas recebem os benefícios esperados. Colaborando com
este posicionamento, Johnsen e Ford (2001) escrevem que nos relacionamentos
com fornecedores sempre haverá relações conflitantes até que se estabeleça um
226

ESTRATÉGIAS

equilíbrio em suas relações. De acordo com Reiter, Frazzon, Makuschewitz, (2010),
nas grandes corporações estas cadeias de suprimentos tomam proporções globais,
onde os fluxos de materiais e as informações e medidas de desempenho devem
atravessar as fronteiras.
O Quadro 3 apresenta os destaques da seção 2.3, trazendo os autores citadas
no artigo, bem como os objetivos e os destaques teóricos de cada pesquisa.
Autor

Objetivo

Bartlett, Juline e A importância da qualidade
Baines (2007)
da informação na Cadeia de
Suprimentos e as medidas de
desempenho

Chan (2003)

Tratar da visibilidade na
Cadeia de Suprimentos e os
Indicadores em Logística

Svensson (2004)

Trata da visibilidade na
Cadeia de Suprimentos e os
Indicadores em Logística

Destaque
Reforçam que o compartilhamento de
sistemas de informação, condicionado
a processos bem definidos e regras
claras, estabelecem melhoria na visão
sistêmica, finalizando em melhor
qualidade nas informações e um
processo decisório mais preciso.
A visibilidade na cadeia de
abastecimento é fundamental para
a precisão e entrega rápida de
informações. A falta de informações
afeta toda a cadeia e pode ocasionar
falta de acuracidade nos estoques.
Trabalha alguns conceitos onde
quanto mais precisa for a informação,
maior a transparência. Mas quanto
mais a informação se deteriora, maior
a obscuridade.

Reiter, Frazzon, Indicadores nas Indústrias Entre outros assuntos escreve sobre as
os Indicadores nas grandes corporações,
Makuschewitz, Globais
onde as medidas devem ir além das
(2010)
fronteiras para que a operação permaneça
competitiva.

Quadro 3: Revisão de artigos sobre indicadores de desempenho gerando
informações para o processo decisório
Fonte: Elaborado pelos autores.

2.4 Modelos e abordagens dos Indicadores de Desempenho na Cadeia de
Suprimentos
São muitas os modelos e abordagem que as publicações apresentam relativas
aos Indicadores de Desempenho na Cadeia de Suprimentos. Procura-se trazer aqui
as principais pesquisas encontradas em periódicos de grande relevância mundial.
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Inicia-se a discussão com o modelo de Cuthbertson e Piotrowicz (2010),
que trata dos indicadores no tocante ao ambiente organizacional de cada empresa.
O modelo foca em três ambientes: contexto que a empresa está inserida, processos
chave e nível de maturidade das relações (conteúdo). Os autores relatam que dentro
de uma cadeia de suprimentos pode haver diferenças na maturidade do processo
entre parceiros ou entre áreas geográficas, de modo que o mesmo processo pode ser
desenhado de forma diferente, em diferentes locais, dentro de uma mesma cadeia.
Algumas abordagens trazem outros elementos para a discussão. Referente
ao estudo realizado Geary e Vitasek (2008), os fatores e variáveis utilizados são:
relacionamentos de longo prazo com fornecedores e parceiros, financiamento estável
de ativos e número limitado de métricas alinhadas à estratégia da empresa. Segundo
o autor, aplicação do modelo ajuda na mudança de foco no produto, para foco no
desempenho, onde os níveis de serviços acordados entre os parceiros devem ser
monitorados e executados planos de ação em caso de problemas ou contingências.
Muito se pode extrair deste modelo que trabalha como base na utilização
de poucos indicadores, mas de grande atuação estratégica. Geary e Vitasek
(2008) relatam ainda que a energia colocada para solução de problemas é diluída
proporcionalmente ao número de medições utilizadas, por isso a tendência de
fracasso nas operações que trabalham com muitas medidas. Este modelo busca o
equilíbrio no desempenho dos processos estratégicos da empresa, principalmente
nos acordos de longo prazo com fornecedores e prestadores de serviços em logística.
Corroborando com este assunto, Morgan (2007) analisa a redução do
número de medidas de desempenho e a escolha cuidadosa do que será medido. Esta
forma de abordagem trabalha com o envolvimento da gestão, focando no desenho
de um sistema de medição simples, mas eficaz. O objetivo é apresentar um modelo
que permita o enxugamento do número de Key Performance Indicators (KPIs),
estabelecendo um envolvimento maior da gestão, melhorando a qualidades dos
processos e tornando a empresa mais competitiva. O modelo estabelece quatro áreas
de estudo: (i) requisitos do processo de entrega para o cliente (interno ou externo);
(ii) projeto de qualidade no produto ou serviço; (iii) capacidade do processo para
atingir o padrão exigido, e (iv) o princípio e a conquista de melhoria contínua.
As abordagens relativas a melhorias no nível dos serviços logísticos também
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são bastante frequentes na literatura. O modelo abordado por Hijjar, Gervásio e
Figueiredo (2005), trabalha a influência da atuação das empresas no âmbito das
decisões em logística. Os processos definidos e orientados por meio de indicadores
de desempenho melhoram consideravelmente o desempenho e a competitividade
da empresa e possibilitam a oferta de serviços logísticos superiores. O modelo
identifica três grandes possibilidades de falhas que podem ser decisivas no processo
de entendimento de como as empresas realizam a gestão de sua logística: (i) a
diferença entre o serviço planejado pela empresa e o esperado pelo cliente; (ii) a
diferença entre o serviço executado pela empresa e o percebido pelo cliente; e (iii)
a diferença entre o serviço percebido pelo cliente e o esperado por ele.
Percebe-se que existem dois importantes pontos a serem analisados
neste modelo. O primeiro diz respeito às metas para os indicadores, que podem
estabelecer um diferencial competitivo, mas, em contrapartida, se mal definidos,
podem trazer prejuízos e falta de competitividade de toda a cadeia. Ainda segundo
o autor, metas muito acima das possibilidades podem afetar o ânimo dos operadores
e participantes dos processos. Já as metas fáceis de alcançar, tendem ao conforto
dos operadores. Ambas afetam negativamente a busca por melhores resultados. O
segundo ponto diz respeito a ações entre o planejamento da operação, ou seja, o
que o cliente espera, a execução, a percepção do cliente e a diferença entre o que o
cliente espera e o que ele efetivamente percebe.
É trazido para finalizar esta seção um dos modelos mais importantes
e utilizados atualmente pelas empresas. O método Supply Chain Operations
Reference - SCOR foi desenvolvido pelo Supply-Chain Council (2008), organização
americana que atua na área de logística e cadeia de suprimentos. Esse modelo foi
desenvolvido para suprir as atividades empresariais associadas às fases do processo
logístico, com o objetivo de atender a demanda do cliente.
O modelo contém várias seções e é organizado em cinco grandes blocos
Planejamento, Fornecimento, Produção, Entrega e Retorno (VIEIRA et al., 2009). O
modelo SCOR estabelece direcionamento do que medir, por que medir, como medir,
bem como a possibilidade de verificar e comparar os indicadores de desempenho de
outras empresas. Assim, uma empresa pode atuar nos seus indicadores de uma forma
estratégica, tendo como referência as empresas mais competitivas do mercado.
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Uma pesquisa de grande relevância nessa área é a realizada por Finger,
Paiva, Vieira (2011). Nela, se mede o nível existente de confiança nas relações com
os parceiros da cadeia de suprimentos e as respectivas relações com o desempenho
operacional. O estudo utiliza quatro elementos básicos para análise dos dados:
Planejamento da Cadeia de Abastecimento, Parceria da Cadeia de Suprimentos,
Confiança da Cadeia de Suprimentos e Critérios Operacionais de Execução.
As questões culturais foram os grandes achados da pesquisa, visto que as
relações de confiança na abrangência geográfica apontam direto para os resultados
das operações e seus respectivos níveis de problemas. A integração e a respectiva
agilidade dos processos, também aparecem com grande relevância na pesquisa,
bem como os problemas causados pelas quebras de acordos e a gestão dos custos
logísticos.
Um assunto recorrente nas discussões sobre logística é a questão de como
atender o cliente e gerenciar os canais de distribuição. Na pesquisa realizada por
O’Neill, Scavarda e Yang (2009), que estuda a medição de desempenho entre Canais
de Distribuição, é criado um modelo chamado LEAGILE (através do agrupamento
das palavras Lean e Agile), que trabalha a operação com padrões de uma logística
Ágil e Enxuta. Este modelo objetiva a normatização e a criação de cadeias de
suprimentos eficientes, controlando o fluxo de informação, produtos, capitais e
outros recursos.
As principais variáveis desse estudo que identifica o desempenho das
operações estão ligadas ao tempo total de atendimento do pedido, controles de
estoque e inventário, utilização da área útil focada na armazenagem dos materiais,
transporte e valor agregado para o cliente. Os custos operacionais também são
fortemente abordados nesta análise, bem como a aplicação de conceitos de logística
enxuta e agilidade nos processo para responder as demandas dos mercados.
Como principal achado desse estudo, colocam-se algumas medidas que
podem ser extraídas: (i) nível de estoque, estabelecendo que os custos de oportunidade
podem compensar os níveis de estoque elevados; (ii) atrasos são criados devido à
falta de informação e coordenação entre as funções corporativas; (iii) identificação
da real necessidade de aplicação de centros de distribuição, focadas principalmente
na amplitude territorial.
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No estudo realizado por Wouters, Wilderom (2008), é desenvolvido um
sistema de medição de desempenho em um modelo no campo longitudinal nos
departamentos de logística. Os dados apontam para uma análise em duas ondas de
pesquisa quantitativas: experiência das pessoas na habilitação do modelo e trabalho
com medidas de desempenho específicas.
Verificou-se que o processo de desenvolvimento dos indicadores baseado
na experiência, contribui de maneira definitiva para a natureza na habilitação do
sistema de gestão de desempenho. O modelo trabalha uma base de competências
existentes que contemplam as práticas locais e o know-how sobre a medição de
desempenho com o objetivo de enriquecer o sistema. A experimentação de medidas
específicas de desempenho também é apresentada para melhorar a natureza de
habilitação do sistema de gestão de desempenho. O contexto empírico examina
em detalhes a evolução das experiências dos funcionários de uma área de logística,
com medição de desempenho ao longo de determinado um período de tempo.
Os autores desta pesquisa relatam ainda que a transparência na medição
de desempenho é fundamental para o sucesso do método. O envolvimento dos
participantes, a cultura organizacional e o profissionalismo dos funcionários também
afetam diretamente os resultados e devem ser trabalhados com foco específico.
O estudo aponta para a importância da percepção da melhora dos resultados
pelos funcionários e como a participação deles é importante. Se a percepção dos
funcionários estiver ligada aos resultados como participantes de um dispositivo de
controle para uso da gestão, certamente o modelo terá insucesso.
O Quadro 4 apresenta os destaques da seção 2.4, trazendo os autores citados
no artigo e os referidos objetivos de cada pesquisa.
Autor

Objetivo

Destaque

Cuthbertson
e Propor
um
modelo O resultado do desempenho da cadeia é
Piotrowicz (2011) de
Indicadores
de um processo que dependente do contexto,
Desempenho Logístico
adaptados às requisitos específicos de cada
cadeia de abastecimento.
Geary e Vitazek Gerar
um
modelo Aplicação do modelo que ajusta a mudança de
(2008)
de
Indicadores
de foco no produto, para foco no desempenho,
Desempenho
nos onde os níveis de serviços acordados entre os
processos Logísticos
parceiros devem ser monitorados e executados.
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Morgan (2007)

Estudar as medidas de
desempenho nas redes de
abastecimento e levantar
os desafios para o futuro

Vieira et al.(2009)

Modelo SCOR SupplyChain Council (2008),

Hijjar, Gervásio & Relacionar
diferenças
Figueiredo (2005) entre os serviços logísticos
prestados aos clientes,
sejam eles externos ou
internos.

Este trabalho explora alguns dos principais
desafios no desenvolvimento da medição de
desempenho das redes de abastecimento, bem
como aborda os problemas de definição desta
rede a fim de permitir a investigação e análise.
O modelo SCOR estabelece direcionamento
do que medir, por que medir, como medir, bem
como a possibilidade de verificar e comparar os
indicadores de desempenho de outras empresas.
Trabalha a influência da atuação das empresas no
âmbito das decisões em logística. Os processos
definidos e orientados por meio de indicadores
de desempenho melhoram consideravelmente
o desempenho e a competitividade da empresa
e possibilitam a oferta de serviços logísticos
superiores.
A referida pesquisa mede se nível existente de
confiança, com base em parcerias da cadeia de
suprimentos, tem relação com o desempenho
operacional.

Finger,
Paiva, Pesquisar o papel da
Vieira (2011)
Confiança e da Parceria
nas relações da Cadeia de
Suprimentos com foco no
desempenho.
O’Neill, Scavarda Estudar o desempenho Trabalho os custos de oportunidade e os
e Yang (2009)
comparativo em Canais de níveis de estoque. Aborda os atrasos ocorridos
Distribuição
pela falta de informação; e questiona a real
necessidade de centros de distribuição nestes
processos;
Wouters, Wilderom Desenvolver
um A pesquisa trata de duas linhas de atuação:
(2008)
sistema de medição de experiência das pessoas na habilitação do
desempenho
em
um modelo proposto e o trabalho com medidas de
departamento de logística desempenho específicas. O foco é estabelecer
um modelo que não dependa da cobrança dos
gestores para a eficiência operacional da área
de logística.

Quadro 4: Revisão de artigos sobre modelos e abordagens dos Indicadores de
Desempenho na Cadeia de Suprimentos
Fonte: Elaborado pelos autores.

3. MÉTODO DE PESQUISA
Este artigo trata de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, realizado
por meio de pesquisa bibliográfica especializada no assunto. De acordo com Gil
(2001) a pesquisa exploratória proporciona maior aproximação com o problema,
para torna-lo visível e compor as referidas hipóteses. Malhotra (2011) destaca que
em alguns casos, para o desenvolvimento de uma proposta futura é necessária à
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obtenção de dados adicionais por meio de uma pesquisa exploratória. A finalidade
de um estudo exploratório pode estar vinculada ao desenvolvimento de ideias e
ao levantamento de hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Focando na
pesquisa qualitativa, Silva e Menezes (2001) apresentam que a interpretação dos
cenários e o detalhamento dos processos são os principais objetivos deste método.
O presente trabalho é uma revisão de literatura sistemática. De acordo
com Amaral (2007) esta é uma etapa primordial em todos os trabalhos científicos,
consistindo no levantamento, seleção e análise das informações relacionadas
à pesquisa. Para tanto realizou-se uma pesquisa exploratória na literatura
existente sobre Indicadores de desempenho na Gestão da Cadeia de Suprimentos,
posteriormente, uma análise das relações do assunto com as estratégias das empresas
e suas relações com o processo decisório.
A pesquisa do referencial teórico utilizado neste trabalho foi elaborada entre
os meses de fevereiro de 2012 e abril de 2013. Utilizou-se as bases de pesquisa
científica: (i) Emerald; e (ii) Science Direct. As palavras utilizadas como parâmetro
de busca foram: key performance indicators, supply chain measurement, logistics
measurement e performance indicators.
A Figura 1 apresenta o modelo que orienta o trabalho. Dentro da amplitude
que a pesquisa se propõe, entende-se que são quatro os fatores importantes para
formar a base do referido artigo: (i) abordagem sobre indicadores de desempenho e
sua abrangência no contexto da cadeia de suprimentos; (ii) relações dos indicadores
de desempenho com as estratégias das empresas; (iii) informações relativas a forma
como os indicadores de desempenho influenciam no processo decisório; e (iv)
modelos, as formas de abordagem sobre os indicadores de desempenho aplicados
aos processos da Cadeia de Suprimentos.
Dentro da amplitude que a pesquisa se propõe, entende-se que são quatro
os fatores importantes para formar a base do referido artigo: (i) abordagem sobre
indicadores de desempenho e sua abrangência no contexto da cadeia de suprimentos;
(ii) relações dos indicadores de desempenho com as estratégias das empresas; (iii)
informações relativas a forma como os indicadores de desempenho influenciam no
processo decisório; e (iv) modelos, as formas de abordagem sobre os indicadores de
desempenho aplicados aos processos da Cadeia de Suprimentos.
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Figura 1: Modelo de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelos Autores (2013).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos são os achados desta pesquisa que aborda um contexto de grande
relevância para as organizações e suas cadeias de suprimentos. O estabelecimento
de um modelo adequado de indicadores de desempenho pode levar as empresas à
níveis de competitividade bastante elevados e padrões internacionais de excelência.
No entanto, é importante relatar que não existe um modelo ideal de indicadores de
desempenho. Os modelos existentes devem ser adequados ao escopo da atuação da
empresa ou organização, dependendo sempre do objetivo estratégico do negócio.
O referencial teórico analisado sugere que os indicadores de desempenho
devam estar focados diretamente ao plano estratégico da empresa. Os pontos acolhidos
pela gestão do negócio como “chave” para a manutenção da competitividade devem
receber especial atenção, com frequentes verificações e acionamento dos planos de
ação em caso de rupturas ou desalinhamento com as metas. Entende-se também
que a não relação destes indicadores com a estratégia pode acarretar em perda de
energia por parte dos colaboradores e possibilidade de perda do foco estratégico do
negócio.
A qualidade da informação para o desenvolvimento do processo decisório
é outro ponto importante da pesquisa. A transparência e o compartilhamento das
informações gera confiança nos participantes da Cadeia de Suprimentos, o que
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direciona para um ambiente de colaboração e integração entre as organizações.
Conforme relatado em algumas pesquisas citadas acima, é comprovado que
empresas que possuem bons níveis de confiança tende a obter melhores resultados
em suas operações.
Uma análise final dos modelos apresentados aponta para excelentes
resultados para quem pratica adequadamente os Indicadores de desempenho em suas
cadeias de Suprimentos. A aplicação correta dos modelos estabelece reais conexões
entre os participantes, sejam eles internos ou externos, finalizando em redução de
custos operacionais, maior agilidade nos processos e, consequentemente, aumento
na margem de contribuição das empresas.
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RESUMO

O estudo sobre a análise da relação entre o consumo de medicamentos genéricos e sua importância
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dentro de uma rede de farmácias de Caxias do Sul (RS) visa demonstrar o avanço das vendas de
medicamentos genéricos em todo o país desde que foi implantada a política dos genéricos. Os
objetivos específicos deste estudo são comparar o percentual de vendas de genéricos na farmácia
em questão em relação ao crescimento no Brasil, demonstrar a importância de um melhor acesso
a este tipo de medicamento para o usuário, desenvolver treinamento para a equipe direcionado ao
conhecimento do conceito do medicamento genérico, propor um projeto de atenção farmacêutica
voltada aos usuários desta classe de medicamentos, criar estratégias de marketing para aumentar a
venda desta classe de medicamentos direcionadas aos clientes da rede e analisar resultados esperados.
Concluiu-se que a rede de farmácias em questão precisa melhor a gestão sobre os medicamentos
genéricos, pois é esta classe de medicamentos que irá aumentar o faturamento das farmácias nos
próximos anos.
Palavras-chave: Medicamento genérico; Vendas; Faturamento.

1.

INTRODUÇÃO

A oportunidade para o segmento de medicamentos genéricos surgiu na
época, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada visando
centralizar a regulamentação e fiscalização de vários segmentos da sociedade,
entre eles o da indústria farmacêutica. Verificou-se neste setor uma necessidade de
proporcionar aos usuários um melhor acesso aos medicamentos através do aumento
da competitividade de mercado. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de
Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos), a tendência de crescimento no varejo
farmacêutico deve se consolidar nos próximos meses com uma maior participação
dos genéricos de nova geração, que são medicamentos com patente vencida
recentemente. Esses medicamentos são mais modernos, portanto, mais eficazes e
possuem maior valor agregado. Com isso, a expectativa é alcançar a marca de 30%
de participação de mercado ainda em 2012 (Pró Genéricos, 2012).
Com o intuito de assegurar a oferta de medicamentos de qualidade, baixo
custo no mercado e de fomentar o acesso da população a estes medicamentos, são
oferecidos pela Lei nº 9.787/99, os medicamentos genéricos. Sua intercambialidade
com o medicamento de referência é assegurada por testes de equivalência
farmacêutica e bioequivalência, realizados por laboratórios credenciados pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (QUENTAL et al.2008). A
adoção da política de medicamentos genéricos no Brasil objetivou, principalmente,
aumentar o acesso da população aos medicamentos, melhorar a qualidade dos
mesmos e diminuir o custo dos tratamentos médicos (CARVALHO et al.2006).
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Essa nova lei aumenta, portanto, a responsabilidade das farmácias, fazendose necessária maior qualificação dos atendentes, seja com diplomas universitários,
seja com cursos profissionalizantes voltados ao setor (BARROS, 1999). Atualmente,
com a crescente corrida para a informação, a disponibilidade de cursos de atualização
dentro da área de atuação demonstra interesse da empresa no desenvolvimento
do profissional e acaba motivando-o a buscar alternativas e progressos dentro da
empresa (ITALIANI, 2007).
A Atenção Farmacêutica é um modelo de prática profissional que consiste
na provisão responsável da farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados
concretos em resposta à terapêutica prescrita, que melhorem a qualidade de vida do
paciente. Busca prevenir ou resolver os problemas farmacoterapêuticos de maneira
sistematizada e documentada. Além disso, envolve o acompanhamento do paciente
com dois objetivos principais: a) responsabilizar-se junto com o paciente para que
o medicamento prescrito seja seguro e eficaz, na posologia correta e resulte no
efeito terapêutico desejado; b) atentar para que, ao longo do tratamento, as reações
adversas aos medicamentos sejam as mínimas possíveis e quando surgirem, que
possam ser resolvidas imediatamente (CIPOLLE et al, 2000).
Segundo Italiani (2007) a orientação dos negócios é agora voltada ao
marketing e ao cliente focada na solução de problemas e na fidelização do cliente
e não mais no custo de produção e no produto. O atendimento, fator cada vez mais
importante para o sucesso a longo prazo das empresas de varejo, é trabalhado
exaustivamente na tentativa de padronização de suas atividades. Estratégias de pósvendas são percebidas como fator-chave na fidelização de clientes e o cadastramento
dos clientes assume papel estratégico na segmentação das atividades. (ITALIANI,
2007). O presente trabalho visa analisar a venda de medicamentos genéricos no
Brasil em relação a uma rede de farmácias de Caxias do Sul.
2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Evolução do Medicamento Genérico
A indústria de genéricos teve origem na década de 60, por iniciativa do governo
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dos Estados Unidos. Mas foi em 1984 que os norte-americanos estabeleceram os
critérios que viriam a ser adotados internacionalmente para o registro deste tipo de
medicamento (Pró Genéricos, 2010).
No início dos anos 1990, começou a ser discutida a questão de se introduzir
no Brasil uma legislação específica para medicamentos genéricos em simultâneo
com a discussão sobre o Novo Código de Patentes. Entre uma das medidas que
foram implementadas antes da Lei de Genéricos destaca-se aquela que determinou
mudanças nas embalagens dos medicamentos: o Decreto n.793 de 1993 passou
a exigir que todos os medicamentos comercializados no país passassem a conter
em suas embalagens o nome do princípio ativo de maneira a aumentar o nível
de informação, principalmente da classe médica, sobre os componentes dos
medicamentos, e a aumentar as possibilidades de substituí-los entre si quando estes
apresentassem o mesmo princípio ativo (HASENCLEVER, 2004).
A política de medicamentos genéricos foi identificada como uma alternativa
viável para o mercado farmacêutico de países em desenvolvimento, a fim de reduzir a
dependência externa, os preços e custos dos medicamentos. Identifica-se na política
de genéricos uma forma de regulação do mercado, permitindo a concorrência de
preços com os produtos de marca e com os medicamentos inovadores. A política de
medicamentos genéricos foi instituída no Brasil, em 1999, com a publicação da Lei
nº 9.787, sob intensa divulgação do governo em relação à redução dos custos dos
tratamentos feitos com medicamentos genéricos (VIEIRA et.al.2006).
Segundo a ANVISA (1999), o medicamento genérico é um remédio similar a
um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável,
geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de
outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade,
e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.
Desde que chegaram às farmácias brasileiras, em meados de 2000, os
genéricos vêm avançando regularmente no mercado farmacêutico brasileiro.
Afinal, com preços em média 45% menores que os medicamentos inovadores
correspondentes, os genéricos criaram as condições econômicas para que um a
parcela da população passasse a cumprir os tratamentos medicamentosos, com
eficácia e segurança (Pró Genéricos, 2010).
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Segundo a Pró Genéricos (2012), nos primeiros seis meses do ano, foram
comercializadas 321 milhões de unidades contra 264 milhões no mesmo período
de 2011. Com esse resultado, a participação de mercado dos genéricos atingiu no
mês de junho 26,6%, de acordo com o IMS Health, instituto que audita o mercado
farmacêutico no Brasil e no mundo. Estima-se que o segmento deve alcançar 30%
de participação de mercado ainda em 2012.
1.2 Importância do Medicamento Genérico
A consolidação do mercado de genéricos, no Brasil, representa importante
estratégia governamental, uma vez que significa maior acesso da população aos
medicamentos. Apenas 23% da população brasileira tem acesso aos medicamentos
e esta pequena parcela está sujeita a muitos problemas. O surgimento dos
medicamentos genéricos se deu devido a esta dificuldade, trazendo esperanças ao
quadro desanimador da saúde brasileira (MONTEIRO et al, 2005).
No Brasil, é responsabilidade do Estado a formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem, entre outros, estabelecer condições que assegurem
acesso universal às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde. Neste contexto, insere-se a política nacional de medicamentos, cujo propósito
é garantir o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, bem
como a sua necessária segurança, eficácia e qualidade (DIAS et al, 2005).
A política de medicamentos genéricos objetiva maior racionalidade no uso
de medicamentos, bem como estimula a concorrência, na qual os consumidores
terão disponíveis produtos intercambiáveis de diferentes preços. É previsível que
a referida competição ocasione a redução dos preços dos medicamentos, trazendo,
então, benefícios a todos os segmentos envolvidos na cadeia de produção, controle,
comercialização e, principalmente, o consumo (CARVALHO et al, 2006).
Para a garantia de qualidade, prescrição e dispensação, é de fundamental
importância a participação ativa e consciente dos profissionais responsáveis pela
prescrição e dispensação destes medicamentos. Neste contexto, o farmacêutico
deveria ser o principal conhecedor no que tange aos medicamentos e deve estar
muito bem atualizado e instruído para proceder à intercambialidade ou substituição
dos medicamentos de referência por genéricos, com eficiência e credibilidade
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(MONTEIRO et al, 2005).
Segundo a Pró Genéricos (2010), os genéricos passaram a integrar a cesta de
consumo de milhares de famílias brasileiras, auxiliando no acesso a medicamentos,
especialmente no caso do tratamento de doenças crônicas. Desde a introdução dos
genéricos no país, muitos brasileiros que não estavam se medicando ou que tinham
dificuldade de dar continuidade ao tratamento por impossibilidade econômica,
encontraram nos genéricos uma alternativa viável para se medicar corretamente.
Outros ganhos relacionados a essa implantação relacionam-se ao aumento
da oferta de postos de trabalho na indústria farmacêutica, em áreas tais como
desenvolvimento farmacotécnico, controle e garantia de qualidade e assuntos
regulatórios. Há também uma crescente demanda por profissionais especializados
para atuar em centros de equivalência farmacêutica e bioequivalência, ou como
monitores de bioequivalência contratados pelas empresas que pretendem registrar
genéricos ou adequar seus similares à regulamentação vigente (ARAÚJO et al,
2010).
1.3 Problemáticas dos Medicamentos Genéricos
A indústria farmacêutica reagiu à implantação dos genéricos. Logo após
a publicação da Resolução n. 391, enquanto ainda não haviam sido lançados
medicamentos desse tipo, a mídia impressa denunciava o encaminhamento de
comunicado da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (ABIFARMA)
aos médicos e às farmácias. No comunicado, afirmava-se que o “farmacêutico
não pode, em nenhuma circunstância, substituir prescrições, sob pena de crime
hediondo”. Outra reação da indústria farmacêutica foi fornecer carimbos, etiquetas
e receituários já impressos aos médicos com frases de conteúdo similar a “Não
substituir por genéricos”. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
instituição responsável pelas regulações de políticas como a dos medicamentos
genéricos, reagiu com a republicação da Resolução n. 391, em 19 de novembro
de 1999, na qual incluiu a proibição explícita desta prática, além de exigir “de
próprio punho” do prescritor qualquer restrição ao intercambiamento. A resistência
aos medicamentos genéricos também foi evidenciada entre prescritores. Pesquisa
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realizada pela ANVISA, na época da implantação, mostrou que 80% das receitas
avaliadas eram de medicamentos de marca, ainda que 78% dos médicos se
manifestassem de forma positiva sobre a qualidade dos genéricos (DIAS et al,
2005).
A entrada no mercado de novas moléculas para mesmos fins terapêuticos,
acompanhada de grande publicidade, interfere no processo decisório do prescritor,
assim como práticas de bonificações da indústria para venda nos balcões das
farmácias repercutem na decisão de compra do paciente (RUMEL et al, 2006).
1.4 Treinamento
Aprofissão farmacêutica encontra-se num período de profunda transformação,
no Brasil e no mundo. A atenção farmacêutica no Brasil começa a ser reconhecida
após a elaboração do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (Organização
Pan-americana da Saúde, 2002), que propõe um modelo de prática que contemple
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Entre os componentes da
atenção farmacêutica refere-se a dispensação de medicamentos, o atendimento
de distúrbios menores e o acompanhamento farmacoterapêutico como atividades
que devem ser realizadas de forma sistemática e documentada pelo farmacêutico
(FILHO et al, 2008).
Apesar dos avanços, o farmacêutico não tem uma atuação muito destacada
no acompanhamento da utilização dos medicamentos, na prevenção e promoção da
saúde e é pouco reconhecido como profissional de saúde, tanto pela equipe quanto
pela sociedade. Da mesma forma, a farmácia muitas vezes não é considerada um
estabelecimento de saúde. Esses fatores contribuem para que haja ainda uma baixa
efetividade no sistema com problemas que resultam, entre outros fatos, em uso
irracional de medicamentos e baixo acesso da população aos mesmos, dificultando
assim a resolutividade das ações de saúde (DUARTE, 2011).
Entre uma farmácia e outra não há expressiva diferença em relação aos
produtos ofertados, uma vez que são semelhantes entre si e os medicamentos têm
praticamente o mesmo preço de venda, pois se trata de um produto de baixo valor
agregado. A diferença então está no modus operandi de cada estabelecimento
compreendida no atendimento e nas condições de pagamento. Fazer com que os
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atendentes respondam às necessidades e a expectativa dos clientes é essencial para
que se obtenha uma relação farmácia/consumidor eficaz e o sucesso do negócio
(ESTEVES E DIAS, 2008).
Segundo a RDC 44/09, a habilitação da equipe da farmácia é fundamental
para a melhoria da qualidade do atendimento aos usuários e para a segurança de
todos. A resolução exige que os funcionários sejam capacitados com relação ao
cumprimento da legislação sanitária e aos Procedimentos Operacionais Padrão
(POPs) do estabelecimento. Isso inclui não apenas o farmacêutico e os atendentes,
mas também o pessoal de limpeza e manutenção. Estes devem receber treinamento
inicial e continuado com relação à importância do autocuidado, higiene pessoal e
do ambiente, saúde, conduta e elementos básicos em microbiologia, relevantes para
a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos usuários (ANVISA, 2009).
1.5
Estratégia de Marketing
No segmento de Farmácias e Drogarias, tornou-se muito comum entre os
players do mercado, utilizar como estratégia de relacionamento e fidelização, os
chamados “cartões de fidelidade”, nos quais o cliente, por meio de um cadastro,
recebe um cartão que lhe proporciona descontos em medicamentos, acúmulo de
pontos que podem ser trocados por brindes ou ofertas exclusivas, criadas de acordo
com o perfil de consumo do cliente. No cenário atual, é importante ressaltar que o
faturamento das farmácias e drogarias não se dá apenas pela venda de medicamentos,
mas também pela venda de produtos de perfumaria, e, dependendo da organização,
esses produtos podem representar até mesmo 30% do total do faturamento de uma
rede de farmácias. A venda de medicamentos genéricos também favoreceu o setor,
que aumentou as vendas em 5,86% em comparação com o terceiro trimestre do ano
de 2007 (PEREIRA E BASTOS, 2010).
O tipo de comércio no qual as farmácias e drogarias operam possui
algumas peculiaridades em relação aos demais ramos do varejo. Elas, além de
serem responsáveis pela distribuição e abastecimento de medicamentos e produtos
de higiene e beleza para a população, têm responsabilidade com a saúde pública
(BRANDÃO, 2009). Além disso, presença e atuação do farmacêutico é requisito
fundamental para a dispensação de medicamentos aos pacientes, ou seja, o
farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o uso correto, seguro
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e eficaz dos medicamentos de acordo com as necessidades individuais do cliente
(MENEZES, 2010).
A Figura 1 servirá como Modelo Conceitual de Análise para o
desenvolvimento do estudo de caso, com breve resumo das principais partes citadas
no referencial teórico e o que será enfatizado e trabalhado no decorrer do artigo.
Tópicos

Ideias Fundamentais / Autores

Evolução
do •
Identifica-se na política de genéricos uma forma de regulação do
M e d i c a m e n t o mercado, permitindo a concorrência de preços com os produtos de marca e
Genérico
com os medicamentos inovadores (VIEIRA et.al.2006).
•
Com preços em média 45% menores que os medicamentos
inovadores correspondentes, os genéricos criaram as condições econômicas
para que uma parcela da população passasse a cumprir os tratamentos
medicamentosos, com eficácia e segurança (Pró Genéricos, 2010).
Importância
do •
Apenas 23% da população brasileira tem acesso aos medicamentos
M e d i c a m e n t o e esta pequena parcela está sujeita a muitos problemas. O surgimento dos
Genérico
medicamentos genéricos se deu devido a esta dificuldade, trazendo esperanças
ao quadro desanimador da saúde brasileira (MONTEIRO et al, 2005).
•
A política de medicamentos genéricos objetiva maior racionalidade
no uso de medicamentos, bem como estimula a concorrência, na qual os
consumidores terão disponíveis produtos intercambiáveis de diferentes
preços (CARVALHO et al, 2006).
Tópicos
Ideias Fundamentais / Autores
Problemáticas dos •
A indústria farmacêutica reagiu à implantação dos genéricos.
M e d i c a m e n t o s Fornecer carimbos, etiquetas e receituários já impressos aos médicos com
Genéricos
frases de conteúdo similar a “Não substituir por genéricos” (DIAS et al,
2005).
Treinamento
•
A atenção farmacêutica no Brasil começa a ser reconhecida após a
elaboração do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (Organização
Panamericana da Saúde, 2002), que propõe um modelo de prática que
contemple ações de promoção, proteção e recuperação da saúde (FILHO et
al, 2008).
•
Fazer com que os atendentes respondam às necessidades e a
expectativa dos clientes é essencial para que se obtenha uma relação farmácia/
consumidor eficaz e o sucesso do negócio (ESTEVES E DIAS, 2008).
Estratégia
de •
A venda de medicamentos genéricos favoreceu o setor, que aumentou
Marketing
as vendas em 5,86% em comparação com o terceiro trimestre do ano de 2007
(PEREIRA E BASTOS, 2010).
•
O farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o
uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos de acordo com as necessidades
individuais do cliente (MENEZES, 2010).

Figura 1 - Modelo Conceitual de Análise
Fonte: Elaboração própria.
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Como citado na bibliografia presente, o profissional farmacêutico deve estar
presente na farmácia para fazer a correta intercambialidade do medicamento de
referência pelo genérico, aumentando a segurança para o cliente. Os medicamentos
genéricos constituem, hoje, um dos mais importantes instrumentos de auxílio ao
acesso de medicamentos no Brasil.
3 METODOLOGIA
A cidade de Caxias do Sul possui uma população de 435.564 habitantes.
É o segundo polo metalmecânico do país e um dos maiores da América Latina.
Mais de 6.500 indústrias fazem com que o município responda por cerca de 6,5%
do PIB do Rio Grande do Sul. É possível perceber em Caxias do Sul, o grande
número de farmácias que se instalam pela cidade. Entretanto, a localização destes
estabelecimentos fica concentrada no centro da cidade, sendo que nesta região é
possível encontrar duas, três ou até mais farmácias no mesmo quarteirão.
A rede de farmácias em estudo é parte integrante de uma rede regional
privada de farmácias comercias e de manipulação. Possui uma equipe de 217
funcionários, sendo, destes, 53 farmacêuticos. Estão localizadas na área central da
cidade de Caxias do Sul e em bairros estratégicos. Outras localizam-se em cidades
vizinhas, como a região das Hortênsias.
Observando todo o rigor da legislação estabelecida pela ANVISA, é possível
concluir que o grande trunfo do programa brasileiro de medicamentos genéricos foi
o de instituir no país uma categoria de medicamentos que alia qualidade a economia.
Agregado a este fato, é possível estabelecer o objetivo principal para este trabalho:
analisar a relação entre o consumo de medicamentos genéricos e sua importância
dentro de uma rede de farmácias de Caxias do Sul. Como objetivos específicos
para o trabalho, foram identificados a possibilidade de: a) comparar o percentual de
vendas de genéricos na farmácia em questão em relação ao crescimento no Brasil;
b) demonstrar a importância de um melhor acesso a este tipo de medicamento para o
usuário; c) desenvolver treinamento para a equipe direcionado ao conhecimento do
conceito do medicamento genérico; d) propor um projeto de atenção farmacêutica
voltada aos usuários desta classe de medicamentos, e; e) criar estratégias de
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marketing para aumentar a venda desta classe de medicamentos direcionadas aos
clientes da rede.
Segundo YIN (2010), a essência de um estudo de caso, a tendência central
entre todos os tipos de estudo de caso, é que ele tenta iluminar uma decisão ou um
conjunto de decisões: por que elas são tomadas, como elas são implementadas e
com que resultado.
O estudo de caso visa proporcionar certa vivência da realidade, tendo por
base a discussão, a análise e a busca de solução de um determinado problema extraído
da vida real. Em verdade, trata-se de uma estratégia metodológica de amplo uso,
quando se pretende responder às questões ‘como’ e ‘por que’ determinadas situações
ou fenômenos ocorrem, principalmente quando se dispõe de poucas possibilidades
de interferência ou de controle sobre os eventos estudados (FIALHO, 2008). O
instrumento utilizado para a coleta dos dados foi os índices divulgados pela
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos) e
o sistema Conecta utilizado nas farmácias pesquisadas.
4. RESULTADO E/OU DISCUSSÕES
O programa de medicamentos genéricos foi criado no Brasil em 1999, com
a Lei 9.787, formulada com o objetivo de implementar uma política consistente
de auxílio ao acesso a tratamentos medicamentosos no país. Atualmente no Brasil,
genérico significa cópia assegurada de qualidade quando registrado na ANVISA.
A intercambialidade de medicamento de referência por um medicamento genérico
é uma ação legal, definida pela Lei citada acima, sendo que o medicamento de
marca pode ser substituído por um genérico, desde que a mesma seja realizada por
profissional habilitado, no caso, o farmacêutico.
Contudo, a mesma lei permite que o médico prescritor possa interferir nesta
intercambialidade, quando diz: “Será permitida ao profissional farmacêutico a
substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente,
salvo restrições expressas pelo profissional prescritor”. Esta restrição contida na
lei impossibilita o profissional farmacêutico de exercer uma de suas principais
funções, que é a de orientar e esclarecer ao cliente que existe um medicamento mais
acessível quanto ao custo e com a mesma segurança terapêutica do medicamento
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que foi prescrito pelo médico.
A falta de conhecimento farmacotécnico, farmacocinético, farmacodinâmico,
farmacogenético e entender a diferença entre medicamentos de referência, genéricos
e similares, por parte dos prescritores, pode criar sérios obstáculos à consolidação
do mercado dos medicamentos genéricos. O cliente está cada vez mais crítico no
que diz respeito à prescrição e ao direito de usufruir do medicamento adaptado às
suas necessidades, conferindo, a este, um papel cada vez mais interrogativo sobre
a sua prescrição médica. Com isso, princípios como a racionalidade, a utilidade e
a integridade do profissional médico assumem neste contexto particular relevância.
Os farmacêuticos não entendem a razão pela qual se deixa para o médico a
decisão de autorizar ou não a substituição de um medicamento de referência pelo
medicamento genérico, sem que lhe seja exigida qualquer justificativa técnica.
Atualmente, devido ao amplo crescimento do mercado farmacêutico,
existem indústrias que produzem exclusivamente medicamentos genéricos. O que
é bom para a população de modo geral. Mas, as indústrias multinacionais no Brasil
fazem críticas e restrições ao decreto dos genéricos, alegando que a substituição ou
a prescrição de medicamentos genéricos vai acarretar problemas com a qualidade
dos medicamentos. Essa crítica se aplica aos registros por similaridade. Entretanto,
é claro que a questão de monitorar e assegurar a qualidade dos produtos circulando
no mercado é um ponto crucial na implementação de uma política de medicamentos
genéricos e deve ser assumida como ação governamental. A sua finalidade principal
é a obtenção de lucro. Nesse sentido, tem revelado também uma relutância em
aceitar os medicamentos genéricos, declarando-se ameaçada por estes, devido ao
fim de uma fonte de lucro proveniente dos medicamentos de marca (referência).
Outra crítica é a bonificação de medicamentos por parte da indústria
farmacêutica para donos de farmácias e atendentes, e para médicos. A bonificação
é ruim porque induz o estabelecimento farmacêutico a designar o medicamento e
incentiva o médico a prescrever o medicamento de referência, indo contra o direito
de escolha que o cliente tem em optar por um medicamento mais barato. Outro
ponto que não existe na legislação do Brasil é a penalidade para o estabelecimento
ou para a indústria que bonifica os seus medicamentos.
A população brasileira ainda não se sente segura em relação à qualidade do
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medicamento genérico. Talvez a insegurança do cliente esteja na falta de informação.
Existem dois tipos de clientes: aqueles que procuram menor preço e os que são fiéis
à marca. Os que procuram menor preço e com qualidade, com certeza vão consumir
o genérico. Os que são fiéis à marca, vão seguir rigorosamente a prescrição médica,
já que estes não prescrevem pelo nome genérico.
4.1. Análise das melhorias
Assegurar a toda a população o acesso a produtos farmacêuticos de qualidade,
que sejam eficazes, seguros, prescritos e usados racionalmente e a custos razoáveis,
tem sido um desafio permanente em todo o país. Mas, a ANVISA tem buscado por
parceiros que possam divulgar informações para a população sobre os benefícios
que o medicamento genérico pode trazer para sua saúde e para o setor financeiro.
O direito do consumidor em relação aos medicamentos genéricos envolve,
não apenas o direito de conhecer e ter acesso a esses novos produtos, de qualidade
garantida e preço mais acessível. Reforça, sobretudo, a necessidade de assegurar
que o direito à saúde dos cidadãos não se torne refém de um mercado exclusivo.
Todos têm o direito de ter um mercado de medicamentos competitivo, com preços
acessíveis e qualidade assegurada.
Os medicamentos genéricos custam em média, 35% a menor dos
medicamentos de referência. E como os genéricos aumentam a concorrência
no setor, até os medicamentos com nome comercial ficaram bem mais baratos.
Portanto, enquanto a patente de um medicamento de referência estiver vigorando,
não é permitida a produção do genérico correspondente, a não ser com autorização
do detentor da patente. Depois de vencido o prazo legal estabelecido pela Lei das
Patentes, a fórmula poderá ser reproduzida por outros laboratórios, permitindo,
assim, maior acesso à população.
Não será da noite para o dia que todos os genéricos registrados estarão
disponíveis nas prateleiras das farmácias. Também deve demorar um pouco até que
a maioria dos medicamentos de referência tenha um genérico correspondente. Em
março de 2002, já havia sido aprovada a produção de 191 princípios ativos e mais
de 1.700 apresentações diferentes. Hoje, cerca de 750 apresentações de genéricos
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já estão em comercialização. E o mais importante: a nova política de vigilância
sanitária tem o objetivo de contribuir com a qualidade dos produtos, visando
melhorar a saúde coletiva e ampliar o acesso da população aos medicamentos.
O papel da indústria farmacêutica, além de cumprir rigorosamente o que
estabelece a legislação, consiste em procurar estimular a política dos genéricos,
tornando sua atividade mais transparente para a sociedade. Hoje, todos os
laboratórios mais conceituados do país, produzem medicamentos genéricos.
A política dos genéricos pode ser uma aliada na luta dos profissionais
contra a automedicação. Informar sobre a segurança e a qualidade dos genéricos
tem o efeito educativo de apontar para a responsabilidade necessária ao lidar com
medicamentos, que são drogas a serem utilizadas apenas com a recomendação de
profissionais especializados. A existência dos genéricos ajuda a combater a visão
de que os medicamentos são um produto de consumo como outro qualquer, e que as
pessoas podem entrar numa farmácia e comprar o que quiserem, quando acharem
que precisam. O único profissional habilitado para orientar os consumidores sobre
medicamentos nas farmácias é o farmacêutico, um profissional formado, que estuda
os medicamentos e sua composição.
Diversos autores expõem que seria melhor se cada vez mais farmácias
adotassem e divulgassem os genéricos, descobrindo que eles são um bom negócio
não só para quem compra, mas também para quem vende, pois a farmácia pode
comprar o medicamento genérico com até 80% de desconto, repassando parte
deste para a população, que poderá comprar com 40 a 50% a menos do valor do
medicamento de referência.
3.2.

Sugestões

Os genéricos são cópias de medicamentos inovadores cujas patentes já
expiraram. Sua produção obedece a rigorosos padrões de controle de qualidade. Por
lei, só podem chegar ao consumidor depois de passarem por testes de bioequivalência
realizados em seres humanos ( o que garante que serão absorvidos na mesma
concentração e velocidade que os medicamentos de referência) e equivalência
farmacêutica (que garantem que a composição do produto é idêntica ao do
medicamento inovador que lhe deu origem). Graças a estes testes, os medicamentos
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genéricos são intercambiáveis. Ou seja, por lei, podem substituir os medicamentos
de referência indicados nas prescrições médicas. A troca, quando o médico não
prescrever diretamente o genérico, pode ser recomendada pelo farmacêutico
responsável, nos estabelecimentos de varejo, com absoluta segurança para o
consumidor. Por isso, é muito importante a presença do farmacêutico nas farmácias,
para que ocorra a substituição e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.
Com preços no mínimo 35% menores que os medicamentos de marca,
os medicamentos genéricos já estão colaborando para que muitos brasileiros,
que não estavam se medicando ou que tinham dificuldade de dar continuidade a
tratamentos, encontrem uma alternativa viável e segura para seguir as prescrições
médicas corretamente. Por isso, é muito importante que o profissional médico tenha
mais informações sobre os medicamentos genéricos, com treinamentos sobre sua
segurança, eficácia, podendo dar mais confiança ao cliente para que solicite, no
balcão da farmácia, o medicamento genérico.
A comercialização de medicamentos apenas com seus nomes genéricos
acabaria com a necessidade de propaganda e o consumidor poderia optar pelo
medicamento de referência ou pelo medicamento genérico, pois o médico já estaria
prescrevendo o genérico. Porém, a disponibilidade de medicamentos genéricos na
farmácia ainda é muito pequena, devido a patente de muitos medicamentos ainda
não estar vencida.
Para o consumidor, preço é a principal razão para a intercambialidade.
Assim, o prescritor deve conhecer os preços dos medicamentos e fornecer esta
informação para que o mesmo escolha a opção mais viável para seu tratamento.
Uma pesquisa realizada pela ANVISA, na época da implantação da lei dos
genéricos, mostrou que 80% das receitas avaliadas eram de medicamentos de marca,
ainda que 78% dos médicos se manifestassem de forma positiva sobre a qualidade
dos genéricos. O resultado permite supor uma possível falta de hábito entre estes,
indicando a necessidade de ações contínuas de incentivo à prescrição pelo nome
genérico, inclusive na formação dos futuros profissionais. As ações dirigidas aos
médicos se mostram cruciais, tendo em vista que, em 71% dos casos examinados,
os consumidores compraram o medicamento na forma prescrita.
A população, ainda, não tem uma informação segura sobre a eficácia do
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medicamento genérico. A relação médico/paciente é outro problema na hora da
prescrição. O cliente deveria exigir do médico a indicação por um genérico. A
divulgação dos genéricos ainda é fraca. O governo deveria montar uma estratégia
de comunicação eficiente aos consumidores e aos profissionais do setor de saúde.
O atendente de farmácia deveria ter um treinamento contínuo sobre os
medicamentos genéricos. O farmacêutico precisa que este profissional da saúde
tenha segurança e conhecimento para que possa orientar o cliente sobre a existência
de um medicamento mais barato e com a mesma eficácia do medicamento prescrito
pelo médico.
A implantação da política de genéricos no país, embora não tenha
favorecido um aumento significativo de acesso aos medicamentos na população
brasileira, foi um ganho. Os consumidores passam a contar com a oportunidade
de comprar medicamentos a preços mais acessíveis e com garantia de qualidade e
intercambialidade.
Com preços até 65% menores do que os dos medicamentos de referência, os
genéricos são responsáveis por 24% das vendas por unidade atualmente, segundo o
Ministério da Saúde. Esse percentual, há dez anos, era 5,7%.
Na Figura 2 apresentamos os resultados e críticas da relação do consumo de
medicamentos genéricos e sua importância dentro da rede de farmácias em estudo.
Objetivos

Resultados / Sugestões

Venda de Medicamentos A venda de medicamentos na rede de farmácias em questão é de
Genéricos
aproximadamente R$ 2.276.000,00/mês. Destes, R$ 263.000,00 são
medicamentos genérico, correspondendo a 11,5% nas vendas de
medicamentos, ficando muito abaixo comparado a venda no Brasil,
que é de 24%. Este fato ocorre devido à falta de visão de negócio
dos gestores sobre a rentabilidade que esta classe de medicamentos
agrega no faturamento da farmácia.
Objetivos
Resultados / Sugestões

253

Planejamento Estratégico - Desafios da Educação
Importância para o Usuário Como a rede de farmácias possui um sistema de metas, não há
interesse dos atendentes em oferecer ou informar o cliente que existe
um medicamentos mais barato do que o prescrito pelo médico.
Com isso, o usuário acaba comprando um medicamento mais caro
para que a meta da farmácia seja atingida e o atendende ganhe a
gratificação por vendas, contrariando o papel do farmacêutico
que é de orientar o cliente sobre a opção mais econômica para seu
tratamento.

Treinamento da Equipe

Atenção Farmacêutica

Marketing

A farmácia não possui nenhum tipo de treinamento para os atendentes.
Os mesmos não sabem da importância da venda de medicamentos
genéricos para o faturamento da rede e para o usuário, que está
comprando um medicamento,em média, 45% mais barato e com a
mesma eficácia do medicamento de referência. Para o próximo ano,
a empresa está desenvolvendo um treinamento virtual chamado
PEV (Programa de Ensino Virtual) direcionado para os atendentes
de farmácia, abordando todos os assuntos envolvidos na venda de
medicamentos (formas farmacêuticas, farmacologia, legislação,
atendimento ao cliente). Poderiam, neste treinamento, abordar a
importância dos medicamentos genéricos para que possam informar
ao cliente esta nova opção de cuidar da saúde.
Este projeto não é realizado em nenhuma das unidades da rede
de farmácias. Sua implantação possui muitos obstáculos como
infraestrutura, disponibilidade do farmacêutico, já que este,
também é o coordenador da filial, número de funcionários, falta
de conhecimento por parte da população e dos gestores. A Atenção
Farmacêutica é uma prática interessante que contribuiria para a
promoção da saúde, visto que o paciente seria mais bem orientado,
faria o uso racional dos medicamentos e a detecção de Problemas
Relacionados a Medicamentos (PRM), durante o tratamento, seria
mais eficiente. Com isso, a farmácia fidelizaria os clientes, aumento
o faturamento e a satisfação do cliente, já que esta prática não ocorre
em nenhuma farmácia da cidade.
A rede de farmácias possui um encarte mensal com ofertas de
produtos de higiene, perfumaria, correlatos e medicamentos
chamados MIPS (Medicamentos Isentos de Prescrição). Neste
encarte, não é realizada nenhuma divulgação de medicamentos
genéricos. Através deste tipo de marketing, poderiam divulgar
a presença do farmacêutico em horário integral para estar
esclarecendo as dúvidas para o cliente e realizar a intercambialidade
do medicamento de referência e o medicamento genérico com mais
segurança, fazendo a fidelização do mesmo para a farmácia.

Figura 2 - Resultados e Sugestões
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Fonte: Elaboração própria.

No Brasil, os medicamentos genéricos vêm ganhando destaque devido ao
baixo custo para sua aquisição e a garantia de efetividade que demonstram. Um em
cada 4 medicamentos vendidos no Brasil, hoje, é genérico. O gestor da farmácia
deveria investir mais em treinamentos e colocar em prática o projeto de Atenção
Farmacêutica, já que, hoje, o que diferencia uma farmácia de outra é o atendimento
de qualidade, respeito com o cliente, presença de um profissional farmacêutico
qualificado para que a população sinta-se segura em adquirir um medicamento mais
barato e eficiente.
Hoje a rentabilidade dos genéricos tem sido de 55% a 65%, o que na verdade
esta quase que equiparado ao seu principal concorrente, os medicamentos similares.
A rentabilidade dos medicamentos de referência gira em torno de 27%.
Outra questão importante para que consigam superar os desafios de
acesso a medicamentos genéricos diz respeito à atuação da classe médica. É
fundamental que esses profissionais de saúde se utilizem dos medicamentos
genéricos na sua prescrição, como forma de possibilitar um tratamento que seja
viável economicamente para os seus pacientes, mas que, ao mesmo tempo, garanta
eficácia e segurança.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sucesso na implantação da política dos genéricos pode ser atribuído a
vários fatores, como a contínua adequação da legislação e o respaldo da mídia que
proporcionou ao governo o apoio popular. As oportunidades de crescimento do
segmento de genéricos, com o surgimento de empresas com produtos que respondam
às demandas dos consumidores cada vez mais exigentes, sugerem nova conduta
do setor no sentido de estabelecer maior competição com os produtos tradicionais
através da redução de preço.
A crescente dificuldade em concorrer no mercado tem aumentado a
importância das ações de relacionamento com os clientes. Essa tendência não deve
mudar. As iniciativas caminham rumo a uma maior diversificação e diferenciação
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tanto de produtos como de serviços oferecidos. Na farmácia, deverá ser cada vez
mais comum a oferta de serviços de monitoração da saúde, como medição de glicose
e da pressão arterial. Outra alternativa seria a participação em campanhas públicas
de saúde, que promovam hábitos saudáveis ou o uso racional de medicamentos.
A implantação da Atenção Farmacêutica beneficiaria toda a população,
uma vez que ela reduziria os agravos relacionados a medicamentos. Dessa forma,
o envolvimento do farmacêutico com a promoção da Saúde seria maior, sua
atividade estaria diretamente vinculada ao bem estar do paciente o que reforça
a importância de colocar a Atenção Farmacêutica, atividade que implementa os
serviços farmacêuticos, em prática.
As vendas de medicamentos genéricos vêm crescendo nas farmácias de
todo o Brasil como foi visto anteriormente. A rede de farmácias em estudo está
muito abaixo nas vendas de medicamentos genéricos em relação à média do Brasil,
pois os gestores não realizam treinamentos para a equipe, serviços diferenciados
para beneficiar os clientes, não investem em marketing para divulgação dos
medicamentos genéricos. Enfim, a rede de farmácias precisa investir nos seus
farmacêuticos para mudar esta realidade, conseguindo, assim, que a farmácia, além
de ser um estabelecimento comercial visando lucros, seja um estabelecimento de
saúde preocupado com o bem estar de seus clientes.
Acredita-se que a união dos farmacêuticos com os gestores das farmácias,
em adição à responsabilidade e capacitação profissional, preocupação com a saúde
de seus clientes, marketings focados na importância do medicamento genérico
são fundamentais para construir e fortalecer ainda mais os vínculos de confiança e
credibilidade, gerando benefícios tanto para o setor de farmácias quanto à população.
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RESUMO
No contexto de alta competitividade e constantes alterações macroeconômicos, as organizações
buscam meios para gerir e otimizar seus recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Para
tanto é fundamental a sistematização das inúmeras informações disponíveis, as quais abastecem
os gestores de parâmetros decisórios, o que pode contribuir significativamente para o sucesso da
organização, em uma perspectiva de geração de vantagem competitiva. Neste sentido este estudo
qualitativo, realizado através de uma revisão da literatura, tem o objetivo de apresentar o Balanced
Scorecard como fermenta de viabilização de estratégias organizacionais no processo implementação
do Planejamento Estratégico. Neste estudo observa-se que o desafio do gestor está em tornar o
Planejamento Estratégico, através do Balanced Scorecard, em um sistema de informação que permeie
a organização em todos os níveis, pois implantar o planejamento e indicadores a nível estratégico,
entre diretores e gerentes é uma tarefa mais fácil do que levar os indicadores de performance e o
entendimento destes aos postos de trabalho a nível operacional, portanto o sucesso do Planejamento
Estratégico depende do comprometimento individual na operação, bem como passa pelo consciência
do efeito causal de cada atividade operacional sobre os indicadores estratégicos e seus impactos no
atingimento da visão organizacional.
Palavras-chave: Balanced Scorecard; Planejamento Estratégico; Vantagem Competitiva.

1 INTRODUÇÃO
A partir de um contexto do mercado de alta competitividade e constantes
alterações macroeconômicos, as organizações buscam meios para gerir e otimizar
seus recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Para tanto é fundamental a
sistematização das inúmeras informações disponíveis, as quais abastecem os
gestores de parâmetros decisórios, o que pode contribuir significativamente para o
sucesso da organização, na construção de uma vantagem competitiva, que coloque
a empresa em uma situação que a distingue dos concorrentes.
A obtenção de uma vantagem competitiva, que leve a uma posição
privilegiada, seja por diferenciação ou pelo uso de recursos distintivos (ANSOFF,
1965; PORTER, 1980; 1985; BARNEY, 1991a; 1991b), que apresentam
características únicas de serviço e/ou produtos, os quais levam a organização a esta
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posição na indústria, mantendo-a ao longo do tempo, tornando-se uma vantagem
competitiva sustentável (BARNEY, 1991a; 1991b; BESANKO et al., 2007;
HOFFMAN, 2000). Como forma de gerir os recursos e direcionar as ações as
organizações realizam processos de planejamento que buscam antever movimentos
do mercado e estar preparado e ajustar-se às novas demandas, (ANSOFF, 1965;
HAMEL; PRAHALAD, 1989; 1990), neste sentido as organizações desenvolvem o
Planejamento Estratégico (PE).
O PE é um processo que envolve a analise de ambiente interno (microambiente)
e externo (microambiente), com contínuo aprendizado organizacional, onde esperase obter a maximização do uso dos recursos e atingir os objetivos estratégicos
propostos. Estes objetivos derivam de elementos fundamentais da organização,
as diretrizes estratégicas (Missão, Visão e Valores) que são revistas nos processos
anuais de PE, gerando novos desafios aos gestores no negócio. Portanto os objetivos
estratégicos são meios para atingir uma a Visão da organização, para isto as empresas
desenvolvem estratégias de ação.
Como viabilizador da implementação de estratégias organizacionais Kaplan
e Nortan (1992) desenvolveram o método de Balanced Scorecard (BSC) o qual
constrói um mapa estratégico para facilitar a tradução da estratégia de negócios em
métricas de desempenho controláveis. Este sistema de medidas deve permear toda
a organização, construído no PE a nível estratégico e sendo desdobrado aos níveis
táticos e operacionais, como uma cadeia de causas e consequências, desta forma as
ações de um operador são medidas, relacionadas diretamente aos indicadores de
performance mensais, que contribuem para alcançar objetivos estratégicos de longo
prazo.
Considerando os aspectos de vantagem competitiva e a necessidade de
analisar o contexto de mercado, bem como o microambiente, este estudo tem
o objetivo de apresentar o BSC como fermenta de viabilização de estratégias
organizacionais no processo implementação do Planejamento Estratégico.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A partir do objetivo proposto pelo artigo de abordar os temas relacionados ao
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Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard, sendo estes métodos de melhoria
contínua da busca de vantagem competitiva, apresenta-se neste no referencial
teórico elementos que conceituam o tema e conectam estes elementos no contexto
organizacional.
2.1 Planejamento Estratégico
Em uma primeira analise o Planejamento Estratégico (PE) pode ser definido
como um processo de tomada de decisão, que envolve fatores determinantes do
futuro da organização, muito embora, o planejamento tem difícil conceituação,
já que sua função muitas vezes é confundida com previsão, projeção, predição,
resolução de problemas e planos, contudo, planejar é um processo que deve ser
desenvolvido para promover o alcance de objetivos propostos (OLIVEIRA, 2007;
2008; VASCONCELLOS FILHO; PAGNONCELLI, 2001).
Na trajetória dos estudos estratégicos destaca-se as pesquisas de Ansoff
(1965), Porter (1980; 1985), Hamel e Prahalad, (1989; 1990), Barney (1991a;
1991b), Hoffman, (2000); Blyler e Coff, (2003), Mintzberg (2004) e Besanko
et al., (2007);entre outros, que buscaram entender os fatores que influenciam no
contexto empresarial e como a empresas podem reagir ou proativamente agir
desenvolvendo vantagem competitiva frente aos concorrentes. Entendendo que a
vantagem competitiva é composta pelos aspectos que diferenciam os concorrentes
em qualquer dimensão concebível, que permita a uma organização criar mais valor
para o cliente do que a outra. Neste sentido as organizações procuram identificar
propriedades especificas e combinações individuais de produtos e mercados que
dão à empresa uma forte posição de concorrência, aumentando a capacidade de
competir.
O PE é um processo contínuo que gera a aprendizagem do grupo e da
organização, no qual os gestores definem as diretrizes organizacionais, analisam
possíveis cenários e planejam estratégias para defender sua posição e ampliar a
participação no mercado através de desenvolvimento de novos serviços/produtos
ou ainda com a conquista de novos clientes. A renovação do PE ocorre com a
periódica revisão do planejamento, avaliando as ações e os resultados obtidos, bem
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como, redesenhando o novo cenário, pois a realidade que cerca as organizações é
dinâmica, como por exemplo, os aspectos macroeconômicos e movimentos dos
concorrentes no mercado (GUIMARÃES et al., 2011).
Oliveira (2001; 2008) contribui com a discussão ao afirmar que o PE pode
ser definido como um processo gerencial que visa o estabelecimento de um rumo a
ser seguido pela organização com o intuito de otimizar sua relação com o ambiente
focando em resultados de longo prazo. Para tanto o autor propõe que um modelo
para elaboração e implementação do PE, disposto em quatro etapas: i) diagnóstico
estratégico; ii) Missão da empresa iii) Instrumentos prescritivos e quantitativos; iii)
controle e avaliação.
Outro aspecto fundamental para o PE é a analise do ambiente, o qual representa
um conjunto de técnicas que permitem identificar e monitorar permanentemente
as variáveis competitivas que afetam a performance da empresa. Entre os fatores
ambientais observa-se as variáveis internas (Forças e Fraquezas) e variáveis externas
(Ameaças e Oportunidades (VASCONCELLOS FILHO; PAGNOCELLI, 2001). A
analise do ambiente, o qual compõe o cenário (Figura 1) é função fundamental do
PE, para identificar os riscos e oportunidades, tanto presentes como futuros, que
possam influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas, neste intuito
as organizações devem perceber os movimentos do ambiente em que está inserida,
pois a agilidade em adaptar-se as mudanças econômicas e de mercado podem definir
o sucesso da empresa (CERTO; PETER, 1993; GUIMARÃES et al., 2011).
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Etapa 01 – Análise do Cenário
SWOT

Fatores Externos

Fatores Internos
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

Cruzamento e
Análise
Priorização dos
Fatores

Figura 1 – Etapa 01 – análise de cenários: Processo de construção da SWOT
Fonte: Guimarães et al. (2011, p. 13)
Após a análise ambiental, no processo de PE, a organização define os
objetivos estratégicos. Para Thompson Jr. e Strichland III (2000) o estabelecimento
de objetivos converte a visão estratégica e o rumo em metas de resultados e marcos
de desempenho, portanto os objetivos representam o compromisso gerencial de
produzir resultados específicos por determinado tempo. Ainda Vasconcellos Filho
e Pagnoncelli (2001), acrescentam que os objetivos são resultados que a empresa
deve atingir, em prazo determinado, para concretizar sua visão, sendo competitiva
no ambiente atual e no futuro.
Com o estabelecimento de objetivos estratégicos definidos as organizações
elaboram estratégias. Oliveira (2007) postula que a estratégia, no meio empresarial,
se aplica à maneira pela qual os executivos utilizam os recursos financeiros,
humanos e físicos, com a finalidade de minimizar os problemas e riscos e
maximizar as oportunidades. Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001) e Valeriano
(2005) corroboram ao afirmar que a estratégia é de que a empresa decide atingir
seus objetivos estratégicos, considerando as forças e fraquezas da organização
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e as oportunidades e ameaças do ambiente que a cerca, para concretizar a visão,
respeitando os princípios, visando cumprir a missão no seu negócio.
Como forma de viabilizar a implementação de PE a metodologia do Balanced
Scorecard (BSC) é utilizada para nortear a organização, traduzindo a missão e
estratégia organizacionais em objetivos e medidas, apresentando perspectivas:
financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Este método
é uma opção inovadora para preencher lacunas no contexto empresarial, já que as
perspectivas são analisadas sob a ótica de melhoria dos processos, crescimento da
organização e dos colaboradores e criação de valor para os clientes. Enfatizando
que a medição do desempenho é um contínuo ato de saber balancear os indicadores
contábeis e os ativos intangíveis, bem como, considera que o retorno do investimento
passa pela qualidade do serviço e satisfação do cliente GUIMARÃES et al., 2011).
2.2 Balanced Scorecard – BSC
Durante a Era Industrial as organizações que geraram vantagens competitivas,
foram as que melhor conseguiram obter vantagens de uma economia de escala e
setorizada, porém atualmente estas organizações já não conseguem alcançar estas
vantagens competitivas por meio da produção de novas tecnologias e com a gerência
de seus ativos e passivos financeiros. Estas organizações devem desenvolver uma
gestão estratégica voltada às futuras mudanças do mercado, retenção e satisfação dos
clientes, melhoria e inovação dos produtos e processos internos, e no aprendizado e
crescimento de colaboradores e parceiros (CAMPOS, 1998).
Kaplan e Norton (1992) no primeiro de três artigos da Harvard Business
Review introduziu o BSC, definindo-o como um quadro para facilitar a tradução
da estratégia de negócios em métricas de desempenho controláveis, sendo rotulado
como um sistema abrangente de medidas de desempenho estrategicamente alinhadas.
Kaplan e Norton (2006) afirmam que a produção em massa e os serviços
e produtos padronizados devem ser substituídos pela oferta de produtos e
serviços inovadores, com flexibilidade, eficácia e alta qualidade, que possam ser
individualizados de acordo com segmentos de clientes alvos. Para estes autores,
o BSC foi desenvolvido, tendo como objetivo desenvolver um novo grupo de
métricas de desempenho, que não levasse em consideração apenas as obsoletas
métricas financeiras, as quais prejudicam a capacidade da empresa de criar valor
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econômico para o futuro.
O BSC, liderado por David Norton e Robert Kaplan, surgiu a partir de um
estudo intitulado Measuring Performance in the Organization of the Future, o qual
foi iniciado no ano de 1990, tendo o Instituto Nolan Norton como patrocinador.
O estudo contou com a participação de um grande número de empresas, sendo
alavancado pela crença de que os sistemas de avaliação de desempenho empresarial
existentes na época, baseados na maioria dos casos em métricas contábeis e
financeiras, estavam ultrapassadas. Este estudo teve como objetivo aumentar a
capacidade das empresas de gerarem valor econômico para o futuro, por meio da
criação de um novo modelo de medição de desempenho, que não levasse apenas em
consideração os métodos tradicionais, mas sim medidas financeiras e não financeiras
(KAPLAN; NORTON, 2006).
As constatações obtidas pelo grupo de pesquisa liderado por David Norton
e Robert Kaplan, por meio de estudos de casos e de reuniões foram sintetizadas em
três artigos:
a) the Balanced Scorecard – measures that drive performance (KAPLAN,
NORTON, 1992);
b) putting the Balanced Scorecard to work (KAPLAN; NORTON, 1993);
c) using the Balanced Scorecard as strategic management system
(KAPLAN; NORTON, 1996).
O somatório de um grande número de estudos e experiências detalhadas
determinou o lançamento da obra The Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON,
2006). Segundo Epstein e Manzoni (1998), o BSC resultou das necessidades de
captar a complexidade do desempenho das organizações, sendo utilizada de forma
ampla e crescente.
Para Kaplan e Norton (2006), as empresas não conseguem mais obter
vantagens competitivas sustentáveis apenas com a rápida alocação de novas
tecnologias a ativos físicos, e com a excelência da gestão eficaz dos ativos e
passivos financeiros, sendo que a capacidade de mobilização e exploração dos ativos
intangíveis ou invisíveis tornou-se muito mais decisiva do que investir e gerenciar
ativos físicos tangíveis. Para esses autores estes ativos intangíveis permitem que
uma empresa:
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a) desenvolva relacionamentos que conservem a fidelidade dos clientes
existentes e permitam que novos segmentos de clientes e áreas de
mercado sejam atendidos com eficácia e eficiência;
b) lance produtos e serviços inovadores desejados por seus clientes-alvo;
c) produza bens e serviços customizados de alta qualidade a preços baixos
e com ciclos de produção mais curtos;
d) mobilize as habilidades e a motivação dos funcionários para a melhoria
contínua de processos, qualidade e os tempos de resposta;
e) utilize a tecnologia da informação, bancos de dados e sistemas.
2.2.1 Definição de BSC
Segundo Kaplan e Norton (2006), o BSC é um novo instrumento que integra
as medidas derivadas da estratégia. Sem menosprezar as medidas financeiras do
desempenho passado, ele incorpora os vetores do desempenho financeiro futuro.
Esses vetores, que abrangem as perspectivas do cliente, dos processos internos,
e do aprendizado e crescimento, nascem de um esforço consciente e rigoroso da
tradução da estratégia organizacional em objetivos e medidas tangíveis.
O BSC é um sistema de medição de desempenho, no qual as empresas
definem seus objetivos estratégicos em todos os níveis da organização, com ações
ligadas a cada objetivo, possibilitando que os gestores analisem o desempenho
passado e projetem o futuro, permitindo a tomada das ações corretivas que forem
requeridas (STEELE, 2001).
Na Figura 1 está ilustrada a estrutura do BSC para a ação estratégica das
organizações.
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Figura 2 – Estrutura do BSC para a ação estratégica
Fonte: Kaplan e Norton (2006)
2.2.2 Características do BSC
Segundo Kaplan e Norton (2006), o BSC pode ser utilizado em um primeiro
momento para a obtenção de objetivos específicos como o de esclarecimento e
consenso em relação à organização, para comunicar a estratégia em todos os níveis
da organização, alinhar as metas departamentais à estratégia, associar os objetivos
estratégicos com metas de longo prazo, identificar e alinhar as iniciativas estratégicas,
realizar revisões estratégicas periódicas e sistemáticas e obter feedback para
aprofundar o conhecimento da estratégia, permitindo com isso o aperfeiçoamento
da mesma. Segundo estes autores, no momento que os objetivos citados são
atingidos, o BSC passa a ser um instrumento de gestão estratégica, traduzindo a
visão estratégica, comunicando e articulando metas com a estratégia, planejando
os recursos das empresas de acordo com a estratégia e possibilitando o feedback
estratégico, o qual permite a tomada de decisões quando existirem variações nos
resultados esperados das organizações, permitindo modificar ou ajustar a estratégia,
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caso seja necessário.
Para Campos (1998), o BSC permite aos gestores a tradução dos objetivos
estratégicos das organizações em um conjunto adequado de medidores de
desempenho, inseridos em quatro perspectivas. Segundo Kaplan e Norton (2006),
as quatro perspectivas são: perspectiva financeira, do cliente, dos processos internos
e do aprendizado e crescimento. A Figura 2 ilustra o sistema lógico do BSC, com
suas perspectivas.

Figura 3 – O sistema logístico do BSC
Fonte: Kaplan e Norton (2006)
270

BALANCED SCORECARD

Um sistema de medição deve tornar evidentes as relações entre objetivos
e as métricas de cada uma das quatro perspectivas, sendo que a cadeia de causa e
efeito pode ser criada como uma reta vertical que cruza as quatro perspectivas do
BSC: iniciando pela aprendizagem e crescimento, passando pela perspectiva dos
processos internos, na sequência pela dos clientes e terminando na perspectiva
financeira (KAPLAN; NORTON, 2006). Na Figura 3 estão ilustradas as relações
entre as perspectivas do BSC.

Figura 4 – Relações entre as perspectivas do BSC
Fonte: Kaplan e Norton (2006)
De acordo com Kaplan e Norton (2006), a elaboração das relações de causa
e efeito gera um raciocínio sistêmico dinâmico, possibilitando que as organizações
o entendimento de como as peças se encaixam. A Figura 3 ilustra que o BSC
se constitui em um sistema de gestão estratégica, que pode ser utilizado para
administrar a estratégia em longo prazo, viabilizando processos gerenciais críticos,
que se interligam conforme ilustrado.
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2.2.3 Perspectiva Financeira
Para Kaplan e Norton (2006), os objetivos e as métricas financeiras
desempenham um duplo papel, sendo eles:
a) definir o desempenho financeiro esperado da estratégia;
b) servir de meta principal para a definição dos objetivos e métricas das
outras perspectivas do BSC.
Todos os objetivos e métricas das outras perspectivas do BSC deverão
estar associados à consecução de um ou mais objetivos na perspectiva financeira
(KAPLAN; NORTON, 2006). Schiehll e Morissette (1998) reforçam isso, afirmando
que as medidas estabelecidas para um modelo do BSC devem estar relacionadas,
terminando em objetivos financeiros.
Na perspectiva financeira, as organizações empregam duas estratégias
básicas, como o crescimento da receita e da produtividade. A primeira estratégia
tem o objetivo de desenvolver nas outras perspectivas a geração de novas fontes de
receita, por meio de novos produtos ou clientes, ou na ampliação do relacionamento
com os clientes existentes. A segunda estratégia deverá refletir a busca da execução
eficiente das atividades operacionais em apoio aos clientes atuais, podendo incluir,
também, a redução de custos (KAPLAN; NORTON, 2006).
Para Herrero (2005), a perspectiva financeira tem como objetivo mostrar se
as escolhas estratégicas implantadas por uma organização estão contribuindo para
a elevação do valor de mercado da empresa, para a geração de valor econômico e
propiciando aumento da riqueza dos acionistas e demais stakeholders.
Os indicadores dependem da fase do ciclo da vida em que se encontra a
empresa ou unidade de negócios, sendo consideradas três fases: crescimento, onde
os níveis de investimento são elevados; sustentação, momento em que se espera o
retorno do capital investido; colheita, caracterizada pela maximização do fluxo de
capital (KAPLAN; NORTON, 2006).
2.2.4 Perspectiva do Cliente
Na perspectiva financeira a empresa identifica os segmentos de mercado
e clientes onde vai competir. Estes segmentos representam a origem das receitas
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previstas nos objetivos financeiros da organização. Esta perspectiva possibilita não
só alinhar as medidas de avaliação da satisfação, lealdade, retenção, aquisição e
rentabilidade para os mercados e clientes alvos, como permite identificar e medir
as principais tendências e indicadores do mercado que possibilitem à empresa
desenvolver soluções de valor para os seus clientes (CAMPOS, 1998). De acordo
com Atkinson e Holden (2000), a ameaça mais forte para as organizações é o fato
das mesmas não serem capazes de promover as mudanças na velocidade necessária
para atender as expectativas dos clientes.
As organizações geralmente optam por dois conjuntos de métricas para a
perspectiva dos clientes, sendo a primeira composta por métricas genéricas, como
por exemplo, a satisfação e manutenção dos clientes e o percentual de participação
no mercado, e um segundo conjunto, o qual representa os diferenciadores dos
resultados dos clientes, permitindo medir o valor que acrescentam aos clientes
(KAPLAN; NORTON, 2006).
Para Herrero (2005), a perspectiva do cliente tem como objetivo demonstrar
se as escolhas estratégicas implantadas por uma organização estão contribuindo
para o aumento do valor percebido pelos clientes em relação aos produtos, serviços,
imagem da marca, experiência de compra e relacionamento. Para este autor, na
perspectiva do cliente à alta administração da organização pode verificar se
estratégias de diferenciação, custos ou de enfoque estão produzindo os resultados
esperados.
2.2.5 Perspectiva dos Processos Internos
Para Kaplan e Norton (2006), na perspectiva dos processos internos,
executivos identificam os processos críticos nos quais a empresa deve ser excelente,
sendo que os objetivos e métricas desta perspectiva derivam de estratégias explícitas
voltadas para o atendimento às expectativas dos acionistas e clientes alvos, Para
estes autores essa análise sequencial, de cima para baixo, costuma revelar processos
de negócios inteiramente novos nos quais a empresa deverá buscar a excelência.
Todos os processos internos da organização devem ser estudados com
o objetivo de identificar os recursos e as capacidades necessárias para que a
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organização possa evoluir (OLVE; ROY; WETTER, 2000).
Para Kaplan e Norton (2006) existe uma cadeia de valores genérica, a
qual pode ser usada como modelo para a construção da perspectiva dos processos
internos em qualquer organização, sendo que qualquer processo de negócios pode
ser enquadrado neste modelo. Na Figura 4 está ilustrada a cadeia genérica dos
processos internos.

Figura 5 – Cadeia de valores genérica dos processos internos
Fonte: Kaplan e Norton (2006)
Segundo Kaplan e Norton (2006), o processo de derivar objetivos e
indicadores para a perspectiva dos processos internos representa uma das diferenças
mais claras entre o BSC e os sistemas tradicionais de medição e desempenho. Para
estes autores o processo de vinculação dos objetivos dos processos internos aos
objetivos financeiros e dos clientes revela dois processos internos inteiramente novos
nos quais teriam que alcançar a excelência, que seriam gerenciar o relacionamento
nos projetos existentes, a fim de acelerar o ciclo de fechamento e prever os pedidos
futuros dos clientes.
2.2.6 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento
A busca pela geração de vantagens competitivas permitiu as organizações
perceberem que são seus funcionários que impulsionam o funcionamento de uma
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organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Segundo estes autores, a perspectiva
do aprendizado e crescimento tem por finalidade possibilitar que as empresas
desenvolvam os recursos necessários para garantir a o crescimento, a melhoria e
renovação em longo prazo.
Para Kaplan e Norton (2006), são os funcionários que fornecem ideias para
melhorar os processos e o desempenho para os clientes e isso gera uma grande
necessidade de capacitá-los e treiná-los para que se tornem mais geniais e criativos
dentro dos objetivos da organização, buscando alcançar a satisfação e produtividade
dos mesmos.
Em muitas situações, os gestores não conseguem manter investimentos em
capacitação de seus funcionários, em sistemas e em processos organizacionais,
pela pressão em obter resultados financeiros, porém estes resultados não asseguram
bons resultados para as organizações em longo prazo. A perspectiva do aprendizado
e crescimento permite a criação dos recursos que garantirão os objetivos das
outras perspectivas, onde seus indicadores estão relacionados às capacidades dos
funcionários, capacidades dos sistemas de informação e motivação, empowerment
e alinhamento (KAPLAN; NORTON, 2006).
Notas devem ser evitadas. Quando necessário, devem aparecer ao pé da
página, numeradas de acordo com a ordem de aparecimento. Fonte: Times New
Roman 10, espaço simples.
3 METODOLOGIA
Este artigo é resultado de um estudo qualitativo, exploratório realizado
através de uma pesquisa bibliográfica relacionada ao PE e BSC, sob a perspectiva de
Gil (2002) e Yin (1993) que destacam o fato da pesquisa exploratória proporcionar
ao pesquisador maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito
e permite oferecer propostas para futuras pesquisas.
A partir do objetivo deste artigo realizou-se a pesquisa bibliográfica na
literatura especializada, a qual foi tratada sob a ótica da técnica da análise de conteúdo,
proposta por Bardin (2002), identificando aspectos relevantes ao entendimento do
tema, respeitando as premissas da pesquisa, sobre tudo, que na fase da descrição ou
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preparação do material, a inferência ou dedução e a interpretação são os aspectos
fundamentais para o resultado do estudo. A análise dos dados ocorreu com sob as
categorias a priori de Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As organizações articulam estratégias que desenvolvam e uma vantagem
competitiva frente aos concorrentes, diferenciando-se com o uso de competências
extraídas de recursos distintivos e únicos (PORTER, 1980; 1985; BARNEY, 1991a;
1991b). Para conquistar esta posição privilegiada no mercado, as organizações
utilizam o PE como na gestão estratégica de recurso que levem a realização das
diretrizes organizacionais expressas na Visão e Missão, pautadas pelos Valores,
portanto o PE é um instrumento organizador das informações do macroambiente e
do microambiente.
Sob a ótica de um PE dinâmico, que não ocorre apenas anualmente, mas
que é sistematizador de informações, as quais alteram o próprio planejamento para
adaptar-se às alterações ambientais é imperioso utilizar-se uma forma de implantar
o PE na organização que permita o monitoramento constante e o realinhamento das
estratégias, neste sentido o BSC é uma forma de efetivar esta sinergia.
A partir de um modelo de PE sinérgico, o BSC amplia as possibilidades de
resultado do planejamento, pois as estratégias do PE são convertidas em planos
operacionais, os quais são monitorados por indicadores de performance (estratégicos,
táticos e operacionais). Neste sentido Kaplan e Norton (1997) afirmam o BSC é
usado para os preceitos do negócio, expressos nas diretrizes organizacionais em
métricas que são acompanhadas pelos gestores nos diferentes níveis hierárquicos
da organização.
A efetividade do PE deve ser mensurada, pois este feedback do planejamento,
garante a continuidade da organização e alterações de estratégias que não atendam
os objetivos, para tanto Kaplan e Norton (2006) propõe que o sistema de medição
do BSC deve tornar evidentes as relações entre objetivos estratégicos e as métricas
de cada uma das perspectivas (Aprendizado e Crescimento; Processos Internos;
Clientes; Financeira).
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Entretanto observa-se que o desafio do gestor está em tornar o PE, através do
BSC, em um sistema de informação que permeie a organização em todos os níveis,
pois implantar o planejamento e indicadores a nível estratégico, entre diretores e
gerentes é uma tarefa mais fácil do que levar os indicadores de performance e o
entendimento destes aos postos de trabalho a nível operacional, portanto o sucesso
do PE depende do comprometimento individual na operação, bem como passa pelo
consciência do efeito causal de cada atividade operacional sobre os indicadores
estratégicos e seus impactos no atingimento da visão organizacional.
Gerir indicadores compreende a gestão das pessoas, processos, trocas
relacionais com os clientes e as finanças da empresa, portanto o BSC é uma
metodologia, mas não deve-se ampliar o conceito, atribuindo-lhe a garantia de
efetividade do alcance dos objetivos estratégicos, pois estes são atingidos através da
gestão integrada dos recursos e comprometimento dos stakeholders, que somente a
liderança interna pode direcionar e catalisar as diferentes competências.
Em uma perspectiva de desenvolver uma vantagem competitiva este estudo
apresentou o BSC como fermenta de viabilização de estratégias organizacionais
no processo implementação do Planejamento Estratégico, porém neste estudo
bibliográfico ficou evidente que a método do BSC têm sua eficácia dependente de
outros fatores, como o envolvimentos das pessoas que compõem a organização,
portanto destaca-se que este estudo limita-se a investigação na literatura especializada
e sugere-se a verificação da efetividade do BSC para implantar o PE em diferentes
organizações, o que poderá ser realizado através de estudos empíricos qualitativos,
contribuindo para a disseminação de novos conhecimentos e consolidação das
práticas gerenciais desenvolvidas pela área da Administração.
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Resumo
Em um mercado globalizado, as organizações carecem de métodos e estratégias para manterem-se
competitivas. O Balanced Scorecard (BSC) é utilizado para nortear as organizações, traduzindo a
missão e estratégia em objetivos e medidas, apresentando perspectivas financeira e mercadológica, de
processos internos, aprendizado e crescimento. Considerando a importância do BSC como ferramenta
de implementação de estratégias e a Melhoria Contínua dos Processos como estratégia e filosofia, o
objetivo do estudo consiste em realizar uma revisão bibliográfica referente ao BSC e a estratégia de
Melhoria Contínua de processo, abordando os aspectos de como o BSC pode auxiliar na implantação
e controle de indicadores. A metodologia utilizada tratou-se de um estudo exploratório, classificado
como qualitativo, viabilizado através de pesquisa bibliográfica especializada nas temáticas de
pesquisa. Como resultados ressalta-se que a efetiva implantação das estratégias empresariais através
do BSC, surge a Melhoria Contínua como aliada e complemento, pois esta trata-se de uma filosofia
que busca a qualidade nas operações e produtos. Neste sentido, é possível uma simbiose entre BSC e
Melhoria Contínua de Processos, pois os indicadores de BSC fornecem subsídios para a priorização
dos problemas de performance e a Melhoria Contínua apresenta a filosofia que motiva a aplicação
de técnicas eliminação das causas.
Palavras-chave: Balanced Scorecard, Melhoria Contínua, Processos.
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1. INTRODUÇÃO
O contexto mundial de competitividade e aumento da exigência do mercado,
leva as organizações a desenvolverem o planejamento estratégico de forma eficaz
que possa ser permeado por toda a organização. Uma forma eficaz de realizar a
implementação e controle de estratégias é o Balanced Scorecard (BSC), que segundo
Kaplan e Norton (1996) é uma maneira de converter a visão da organização em
metas que possibilitam dar sentido às pessoas responsáveis pela execução da visão.
Outro aspecto fundamental às organizações é a melhoria contínua de seus
processos, que segundo Liker (2005) a melhoria contínua realiza mudanças benéficas
mesmo pequenas, para atingir a meta enxuta de eliminar todo o desperdício que
adiciona custo sem agregar valor. Corroborando com o conceito Harrinton (1993)
afirma que a melhoria contínua é um desafio às organizações que querem se manter
no mercado. Para tanto é necessário a constante melhoria dos processos industriais.
Atualmente percebe-se que já não é considerada uma novidade a necessidade
de atualização tecnológica, de garantia de sustentabilidade e qualidade. Assim,
as organizações tem que se adaptar ao ambiente externo e se capacitar para um
trabalho de planejamento visando projeções futuras, considerando o cliente
com suas exigências e necessidades, o mercado, seus colaboradores e produtos
(GUIMARÃES et al, 2011b).
Considerando a importância do BSC como ferramenta de implementação
de estratégias e a Melhoria Contínua dos Processos como estratégia e filosofia,
considera-se neste estudo o objetivo de realizar um revisão bibliográfica referente
ao Balanced Scorecard e a estratégia de melhoria contínua de processo, abordando
os aspectos de como o BSC pode auxiliar na implantação e controle de indicadores.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Balanced Scorecard (BSC)
O Balanced Scorecard (BSC) é fruto da pesquisa os professores Kaplan e
Norton, da Harvard Business School, que notam que o modelo financeiro tradicional
é a base dos diversos sistemas de gestão, não refletindo a situação real das empresas.
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Estes indicadores evidenciam somente os desempenhos históricos e de curto prazo.
Na concepção de Kaplan e Norton (1997) o BSC é uma ferramenta completa que
traduz a missão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de
desempenho, através de indicadores em dimensões que vão além da financeira.
Os objetivos e as medidas utilizadas no Balanced Scorecard não se limitam
a um conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro e não-financeiro,
pois derivam de um processo hierárquico (top-down) norteado pela missão e pela
estratégia da unidade de negócios (KAPLAN; NORTON, 1997, p.9).
Para Kaplan e Norton (1997), as empresas que estão baseadas exclusivamente
em indicadores financeiros, apresentam excesso de miopia por estarem focadas
apena no curto prazo, o que poderá acarretar problemas em qualquer outro período
de tempo.
Para os mesmos autores acima citado, eles relatam que as empresas que
investem em inovação usam o BSC para poderem administrar a estratégia em longo
prazo e também para poderem ver com melhor precisão onde estão seus pontos
críticos. Para estes, os principais objetivos do BSC, são:
a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;
b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;
c) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; e
d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.
Destaca-se que a metodologia do BSC é utilizada para nortear a organização,
traduzindo a missão e estratégia em objetivos e medidas, apresentando perspectivas:
financeira, clientes (mercadológica), processos internos e aprendizado e crescimento.
Conforme Kaplan e Norton (1997) a figura 1 permite que as quatro
perspectivas do BSC, sejam olhadas como um todo, fazendo com que a direção e
a sua equipe consigam ter uma visão completa da estratégia em uma estrutura de
fácil entendimento.
Na perspectiva de Kaplan e Norton (1997) o BSC é capaz de transferir o
negócio para elementos que possam ser medidos e simultaneamente associados à
estratégia, torna-se possível, através de indicadores, avaliar o grau de cumprimento
dos objetivos estratégicos, bem como apurar as causas do seu insucesso. A
necessidade de ligar, de forma coerente, as grandes orientações estratégicas ao
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orçamento anual da empresa permite colocar a estratégia num patamar acessível e
próxima da realidade de curto prazo da organização. A ligação ao orçamento será
a peça chave para uma melhor alocação de fundos fundamentada na priorização de
iniciativas/ações com impacto concreto na estratégia
O BSC é uma opção inovadora para preencher lacunas no contexto
empresarial, já que as perspectivas são analisadas sob a ótica de melhoria dos
processos, crescimento da organização e dos colaboradores e criação de valor para
os clientes. Enfatizando que a medição do desempenho é um contínuo ato de saber
balancear os indicadores contábeis e os ativos intangíveis, bem como, considera que
o retorno do investimento passa pela qualidade do serviço e satisfação do cliente
(GUIMARÃES et al., 2011a).

Figura 1: Perspectivas do BSC
Fonte: elaborado pelo autor (2013) baseado em Kaplan e Norton (1997)
Nota-se que a elaboração de medidas operacionais para as quatro
perspectivas do quadro de indicadores obriga os executivos a esclarecer o significado
da declaração da estratégia forçando-os a um consenso, o que traduz a visão da
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organização de forma a possibilitar um significado para as pessoas responsáveis por
implementar essa visão, (KAPLAN; NORTON, 1996), outro aspecto é que o BSC
permite o ajuste e mudanças fundamentais na própria estratégia, porque ele não só
mede, mas estimula mudanças (KAPLAN; NORTON, 1993), o que é fundamental
no processo de implementação de estratégias.
Os principais objetivos do BSC estão em alinhar o planejamento estratégico
as ações operacionais da empresa. Para isso, Kaplan e Norton (1997, p.11) nos
informam que:
a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: o BSC começa com a
demonstração pela alta cúpula da tradução da estratégia da sua unidade
de negócio;
b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: comunicar aos
colaboradores os objetivos críticos a serem alcançados. Estes poderão
ser feitos através das ferramentas de comunicação utilizado pelo
departamento de Gestão de Pessoas;
c) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: as metas
deverão ser realizadas pelos altos executivos e representarem uma
descontinuidade da unidade de negócio; e
d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: segundo os autores,
este aspecto seria o mais inovador e importante, pois ele cria
instrumento para o aprendizado em nível executivo.
Para uma melhor eficácia do balanced scorecard, é importante que o mesmo
também possua alguns componentes que segundo Kaplan e Norton (1997) são
importantes:
a) objetivo estratégico: está relacionada a tradução da visão em objetivos
organizados em relação de causa e efeito. Para isso, o mapa estratégico
contribui para que todos os envolvidos entendam a estratégia e
consigam transformar ativos intangíveis em tangíveis;
b) indicadores chave de desempenho: identificar a melhor forma de medir
cada objetivo. Para isso, deve haver uma combinação entre indicadores
de ocorrências (indicadores de ações passadas) com indicadores de
tendências (indicadores de possíveis resultados);
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c) estabelecimento de metas ao longo do tempo: está relacionada com
o desempenho esperado para cada indicador. É importante que seja
acompanhada a sua evolução, somente para se ter certeza de que seus
resultados serão atingidos; e
d) planos de ação e projetos estratégicos: as metas de longo prazo deverão
ser estabelecidas a fim de viabilizar seu alcance.
Com isso, percebe-se que o BSC, contribui e mostra uma nova perspectiva
para que sejam tomadas as decisões internas, uma vez que seu modelo deixa
explícito aos tomadores de decisão, quais são os fatores críticos na implementação.
Para Kaplan e Norton (2000), o BSC também contribui para que os gestores
compreendam as interconexões que existem dentro da empresa e o meio na qual
ela está inserida.
2.2 Melhoria contínua de processos
A melhoria contínua dos processos tem sido um grande desafio para os
programas de qualidade e produtividade (GUIMARÃES et al, 2011b). A melhoria
contínua dos processos corresponde a realizar tarefas ou produzir produtos
sem defeitos, para competir em um ambiente globalizado, que exige empresa
comprometidas com o contínuo e completo aperfeiçoamento de seus produtos,
processos e colaboradores (HARRINTON, 1993; ROBLES, 1994), pois as pessoas
são a chave para a os programas de garantia e melhoria de processos.
Segundo Rodrigues (1998), é possível verificar em várias empresas,
atividades de melhorias que muitas vezes são chamadas de “melhorias contínuas”,
mas que na verdade, não o são. Para este mesmo autor, isto ocorre somente pela
aplicação das ferramentas sem seu entendimento básico e sem realmente perceberem
os fatores que os relacionam com a sua cultura empresarial.
Caffin e Bessant (1996) comentam quanto a falta de clareza quando o
assunto é melhoria contínua de processos. Estes autores ao analisarem algumas
empresas perceberam que na sua maioria elas incrementam habilidades básicas
(técnicas e metodológicas), mas que nem todas realizam uma gestão que corrobore
para o desenvolvimento de habilidades mais humanas.
Slack et al. (1997) faz uma abordagem mais genérica para conceituar
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a melhoria contínua da produção. Para este autor, o desempenho é medido
e acompanhado e chega-se aos pontos que realmente merecem a atenção e que
precisam ser melhorados. Assim, escolhe-se a melhoria contínua ou revolucionária
(ou inovação), ou uma combinação das duas. Apesar de serem opostas (melhoria
contínua e inovação), ambas caminham juntas, pois são formas diferentes de se
tratar a melhoria de um padrão.
Melhorias em processos podem ser pequenas mudanças, que muitas vezes
resultam em grandes mudanças na qualidade e na produtividade. Uma forma de
ocorrer a melhoria contínua é através da adoção de métodos, como o KAIZEN, que
preconiza o envolvimento de todos os funcionários da organização, promovendo
melhoramentos sucessivos e constantes, ou seja, mais e menores passos de
melhoramento incremental (MARTIN, 1998; WOMACK et al., 1992; SLACK et
al., 2002).
Davenport (1994) nos diz que a participação no programa de melhoria
contínua da qualidade, deve começar de baixo para cima nas organizações e que
os colaboradores devem ser estimulados a participar e recomendar mudanças nos
processos de trabalho nos quais participam.
Autores como Slack (1997), Davenport (1994) Shiba et al. (1997) relatam
que a melhoria contínua é um processo de resolução de problemas, desde que esteja
relacionado com a cultura organizacional e a partir daí, pode-se propor melhorias,
que na verdade são três: controle de processos, melhoria reativa e melhoria proativa.
A melhoria contínua deve ser vista como um processo e este diferenciará
uma empresa da outra. Perguntas como, onde, para quem, porque, quanto, o quê
fazer, são perguntas chaves deste processo.
Assim, Caffin e Bessant (1996) nos relatam que o que pode diferenciar uma
empresa da outra é o modo como ela desenvolve o seu processo de melhoria, e que
este não pode ser copiado de outra empresa. Desta forma, percebe-se o porquê do
processo de melhoria estar tão arraigado a sua cultura.
Caffin et al (1997) nos informam dos níveis de maturidade do processo de
melhoria contínua:
a) nível 1 (melhoria contínua natural): não existe nenhuma habilidade e
tão pouco algum comportamento chave na empresa. Mas pode haver
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atividades relacionadas a melhoria, como soluções de problemas que
ocorrem ao acaso;
b) nível 2 (melhoria contínua formal): existem na organização alguns
fatores que evidenciam que o processo de melhoria está começando,
tais como: solução sistemática de problemas, treinamentos, introdução
de veículos que estimulem o envolvimento dos colaboradores no
programa, e outros;
c) nível 3 (melhoria contínua dirigida à meta): a empresa tem segurança
quanto aos métodos e habilidades que está usando e estes se tornam
normas. Existe monitoramento dos objetivos e metas;
d) nível 4 (melhoria contínua autônoma): ela passa a ser autodirigida,
através de indivíduos ou grupos que fomentam suas atividades em
momento oportuno;
e) nível 5 (capacidade estratégica em melhoria contínua): existe na
organização todo o conjunto de habilidades necessárias para que o
processo se torne rotina e o aprendizado da organização se faz presente.
Por mais que se comente sobre os níveis de processo de melhorias, não
se pode observá-lo isoladamente. Existe uma forte relação entre os processos de
melhoria contínua e o aprendizado organizacional. Da mesma forma, este fator
também acontece com o BSC, onde é importante que todos dentro da organização
tenham o conhecimento e envolvimento necessário à sua implantação, para que
desta forma, ela consiga atingir as metas.
3. METODOLOGIA
Este é um estudo exploratório, classificado como qualitativo, viabilizado
através de pesquisa bibliográfica especializada no assunto, pois segundo Gil (2002)
a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema
com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, ainda conforme aponta
Yin (1993) pode-se dizer que esta pesquisa é exploratória, uma vez que aborda um
tema que não foi exaustivamente explorado e visa oferecer propostas para futuras
pesquisas.
Para Creswell (2007) a pesquisa qualitativa é caracterizada por ser
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exploratória, pois os pesquisadores exploram um tópico quando suas variáveis e
bases teóricas são desconhecidas.
Para a análise de dados obtidos na leitura bibliográfica utilizou-se a técnica
de análise de conteúdo, analisadas textualmente, identificando-se os pontos de
convergência e divergência encontrados na literatura consultada, seguindo a
recomendação de Bardin (2002), em advertir que na análise de conteúdo, os pilares da
pesquisa são a fase da descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução
e a interpretação. Neste sentido utilizou-se as categorias a priori relacionadas com o
objetivo do artigo, que estuda os temas de BSC e a melhoria contínua do processo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Converter é a missão e as estratégias da empresa em métricas de
monitoramento do desempenho organizacional é função do BSC, o qual vai além
de medidas financeiras e volumes de produção, neste sentido este método busca
desenvolver indicadores do intangível, customizados à cada empresa, respeitando a
diversidade de processos e culturas organizacionais.
Nesta perspectiva o papel do BSC é viabilizar que as estratégias oriundas
do planejamento estratégico, seja permeada na organização, através dos planos
operacionais. Para tanto as organizações usam objetivos estratégicos elaborado
no método BSC e os indicadores de performance, que são construídos a níveis
estratégicos, táticos e operacionais. Corroborando com a visão de Kaplan e Norton
(1997), que postula sobre a capacidade do BSC de transferir os preceitos do negócio
para elementos que possam ser medidos e simultaneamente associados à estratégia,
identificando as causas do sucesso da empresa.
As dimensões financeiras, clientes, processos internos e aprendizagem
propostas por Kaplan e Norton (1997), no método BSC, tem a intenção de
visualizar a performance da empresa em diferentes níveis da organização, com
focos distintos, assim os setores podem mensurar o quanto contribuem para cada
dimensão, independente da natureza do trabalho exercida no setor, como é o caso
de setores da produção, que tem indicadores de aprendizado (horas de treinamento
por funcionário), de processo (percentual de produtos não-conforme), de clientes
(percentual de pedidos entregues dentro do prazo) e financeiro (faturamento por
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hora trabalhada no setor).
No contexto de efetiva implantação das estratégias empresariais através do
BSC, surge a Melhoria Contínua como aliada e complemento, pois esta trata-se de
uma filosofia que busca a qualidade nas operações e produtos, de forma gradual,
com essencial preocupação de manter os ganhos de melhoria. Por um lado o
BSC fornece indicadores de performance, mesmo de fatores que aparentemente
são intangíveis, por outro lado este método carece de espírito motivador, o qual a
Melhoria Contínua pode suprir.
A Melhoria Contínua de Processo pode ser expresso em pequenas mudanças,
que levam a grandes mudanças na qualidade e na produtividade, traduzidos em
métodos e filosofias como o KAIZEN, o qual está embasado no envolvimento de
todos os funcionários da organização (WOMACK et al., 1992; SLACK et al., 2002).
Estas melhorias são promovidas de forma intencional e com foco nos principais
problemas identificados pela organização, portanto o BSC, com os indicadores de
performance pode fornecer os pontos a serem melhorados, pois estes indicadores
são efeitos, quanto que a Melhoria Contínua busca resolver causas primordiais,
usando técnicas de identificação e solução problemas.
Especificamente a Melhoria Contínua de Processos, parece estar ligada
diretamente ao BSC na dimensão de processos proposta por Kaplan e Norton
(1997), entretanto em uma leitura detalhada das relações e atividades que ocorrem
nas outras dimensões (aprendizado, clientes e financeiro), é evidente que há
contribuições possíveis e importantes que a Melhoria Contínua pode exercer.
Neste intuito afirma-se que esta filosofia pode contribuir significativamente com
o aumento da performance da organização e com a efetividade da implantação de
estratégias através do BSC.
A partir deste estudo observa-se que é possível uma simbiose entre BSC e
Melhoria Contínua de Processos, pois os indicadores de BSC fornecem subsídios
para a priorização dos problemas de performance e a Melhoria Contínua apresenta
a filosofia que motiva a aplicação de técnicas eliminação das causas.
Com relação as limitações deste estudo, é importante destacar que este
representa uma busca na bibliografia especializada, que teve o intuito de apresentar
conceitos e buscar conexões entre o BSC e a estratégia de melhoria contínua,
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portanto ainda é necessários outros estudos na literatura e pesquisas empíricas
sobre o tema é recomendado, para avaliar como as organizações tratam estes temas,
colhendo as percepções entre diversos atores inseridos neste contexto, para a partir
disto disseminar as boas práticas gerenciais.
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RESUMO
O Balanced Scorecard (BSC) visa traduzir a estratégia de uma organização em indicadores
financeiros e não financeiros. Essa ferramenta tem sido aplicada em uma ampla gama de segmentos
e é fonte de pesquisas teóricas e empíricas. Com o objetivo de apresentar um panorama da aplicação
do BSC em pesquisas nacionais, o presente artigo analisa trabalhos publicados no ENANPAD no
período entre 2000 e 2012. Nesses 13 anos analisados, observou-se uma mudança no perfil das
pesquisas realizadas, desde uma etapa de pesquisas sobre o potencial de aplicação da ferramenta
em organizações individuais até a análise em áreas multidisciplinares e em novos formatos
organizacionais, como redes interorganizacionais. Os principais métodos e técnicas de pesquisa são
apurados, mostrando-se uma ênfase na utilização do Estudo de Caso. Além disso, apresentam-se
os principais indicadores descritos nos estudos analisados. Pretende-se também, com esse estudo,
auxiliar discente de graduação e pós graduação no desenvolvimento de seus estudos, bem como
disponibilizar a comunidade empresarial aplicações acerca do BSC.
Palavras-Chave: Balanced Scorecard. Pesquisa Brasileira. ENANPAD.

1. INTRODUÇÃO
O Balanced Scorecard (BSC), criado por Kaplan e Norton no
início da década de 1990, pode ser entendido como uma ferramenta gerencial que
visa auxiliar no acompanhamento e comunicação do desempenho da estratégia.
O processo de planejamento e implementação do BSC demanda, além do tempo
necessário, esforços como mudanças na cultura e comportamento organizacional. O
uso mais racional de indicadores, tanto de natureza financeira como não financeira,
busca traduzir, comunicar e acompanhar as decisões estratégicas. Esse processo
requer o comprometimento e a presença de uma liderança em sua condução, além
de definições internas, como a formação de equipe de apoio, e externas, no caso
de contratação de consultoria.
A proposta de Kaplan e Norton (1997) apresenta, originalmente,
quatro perspectivas relacionadas como base para o monitoramento e desenvolvimento
do BSC: i) perspectiva financeira; ii) perspectiva dos clientes; iii) perspectiva dos
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processos internos; e iv) perspectiva de aprendizagem e crescimento. Os autores
não as definem como perspectivas estáticas, mas com possibilidades de criação
de novas perspectivas, se necessário. Os estudos analisados retomam, dentre
outros temas, discussões sobre as quatro perspectivas originais, assim como novas
propostas de inclusão de perspectivas, dado o ambiente dinâmico e complexo em
que as organizações estão inseridas.
Com o objetivo de apresentar um panorama de estudos nacionais
sobre o BSC, esse estudo analisou 40 artigos publicados no ENANPAD (Encontro
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração).
A escolha do congresso ocorreu pela importância que ele representa para as áreas de
Administração e de Contabilidade no Brasil, sendo considerado, atualmente, como
o maior evento nessas áreas. Esse congresso, que ocorre anualmente, contempla as
seguintes áreas de interesse: Administração da Informação, Administração Pública,
Contabilidade, Estudos Organizacionais, Ensino e Pesquisa em Administração
e Contabilidade, Estratégia em Organizações, Finanças, Marketing, Gestão da
Ciência, Tecnologia e Inovação, Gestão de Operações e Logística, Gestão de
Pessoas e Relações de Trabalho.
Além desse objetivo, o estudo visa a auxiliar os discentes e a
comunidade empresarial no desenvolvimento de estudos e aplicações do BSC.
Para isso, encontra-se estruturado em cinco seções. Nessa primeira apresentam-se
a introdução ao tema e o objetivo. A seção 2 apresenta uma revisão sobre Balanced
Scorecard, na seção 3 é descrita a metodologia utilizada, enquanto a seção 4
descreve os resultados. Na parte final são apresentadas as conclusões do estudo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard (BSC) foi desenvolvido por Kaplan e Norton no
início da década de 1990 para auxiliar o acompanhamento do desempenho da
estratégia das empresas. O BSC é um sistema de avaliação de desempenho que visa
a administrar a estratégia e a viabilizar processos gerenciais críticos da organização.
Para Kaplan e Norton (1997), essa ferramenta apresenta as seguintes finalidades:
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traduzir a visão e a estratégia em objetivos específicos; comunicar e associar
objetivos e medidas estratégicas aos funcionários; planejar, estabelecer metas e
alinhar iniciativas estratégicas com as unidades de negócios; melhorar o feedback e
o aprendizado da organização.
O termo Balanced Scorecard significa cartão de marcação balanceado,
e consiste em uma ferramenta que objetiva o equilíbrio entre indicadores de
desempenho financeiros e não financeiros. Pode-se compreender, com base em
Herrero (2005), que não é mais suficiente medir somente a saúde financeira, mas
é necessário medir a saúde estratégica a longo prazo. De acordo com Del Carpio e
Pinto (2008), o BSC encerra a proposta de ser uma ferramenta de gestão tradutora
da estratégia da organização, colocando-a em prática, a fim de que os objetivos
organizacionais, em relação a metas financeiras, clientes, processos internos,
recursos humanos e tecnológicos, sejam alcançados. A missão e a estratégia de
uma organização são difundidas entre os colaboradores por meio do BSC, e isso é
realizado de forma que todos saibam quais são os objetivos propostos e as estratégias
adotadas para realizá-los. Essa divulgação da missão e visão tem como objetivo a
capacitação das pessoas e dos processos para que haja retenção de clientes, captação
de novos segmentos de mercado com produtos e serviços inovadores, habilitação
de funcionários para ter um atendimento de qualidade e menores custos, além do
incentivo ao feedback para uma melhoria contínua.
2.2. As quatro perspectivas do Balanced Scorecard
Conforme Kaplan e Norton (1997), as quatro perspectivas do BSC,
que visam equilibrar os objetivos de curto e de longo prazo, são denominadas de: i)
Financeira; ii) Clientes; iii) Processos Internos; e iv) Aprendizagem e Crescimento.
A Perspectiva Financeira, para Kaplan e Norton (1997), serve
como base para integrar as demais perspectivas, pois com o desenvolvimento
dessas perspectivas é possível chegar-se ao resultado financeiro. O desempenho
financeiro indica se a estratégia está proporcionando retornos, como o crescimento
da lucratividade e incremento de valor para o acionista. Como descrito por Herrero
(2005), essa perspectiva também possibilita analisar se o desempenho de ativos
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intangíveis e as outras áreas de desempenho não-financeiro estão gerando valor.
A Perspectiva dos Clientes auxilia na captação, fidelização, retenção
e melhoria da relação da organização com os clientes, conforme o seu segmento de
mercado. No entendimento de Costa (2006), é necessário mapear corretamente esse
segmento para focar as suas estratégias nas características do público-alvo.
No delineamento do BSC costuma-se desenvolver primeiramente os
objetivos das perspectivas financeiras e dos clientes, antes dos objetivos dos
Processos Internos. Para a perspectiva dos processos internos, o BSC propõe
não só a identificação das necessidades atuais dos consumidores, mas também as
necessidades futuras e que sejam desenvolvidas soluções. Há processos genéricos
mencionados nessa perspectiva que visam criar valor para o cliente e incrementar os
resultados financeiros. Para Kaplan e Norton (1997), esses processos são: inovação,
operações e serviço pós-venda.
Por fim, a proposta original do BSC de Kaplan e Norton (1997) destaca
a Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento. O investimento na capacitação de
pessoal e melhoria dos processos é visto como despesa, porém o BSC enfatiza a
importância de investir no futuro para o crescimento financeiro da organização.
O BSC, para Oliveira et al, (2009), deve incentivar a vinculação dos
objetivos financeiros à estratégia da empresa, servindo como foco para os objetivos
das demais perspectivas, fazendo parte da relação de causa e efeito, em que a
realização de um possibilite o alcance do outro.
Apesar de possuir quatro perspectivas diferenciadas, o BSC deve ser visto
como um instrumento de estratégia único. O número de indicadores elencado é
irrelevante, conforme análise de Kaplan e Norton (1997), sendo que as medidas
são interligadas em cadeia de causa e efeito, como por exemplo, a capacitação
dos funcionários e aperfeiçoamento de seus equipamentos promoverá a melhoria
da qualidade dos produtos, fazendo com que os clientes fiquem mais satisfeitos
gerando potencial aumento da lucratividade.
A definição dos indicadores é um fator crítico na aplicação da ferramenta,
pois a estratégia da empresa é traduzida em tais medidas. Na implementação dessa
ferramenta, sugere-se uma etapa de planejamento, com a formação da equipe que
atuará nos processos de planejamento e implantação, seguida da definição dos
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objetivos estratégicos, dos indicadores que se relacionam a tais objetivos e da análise
da relação de causa e efeito. Após, procede-se à elaboração de um cronograma para
implementação. Sugere-se, também, que a introdução dessa ferramenta ocorra de
forma gradativa na organização, visto que há mudanças organizacionais importantes
desencadeadas pelo uso do BSC (KAPLAN E NORTON, 1997).
Para Epstein e Manzoni (1998), a implementação do BSC gera alterações
significativas na organização. Nesse processo, quatro tipos de dificuldades podem
surgir: i) a falta de uma visão compartilhada da estratégia por parte do líder;
ii) o aumento de trabalho para os envolvidos na aplicação da ferramenta; iii) a
resistência por parte de alguns funcionários; e iv) o apego às práticas corriqueiras
de tomada decisão, visto que o BSC amplia o escopo de análise, passando a integrar
indicadores não financeiros.
3. METODOLOGIA
Para o alcance do propósito do trabalho, que visa descrever e analisar
a aplicação do BSC em pesquisas nacionais na área da Administração, seguiram-se
os procedimentos:
a) A seleção dos artigos foi realizada utilizando a área de acesso restrito
aos associados da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração - ANPAD.
b) A área de acesso restrito apresenta um campo de pesquisa, assim,
através da utilização da palavra “Scorecard” apenas em “eventos da
ANPAD”, foram encontrados 52 artigos, desde o ano 2000.
c) Desse montante, optou-se por avaliar apenas aqueles que estavam
vinculados aos anais do ENANPAD. Portanto, do total de 52 artigos
foram excluídos 12 artigos, restando 40 para a análise final: Miranda et.
al.(2001); Nakamura e Mineta (2001); Rodrigues (2001); Rodrigues e
Nunes (2001); Silva et. al. (2003); Rodrigues et. al. (2001); Pessanha e
Prochnik (2004); Walter et. al. (2000); Wanderley et. al. (2003); Rhoden
e Henkin (2004); Galas (2004); Galas e Ponte (2004); Luiz (2004); Paes
de Paula e Silva (2005); Galas e Ponte (2005); Brandão et al. (2005);
Jung e Jacques (2006); Silva Neto et al. (2006); Lourenzani (2006);
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Jaeger e Quandt (2007); Castro et. al. (2007); Costa e Scare (2007);
Pereira et al. (2007); Marinho et al. (2007); Frezatti et. al (2007);
Vasconcelos e Silva (2007); Mâsih e Silva Júnior (2007); Del Carpio
e Pinto (2008); Matos et. al. (2008); Souza et al. (2008); Souza et al.
(2008); Guissoni e Bonizio (2008); Silva et. al. (2008); Correa et. al.
(2009); Ferraz (2009); Marchi e Wegner (2009); Flores et al. (2009);
Fernandes et al. (2009); Junior et al. (2010); Hourneaux Junior e Corrêa
(2012).
d) Dentre os 12 artigos excluídos encontravam-se aqueles vinculados a
outros eventos da programação da ANPAD.
e) Após a seleção dos artigos, foram definidas as categorias para análise
dos 40 artigos: i) ano de publicação; ii) objetivos do estudo; iii)
métodos utilizados na pesquisa; iv) área de atuação das organizações; v)
indicadores mais citados; vi) principais resultados encontrados..
4. RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE BSC EM ARTIGOS NACIONAIS
Foram analisados 40 artigos, distribuídos entre os anos de 2000 a
2012. O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos artigos pela data de publicação.
		

Gráfico 1: Quantidade de Artigos publicados por ano.
Fonte: elaborado pelas autoras
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Considerando-se os objetivos descritos nos artigos analisados,
observa-se uma ampla gama de aplicações que abrangem, por exemplo, comparações
entre teorias visando contribuir para uma aplicação complementar ao BSC original
e a busca pela compreensão de como implantar o BSC nas organizações, tanto
através de experiências de consultorias como de equipes internas à organização.
Parece possível dividir os estudos vinculados ao tema BSC no ENANPAD, em
quatro grupos, conforme as épocas em que foram apresentados. As fases da
pesquisa desenvolvidas nos estudos nacionais, de acordo com seus objetivos, estão
apresentadas no Quadro 1.
Fase da Pesquisa
de acordo com os
objetivos
Elaboração
(2000-2003)
Implantação
(2003-2005)
Extrapolação
(2006 -2009)

Novas Demandas
(2009-2012)

Detalhes

Essa fase agrupa principalmente estudos que tratam da elaboração e
aplicabilidade do BSC como instrumento de gestão.
Nesta fase, os artigos parecem estar vinculados principalmente às
dificuldades no desenvolvimento de indicadores, aos obstáculos para
implantação e à manutenção da eficiência do BSC após a sua implantação.
Esse momento começa a se delinear já nos estudos de 2006 e se segue
até 2009. Este período inclusive, conforme pode-se perceber no Gráfico
1, é o que compreende o maior número de publicações na área de BSC no
ENANPAD. É neste período que os estudos começam a ter objetivos mais
multidisciplinares na aplicação do BSC, vinculando-o às especificidades de
áreas como Logística, Marketing e RH. Ainda, cabe destacar que em 2009
o artigo de Marchi e Wegner (2009) apresenta um modelo de BSC para uma
forma organizacional emergente: as redes interorganizacionais. Ainda neste
período, o BSC se expande para setores empresariais menos usuais, como
os hospitais, as ONGs, a Administração Pública e até mesmo propriedades
rurais, bem como é utilizado para desenvolver um instrumento de avaliação
e gestão dos investimentos em pesquisa agrícola (SOUZA et al. 2008). Os
artigos também apresentam algumas críticas e discutem possibilidades de
melhoria para o modelo do BSC desenvolvido por Kaplan e Norton (1997).
Parece possível indicar que os artigos desenvolvidos a partir do ano de
2009 apresentam demandas emergentes para a pesquisa na área de BSC. Os
mais recentes enfatizam a abordagem superficial do modelo em relação ao
trato com os stakeholders. Contudo, percebeu-se uma redução significativa
do interesse do tema no evento.

Quadro 1: Evolução da pesquisa sobre BSC no ENANPAD por período de
pesquisa
Fonte: Elaborado pelas autoras
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No sentido dado por Kuhn (1970), parece possível inferir que as
primeiras três etapas no processo de pesquisa nacional sobre BSC, foram aquelas
em que os cientistas ainda não estavam de acordo sobre a existência ou não de
soluções para os problemas fundamentais de sua área de estudos, então a busca por
regras para implementação, criação de indicadores e aplicabilidade em diversos
tipos de empresas e formas organizacionais adquiria uma função que não possui
normalmente. Para Kuhn (1970), o período que antecipa a consolidação de um
paradigma é marcado por debates frequentes e profundos a respeito de métodos,
problemas e padrões de solução legítimos. Contudo, já na fase que se denominou
de “novas demandas”, parece que a ciência normal estava preparando um caminho
para a sua própria mudança, ou seja, há um desenvolvimento significativo. Assim,
ao provocar uma proliferação de versões do paradigma, as regras de resolução
do quebra-cabeças da ciência normal torna-se enfraquecida e acaba permitindo
a emergência de um novo paradigma. A transição de um paradigma para outro é
antes de tudo uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios,
que por sua vez alteram algumas das generalizações teóricas mais elementares do
paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações, e é justamente o que se
acredita estar acontecendo com as pesquisas nacionais nesta área.
No que se refere às áreas de atuação das organizações analisadas,
percebe-se uma ampla variação, conforme apresentado no Gráfico 2. Observou-se
que os setores mais estudados nos últimos 13 anos de pesquisa na área foram o de
bebidas e de alimentos bem como OSCIP.
Gráfico 2: Área de atuação das empresas analisadas nos estudos
Fonte: elaborado pelos autores

As empresas privadas apresentaram a predominância dos estudos
analisados. Para realizar as pesquisas, foram utilizados os mais variados métodos.
Pode-se evidenciar o uso dos mesmos no Quadro 2.
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METODOLOGIA

AUTORES

Estudo de Caso

Silva, Miranda e Barbosa (2003), Galas e Ponte (2004),
Rhoden e Henkin (2004), Silva e Gonçalves (2008); Rhoden
e Henkin (2004); Galas (2004); De Paula e Da Silva (2005);
Costa e Scare (2007); Pereira et al . (2007); Mâsih e Silva
Júnior (2007); Guissoni e Bonizio (2008); Flores et al. (2009);
Fernandes et al. (2009);
Rodrigues, Schuch e Pantaleão (2001); Silva Neto et al.
(2006); Souza et al. (2008);
Hourneaux Junior e Corrêa (2012); Brandão et al. (2005);
Galas e Ponte (2005); Lourenzani (2006); Jaeger e Quandt
(2007); Vasconcelos e Silva (2007);
Marinho et al. (2007)
Jung e Jacque s(2006); De Souza et al. (2008); Marchi e
Wegner (2009);

Pesquisa- ação
Survey
Estudo Multi-Casos
Método Delphi
Ensaio Teórico

Quadro 2: Métodos de pesquisa
Fonte: elaborado pelos autores

O método que mais se destaca nessa análise é o Estudo de Caso.
Segundo Yin (2010), o Estudo de Caso é uma investigação empírica que analisa um
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real. Para
Eisenhardt (1989), essa estratégia de pesquisa, que envolve tanto estudos únicos ou
múltiplos como níveis diversos de análise, tipicamente combina métodos de coleta
de dados, tais como dados secundários, entrevistas, questionários e observações. A
Pesquisa-Ação foi utilizada para analisar a relação entre a Teoria das Restrições e
o BSC (RODRIGUES et. al., 2001), para instrumentalizar meios de aprendizado
e de melhoria contínua no processo de definição de estratégias nos programas das
organizações públicas (SILVA NETO et. al. 2006) e para o desenvolvimento de um
instrumento de avaliação e gestão dos investimentos em pesquisa agrícola (SOUZA
et al.,2008). A Pesquisa-Ação é definida como um tipo de pesquisa social concebida
e realizada para a resolução de um problema, em que os pesquisadores e envolvidos
no problema trabalham de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2009).
A Survey apresenta como principais características, de acordo
com Freitas et al. (2000), o interesse em produzir descrições quantitativas de uma
população e o uso de instrumentos pré-definidos, como entrevista ou questionário.
Essa metodologia foi utilizada no estudo de Hourneaux Junior e Corrêa (2012),
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que aplicaram questionário eletrônico para respondentes vinculados a empresas
associadas ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Também
foi a estratégia utilizada por Brandão et al. (2005) para avaliar a percepção de 790
funcionários do Banco do Brasil acerca do novo modelo de gestão de desempenho
adotado pela empresa.
Além desses métodos, mais tradicionais em outros temas de pesquisa,
destacou-se o estudo de Marinho et al. (2007), que se utiliza do método Delphi para
condução da sua pesquisa. O trabalho objetivou consolidar uma sistemática para
operacionalização da estratégia utilizando o BSC. Esse método foi escolhido devido
à consistência teórica para obtenção de consenso em um grupo de especialistas, ou
seja, por meio da aplicação de questionários sucessivos e um processo de feedback
das respostas. Além disso, a velocidade de resposta e o baixo investimento necessário
para aplicação dos questionários, por meio eletrônico (e-mail), tornam esse método
vantajoso em relação a outros métodos de pesquisa.
De uma forma geral, no que tange aos métodos os artigos analisados
parecem estar bem variados e não apresentam uma concentração de técnicas em
anos específicos. Cabe destacar também o uso dos ensaios teóricos para a proposição
de novos modelos, como o trabalho de Marchi e Wegner (2009) que propõem um
modelo de BSC para redes interorganizacionais, ou o de Jung e Jacques (2006)
que discute a aplicação dos pressupostos do BSC e do Pensamento Sistêmico em
uma organização hospitalar de pronto-socorro, classificando o BSC como uma
forma incompleta para a interpretação dos eventos. Além desses, Souza et al.
(2008) desenvolveram um ensaio teórico a fim de desenvolver um instrumento de
avaliação e gestão dos investimentos em pesquisa agrícola na cadeia produtiva do
trigo e seu impacto na rentabilidade de cooperativas agroindustriais. Destaca-se
que os ensaios encontram-se principalmente entre as fases de extrapolação e novas
demandas, reforçando a ideia já apresentada de que no Brasil, a área carece de
novos questionamentos e debates.
Os métodos de pesquisa foram combinados com diferentes técnicas,
conforme o Quadro 3. Dado que a maior parte dos estudos dedicou-se ao Estudo de
caso, não é surpreendente a prevalência de técnicas como entrevistas e questionários.
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TÉCNICAS
PESQUISA

DE AUTORES

Dados Secundários
Entrevistas

Silva, Miranda e Barbosa (2003), Rhoden e Henkin (2004), Luiz
(2004), Ferraz (2009)
Silva, Miranda e Barbosa (2003), Rhoden e Henkin (2004), Pessanha
e Prochnik (2004), Castro, Santos e Santos (2007),Del Carpio e Pinto
(2008), Silva e Gonçalves (2008),
direta Silva, Miranda e Barbosa (2001)

Observação
intensiva
Pesquisa Bibliográfica

Questionário

Walter, Bornia e Kliemann Neto (2000), Ferraz (2009),
Rodrigues e Nunes (2001), Miranda et. al. (2001), Rodrigues (2001),
Del Carpio e Pinto (2008), Galas e Ponte (2004)
Frezatti, Relvas e Junqueira (2007), Matos, Aguiar e Antonio (2008),
Correa, Prochnik e Ferreira (2009), Nakamura e Mineta (2001), Silva,
Miranda e Barbosa (ANO), Wanderley, Meira e Souza: (2003), Galas
e Ponte (2004)

Quadro 3: Técnicas de pesquisa
Fonte: elaborado pelos autores

A Pesquisa Bibliográfica é elaborada, de acordo com Gil (2010),
com base em material já publicado, incluindo material impresso, como livros,
revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos em meios físico e
digital. Essa forma de pesquisa foi utilizada em estudos que visaram à comparação
entre teorias ou o desenvolvimento de instrumentos de coletas de dados, como
questionários e entrevistas. Observou-se que as consultas aos dados secundários
foram essenciais no desenvolvimento da pesquisa de Luiz (2004), que obteve dados
de nove empresas da Classificação Setorial (Materiais Básicos – Papel e Celulose )
em determinado período utilizados para comparação com uma empresa.
No estudo de Del Carpio e Pinto (2008), as autoras aplicaram um
roteiro para entrevista com perguntas abertas que foi elaborado após a revisão de
literatura, abrangendo questões relacionadas à estratégia, ao BSC e à transferência de
conhecimento. Na elaboração das questões, a experiência de uma das pesquisadoras
na implementação do BSC também foi considerada. Silva et. al. (2003) realizaram
as entrevistas tanto através de conversas telefônicas como por questionários
encaminhados via e-mail aos gestores.
No estudo de Correa et. al. (2009), foi
desenvolvido um questionário a partir da literatura sobre a utilização do BSC em
hospitais, em que se buscaram críticas ao BSC e relatos de dificuldades vivenciadas
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por organizações dessa natureza.
Sobre os resultados dos estudos analisados, alguns relatos foram
interessantes e apresentam importantes implicações para a teoria e a prática.
O trabalho de Del Carpio e Pinto (2008) trouxe a importância do apoio da Alta
Administração no processo de construção do BSC. Na opinião de consultores
entrevistados, percebeu-se uma unanimidade em relação à importância de um
patrocinador ou “dono” do BSC, entendido como líder, tanto na fase de construção
como na de implementação, assim como o comprometimento da média gerência.
A falta de uma liderança é percebida como um dos motivos para o abandono do
BSC na fase da implementação. Outra constatação é a possibilidade de implementar
o BSC em uma ampla gama de setores, demonstrando a natureza adaptável da
ferramenta. Galas (2004) e Galas e Ponte (2005) enfatizam a importância da cultura
de gestão estratégica no quadro gerencial. Na pesquisa de Galas (2004), dentre os
fatores positivos da unidade da Embrapa que mais avançou na implantação dos
mapas estratégicos está o envolvimento/apoio da chefia da Unidade, sendo que o
mesmo fator foi também o mais apontado para explicar o fracasso da implantação
em algumas unidades. Reforçando, assim, a importância do envolvimento de líderes
para o sucesso na implantação do BSC.
Em uma aplicação no segmento da saúde, Correa et. al. (2009)
concluíram que o BSC superou as disfuncionalidades e problemas típicos da
organização hospitalar, contribuindo para uma maior participação dos profissionais
técnicos (médicos, enfermeiros) no gerenciamento estratégico. Dentre as
conclusões da pesquisa está a percepção de que o BSC atende aos anseios do
ambiente hospitalar, na medida em que favorece o diálogo interno, promovendo
integração entre os profissionais. Jung e Jaques (2006), também em estudo feito
no segmento de saúde, enfatizam a oportunidade de utilização de estratégias de
cooperação interorganizacional, que podem auxiliar a gerenciar a demanda de
pacientes (clientes) conforme a gravidade dos casos.
No estudo de Castro et.al. (2007), o desenvolvimento do BSC e
do mapa estratégico consiste na tradução da estratégia em termos operacionais.
Para os autores, o modelo de gestão baseado no BSC coloca a estratégia no centro
do processo de gerenciamento, com a qual são conectadas e implementadas
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ações operacionais. Galas e Ponte (2005) concluem seu estudo enfatizando que
o alinhamento organizacional provocado pelo BSC ocorre muito mais em razão
das mudanças gerenciais resultantes de sua implantação do que em virtude dos
elementos do próprio BSC.
Já De Paula e Silva (2005) trazem à tona uma interessante discussão
sobre como o BSC representa uma manifestação da indústria do management,
demonstrando que tem características de um modismo gerencial. Para os autores,
há uma crença em sua efetividade, disseminada principalmente pelas consultorias
e que são reforçadas quando a organização vê o BSC mais como uma ferramenta
de controle e eficiência do que parte de um processo de mudança cultural e
comportamental. Em oposição a outros entendimentos, os autores destacam que
a elaboração de estratégias pela cúpula da empresa, com uma participação muito
limitada de outros níveis organizacionais, faz com que o BSC seja um meio de
controle social e alinhamento dos funcionários à ideologia da organização, ao invés
de uma ferramenta para monitorar a estratégia.
No estudo de Souza et al. (2008) também foram apontadas críticas
ao BSC. Para os autores, dentre os pontos fracos da ferramenta destacam-se: as
relações de causa e efeito dos indicadores unidirecionais e demasiadamente
simplistas; não há separação entre causa e efeito no tempo e nem mecanismos
matemático/estatísticos para validação dos resultados; vínculo entre estratégia e
operação ineficiente em virtude dos vieses apresentados; ausência de uma base
histórica suficiente para análise de um indicador gerando conclusões imprecisas.
Também Junior et al. (2010) destaca algumas possibilidades de melhorias no
modelo original, enfatizando que é possível um novo olhar no uso do BSC através
da consideração de outros stakeholders. Os autores destacam como fonte de
benchmarking para essas mudanças o modelo Performance Prism, pouco conhecido
no Brasil e amplamente adotado na Europa.
Silva e Gonçalves (2008) comentam que à medida que cresce o
nível de pressão competitiva em determinado setor e dependendo do tamanho da
empresa, mais sofisticado é o BSC. Wanderley et.al. (2003) observaram que, no
início dos anos 2000, havia uma forte utilização do BSC por parte de empresas
multinacionais, explicado pelo fato do BSC constituir-se em uma ferramenta com
308

BALANCED SCORECARD

maior nível de conhecimento em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, seu
país de origem.
Neste cenário de latente competitividade cada vez mais se evidencia
a necessidade de estratégias cooperativas na gestão de negócios (BALESTRIN
e VERSCHOORE, 2008). Nesse sentido, o artigo de Marchi e Wegner (2009)
contribui para a discussão do tema e a redução do gap entre a aclamação de que
as redes interorganizacionais recebem do meio acadêmico e o conhecimento
existente sobre como gerenciá-las eficazmente. Assim, propõem a utilização de um
BSC cooperativo, adaptado à realidade das redes horizontais de empresas, como
ferramenta para a gestão estratégica e avaliação de desempenho.
Além destes, outros trabalhos trazem importantes contribuições,
como o de Silva Neto et al. (2006), que demonstra como o BSC pode ser uma
importante ferramenta para que as prefeituras façam avaliações de programas
sociais de forma mais efetiva. Lourenzani (2006) traz uma contribuição prática de
utilização do BSC em uma propriedade rural. Rhoden e Henkin (2004) e Fernandes
et al. (2009) apontam que o BSC, quando utilizado em organizações sem fins
lucrativos, enfatiza a credibilidade e a transparência na apresentação de resultados.
Ferramentas gerenciais que facilitam esse processo estão tendo cada vez mais
adesão por essas organizações.
Quanto à aplicação de indicadores financeiros e não financeiros,
Pessanha e Prochnik (2004) e Correa et. al. (2009) comentam que as medidas
financeiras continuam sendo as de uso predominante. Miranda et. al. (2000), a partir
de uma pesquisa bibliográfica sobre BSC e Supply Chain Management, sugerem
a inclusão de mais uma perspectiva às quatro perspectivas de equilíbrio: a do
fornecedor. Nesse sentido, comentam que os criadores do BSC deixaram em aberto
a possibilidade da inclusão de mais perspectivas, ao reconhecerem que embora as
quatro perspectivas pudessem ser aplicadas a uma grande variedade de empresas
e setores, elas não deveriam ser consideradas como estáticas. Para Miranda et.al
(2010), a justificativa na inclusão de uma nova perspectiva encontra-se no fato de
que ocorre um estreito relacionamento com fornecedores, constituindo-se como
parte da estratégia.
Quanto aos indicadores apresentados nos estudos, observou-se
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que apenas doze artigos de um total de 40 artigos os descreveram. Os principais
indicadores citados nos artigos analisados estão descritos no Quadro 4.
Perspectiva

Indicadores

Financeira

Captação de recursos; Crescimento de vendas; Custo/ unidade produzida; Custo e Lucro/
alqueire; Crescimento do número de parceiros; Despesa total / Receita bruta; EVA;
EBITDA; Fluxo de caixa líquido; Grau de inadimplência; Incremento do fluxo de caixa;
Lucro Operacional; Lucro Líquido; Margem líquida; Número de escritórios locais que
possuem pelo menos seis meses de reserva; Produtividade Hospitalar; Receita bruta; Receita
Operacional; Redução dos custos fixos e variáveis; Relação % entre custos eficientes e
ineficientes; Resultado Operacional; Retorno sobre o Investimento (ROI); Retorno sobre o
Equity (ROE); Variação no faturamento

Clientes

Atingimento de novos clientes / novos mercados; Custo unitário dos contratos; %
Devolução e Nível de Serviço; Entrega no prazo; Média da gravidade dos pacientes
pelo escore APACHE; Mortalidade hospitalar; Nível de satisfação do cliente; Número
de reclamações dos consumidores; Número de casas populares construídas; Número de
obras de urbanização e melhorias sanitárias executadas; Número de inscritos no processo
seletivo; Número de clientes fidelizados; Participação de mercado; Pesquisa de satisfação
do consumidor; % pessoas beneficiadas; % de retorno de pacientes pelo mesmo motivo
em 72horas; Produto conforme especificação técnica; % Retenção de clientes; Tempo de
resposta ao consumidor; Taxa de inadimplência dos clientes.

Processos Internos

Capacidade de absorção da demanda; Custo Mercadoria Vendida/ praça; Custo logístico/
receita bruta; Frete Entrega e Suprimento; Giro de estoque; Giro da rotatividade do leito
hospitalar; Índice de rejeitos e de retrabalhos; Lead time de manufatura; Margem bruta/
linha de produto; Nível de qualidade percebida; Número de itens ativos; Número de
beneficiários identificados segundo critérios estabelecidos (renda máxima; moradores de
áreas de risco; desempregados); Número de beneficiários selecionados; Número de reuniões
realizadas; Número de organizações envolvidas no Programa; Número de cultivares
indicados; Número de convênios e parcerias estabelecidos; Produtividade; Produtividade
nos processos de análise de crédito, contratação e liberação de recursos; % de propostas
da população implementadas; Receita bruta / empregado; % de produtos com rupturas; %
de licitações na modalidade pregão; % de fornecedores cadastrados no sistema de gestão;
Receita de serviços; Variação da eficiência dos materiais; Taxa de perda de material; Tempo
de maturação de novos produtos.

Aprendizagem
Crescimento

e Absenteísmo; Alinhamento entre os colaboradores e suas atividades; Horas de treinamento
e investimento em treinamento; Número de novas patentes; Número de novos produtos
lançados; Número de oportunidades de liderança; Número médio de candidatos para as
posições de liderança; Número total de intercâmbios realizados; Número de capacitações
oferecidas; Pesquisa de clima organizacional; % de pessoas treinadas em melhoria contínua
e atendimento ao cliente; % de processos automatizados; % de investimento em tecnologia
da informação; Satisfação dos empregados; Sugestões dadas e aceitas pela administração;
Time-to-market para novos produtos; Turnover / retenção de talentos.

Quadro 4: Principais indicadores encontrado na revisão – por perspectiva
Fonte: elaborado pelos autores
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5. CONCLUSÕES
O estudo apresentado teve como objetivo analisar o cenário de
pesquisa nacional sobre Balanced Scorecard. Para tanto, foram investigadas
publicações no ENANPAD, um importante fórum de pesquisa que congrega
pesquisadores multidisciplinares nos campos de Administração e Contabilidade.
Observou-se uma mudança de foco nos estudos, considerando-se o período entre
2000 e 2012. De uma perspectiva de análise inicial quanto aos potenciais de
implantação do BSC em organizações, passando por uma dispersão da aplicação
em funções organizacionais diversas, tais como Marketing, Logística e RH, até
a constatação de que os estudos evoluíram para uma perspectiva de aplicação da
ferramenta em relações interorganizacionais, como em redes de cooperação. Assim,
pode-se concluir que a complexidade das análises vem evoluindo ao longo do tempo
e que há importantes gaps a serem analisados, considerando-se as novas formas
organizacionais.
A questão da ampliação das perspectivas, a partir das quatro
perspectivas originais definidas por Kaplan e Norton (1997), parece constituir-se
em outra constatação a partir do material analisado. Assim, a incorporação de uma
perspectiva que considere, por exemplo, os fornecedores, conforme Miranda et. al.
(2000), constitui-se em campo potencial de estudo, ao se observar as complexas
interações entre a organização e seu ambiente, além de ampliar a percepção quanto
aos atores e agentes econômicos que influenciam na definição da estratégia. A
aplicação do BSC em diversos setores apontou para a flexibilidade da ferramenta.
Dessa forma, dados os pressupostos que embasam o BSC, há a possibilidade
de aplicá-los em uma diversidade de contextos, como a agricultura, a indústria,
o comércio, a educação e a prestação de serviços, desde que se observem as
especificidades de cada setor.
Como limitações do trabalho apresenta-se o fato das análises terem
sido conduzidas a partir de artigos nacionais e de serem publicados em um congresso
especifico. Resultados diferentes poderiam ser encontrados ao utilizarem-se bases
de pesquisa internacional ou de outros congressos nacionais ou internacionais.
Como sugestões de pesquisas futuras, citam-se: i) a análise do panorama da
pesquisa sobre BSC considerando congressos ou periódicos internacionais; ii) a
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comparação entre a implementação da ferramenta em organizações individuais e
em coletivos organizacionais; iii) os desafios da implementação do BSC em redes
interorganizacionais; iv) análises longitudinais que apresentam verificações quanto
à aplicação do BSC em tempos diferentes em uma mesma organização.
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RESUMO
As organizações dependem de um planejamento que seja relacionado às suas perspectivas de
crescimento. A cada dia que passa os clientes tornam-se mais exigentes em relação aos produtos
e serviços oferecidos, por isso se torna fundamental que um planejamento, além de conter vários
atributos, seja estratégico para as empresas conseguirem manter-se no mercado competitivo. O
objetivo deste é apresentar as etapas realizadas na elaboração do Planejamento Estratégico (PE)
com a utilização do Balanced Scorecard (BSC), de uma farmácia de pequeno porte, situada na Serra
Gaúcha. Para tanto, realizou-se um estudo de caso, configurada como pesquisa-ação. São abordados
também, temas relevantes para o desenvolvimento da empresa, como análise do ambiente, diretrizes
organizacionais e estratégias competitivas, bem como a análise das forças, oportunidades, fraquezas
e ameaças dentro do mercado de atuação em que está inserida. Por fim, este trabalho, a partir da
análise do ambiente interno e externo, busca definir as diretrizes organizacionais, identificar os
objetivos estratégicos a fim de que, aumentem a probabilidade da empresa em atingir seus objetivos.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Balanced Scorecard. Farmácia.

1 INTRODUÇÃO
Muitas empresas operam sem planos formais, pois não visualizam o
planejamento estratégico como uma ferramenta de grande importância que auxilie
na tomada de decisões e que possa agregar benefícios à organização. Por serem de
pequeno porte acreditam que o planejamento estratégico formal só consegue ser
realmente aplicado às grandes empresas.
O presente estudo tem como tema o Planejamento Estratégico (PE) com a
utilização do Balanced Scorecard (BSC) e o objetivo deste é apresentar as etapas
realizadas na elaboração do PE de uma farmácia situada na Serra Gaúcha. Para
tanto, realizou-se um estudo de caso, configurada como pesquisa-ação, seguindo
o método de pesquisa qualitativa, quantitativa com base em registros de coleta de
dados na empresa e com a utilização de entrevistas com a direção da empresa,
com os colaboradores e clientes, para conhecer a empresa como um todo, e assim
desenvolver um planejamento estratégico que otimize os processos tornando a
competitiva no mercado.
O planejamento estratégico deve ser compreendido como uma ação
administrativa visando prever o futuro ambiente e os desafios que uma organização
deverá enfrentar, definindo as decisões cruciais para o direcionamento dos negócios
(COBRA, 1992), corroborando Almeida (2001) declara que as pequenas empresas
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são eficientes no seu dia a dia, mas ineficazes nas decisões estratégicas. Ainda,
com o aumento de competitividade, as pequenas empresas concorrem, na maioria
das vezes, com grandes empresas, que por sua vez, conhecem os benefícios do
planejamento estratégico e o utilizam como ferramenta gerencial.
Outro benefício do PE a se considerar é possibilidade de inovar em processos,
produtos/serviços, marketing e na gestão da organização, as quais estão ligadas
diretamente ao perfil do empreendedor e dos funcionários da empresa (MANUAL
DE OSLO, OCDE, 2005; DORION, et al., 2010).
Com a implantação de um planejamento estratégico é possível unir esforços
de todos, eliminando divergências internas e procurando alcançar o objetivo principal
da organização que é a permanência no mercado de forma rentável. O PE permite
que os membros da organização participem de forma efetiva e se comprometam
com as metas organizacionais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Atualmente é grande o número de empresas que passam por incertezas
e turbulência em vários setores. Em função disso, tem se buscado a utilização
de ferramentas que auxiliem nos processos gerenciais, sendo o Planejamento
Estratégico uma delas (ALMEIDA, 2001; KOTLER, 2000).
2.1 Planejamento estratégico
Nenhuma empresa pode ousar entrar no mercado competitivo sem uma
definição de como se posicionar em seu setor, ou seja, sem ter estratégias (PORTER,
2001). Neste sentido novos conceitos surgiram como forma de identificar ações e
caminhos para driblar as rápidas mudanças nos ambientes, interno e externo às
organizações (MINTZBERG, 2004). Este processo de renovação exige que as
organizações aprendam novas formas enquanto simultaneamente exploram o que já
foi aprendido (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999).
O processo de desenvolvimento do Planejamento Estratégico ocorre de
forma contínua, gerando a aprendizagem do grupo e da instituição, no qual os
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gestores definem as diretrizes organizacionais, analisam possíveis cenários e
planejam estratégias para defender sua posição e ampliar a participação no mercado
através de desenvolvimento de novos serviços/produtos ou ainda com a conquista
de novos clientes (GUIMARÃES et al. 2011).
Diante da concorrência acirrada e da evolução constante no mercado, o
planejamento estratégico desempenha grande importância como ferramenta de
gestão. Através dele permite-se conhecer as habilidades e dificuldades em atividades
que resultem no desenvolvimento sustentável da organização. Os objetivos e as
diretrizes são esclarecidos e assim, há condições de manter uma direção estratégica
que alinhe as metas e ações com os recursos que a organização dispõe (CHURCHILL;
PETER, 2007; KOTLER, 2003).
O processo de planejar estratégias compreende essencialmente a avaliação
de fatores ambientais externos, a avaliação de recursos, forças e fraquezas
internas, além da visão de onde a empresa quer chegar, com o estabelecimento
de objetivos de médio e longo prazo e planos operacionais de curto prazo para
o atendimento destes objetivos (POIAN; GUIMARÃES, 2010). Planejamento
Estratégico é o desenvolvimento de ação que consiste em uma análise dos pontos
fortes e fracos, oportunidades e ameaças, com o objetivo de formar estratégias e
colocá-las em prática de forma que obtenha lucros a empresa, aumentando assim
capacidade de competitividade no mercado. Destaca-se que a alta administração
é a principal responsável por todo o processo de implantação e execução, cabendo
a ela desmistificar as opiniões negativas sobre o tema (CERTO; PETER, 1993;
OLIVEIRA, 2002; VASCONCELLOS FILHO; PAGNONCELLI, 2001; MORAIS,
2005;).
Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), descrevem uma metodologia
para desenvolvimento de um planejamento estratégico: i) definição do negócio;
ii) definição da missão; iii) definição dos princípios; iv) análise do ambiente; v)
formação da visão; vi) definição dos objetivos; vii) definição das estratégias
competitivas.
Outro modelo de elaboração do planejamento estratégico foi desenvolvido
por Kotler e Keller (2006), e contempla as seguintes ações: i) missão do negócio;
ii) análise SWOT; iii) estabelecimento de metas; iv) formulação de estratégias; v)
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elaboração de programas; vi) implementação; vii) feedback e controle. A análise
SWOT tem por finalidade cotejar os pontos fracos e fortes de uma empresa com as
ameaças e oportunidade oferecidas pelo ambiente (WRIGHT; KROLL; PARNELL,
2000).
O roteiro para a implantação do Planejamento Estratégico apresentado por
Guimarães et al (2011) (Figura 1), pode ser aplicado às organizações de pequeno
porte, contemplando as etapas de análise de cenários, de revisão das diretrizes,
formulação das estratégicas, implementação do PE e controle com o uso do BSC.

Planejamento Estratégico 2010-2014
Etapa 01
Análise do
Cenário
§ Fatores de
influência
(Econômico /
geográfico)
§ SWOT

Etapa 03
Formulação das
Estratégias

Etapa 02
Diretrizes
Organizacionais
§ Visão
§ Missão

Etapa 04
Implementação
das Estratégias
(Planos de
Ação 5W2H)

Etapa 05
Controle do PE
(BSC - indicadores)

Figura 1: Método de PE adaptado a FTSG
Fonte: Guimarães et al. (2011).
2.2 Análise do ambiente
A análise ambiental pode ser entendida como análise interna e externa.
Serve para identificar os riscos e as oportunidades presentes e futuras, que possam
influenciar na capacidade da empresa em atingir seus objetivos. A análise do
ambiente é um conjunto de técnicas que permite identificar e monitorar as variáveis
competitivas que afetam o desempenho da empresa (CHURCHILL; PETER, 2007;
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KOTLER; ARMSTRONG, 2003).
Todos os ambientes que são analisados especificamente ressaltam vários
pontos, como aspectos sociais, econômicos, culturais, competitivos e tecnológicos.
(CHURCHILL; PETER, 2007; KOTLER; ARMSTRONG, 2003). Para a
composição do contexto a empresa deve analisar o ambiente interno e externo.
A análise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e
qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes e fracos.
Além dos pontos fortes e fracos da empresa, devem-se considerar, também, os
pontos neutros, que são aqueles que em determinado momento ou situação, não
são considerados nem como deficiências nem como qualidades da empresa. Com
o planejamento esses pontos neutros vão sendo enquadrados como pontos fortes
ou pontos fracos ao longo do tempo (CHURCHILL; PETER, 2007; OLIVEIRA,
2002).
Segundo Oliveira (2002), é fundamental para o sucesso da estratégia que a
área de atuação da empresa seja escolhida, considerando aquilo que melhor pode
fazer, ou seja, a empresa deve ser “puxada” pelas suas principais capacidades.
Não quer dizer que a empresa deve abandonar atividades nas áreas que não está
devidamente capacitada. No caso de a empresa ter de realizar atividades em áreas
em que não haja pontes fortes, o reconhecimento desta fraqueza torna mais fácil o
processo corretivo. A análise dos pontos fortes, fracos e neutros deve envolver a
preparação de um estudo dos principais concorrentes na relação produto-mercado,
para facilitar o estabelecimento de ações da empresa no mercado.
A análise externa tem por finalidade estudar a relação existente entre a
empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças, estas representam
as variáveis não controláveis pela empresa sobre as quais não se tem controle.
Nesse contexto, as empresas devem procurar aproveitar as oportunidades, bem
como procurar amortecer ou absorver as ameaças ou, simplesmente, adaptar-se a
elas (OLIVEIRA, 2002).
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2.3 Objetivos e resultados
Os objetivos e as metas determinam para onde todos da empresa devem
direcionar seus esforços. Devem ser objetivos detalhados, para que represente um
compromisso gerencial, com resultados específicos, prazos definidos, viáveis a
empresa e coerentes a sua realidade. Os objetivos são alvos conceituados como o
estado, situação ou resultado relacionado a tudo o que indica um fim ou resultado
final, ou seja, descrevem resultados pretendidos (DIAS, 2003; OLIVEIRA, 2002).
Quando a organização adota um planejamento com o objetivo de estar
preparada para o mercado, ela busca direcionamento de esforços para pontos
comuns, a consolidação do entendimento por todos os funcionários com
relação a missão organizacional e a elaboração do programa de atividades das
várias unidades ou setores que integram a estrutura da empresa e também o
estabelecimento de prazos e atividades a serem cumpridas (OLIVEIRA, 2002;
VASCONCELLOS FILHO; PAGNONCELLI, 2001).
Para medir os resultados verifica-se como a empresa está indo para
a situação desejada. O controle pode ser definido, em termos simples, como
a ação necessária para assegurar a realização dos objetivos, desafios, metas,
estratégias e projetos estabelecidos. Essa função envolve processos de: avaliação de
desempenho; comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas e
projetos estabelecidos; análise dos desvios dos objetivos, desafios, metas e projetos
estabelecidos; tomada de ação corretiva provocada pelas análises efetuadas (DIAS,
2003; OLIVEIRA, 2002).
2.5.1 Estratégias
As estratégias têm sucesso quando levam a empresa a alcançar seus
objetivos. Em empresas que os seus objetivos incluem crescimento das vendas e
lucros utilizam estratégias de crescimento, sendo que a organização pode crescer
vendendo para novos clientes, e vendendo mais para seus próprios clientes, além
de vender novos produtos ou vendendo mais de seus produtos atuais. Estratégia
pode ser definida por um caminho, ou uma ação para alcançar os objetivos, no
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melhor posicionamento de mercado da empresa diante de seu ambiente e segmento
(CHURCHILL; PETER, 2007; OLIVEIRA, 2002).
Em uma organização, as estratégias estão relacionadas à utilização adequada
de seus recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos
problemas e a maximização das oportunidades. Elas devem ser vistas como uma
opção inteligente, econômica e viável. Torna-se uma melhor arma que a empresa
dispõe para aperfeiçoar o uso de seus recursos, para se tornar altamente competitiva,
superar a concorrência, reduzir os problemas e aperfeiçoar a exploração das possíveis
oportunidades (CHURCHILL; PETER, 2007; KOTLER, 2000; OLIVEIRA 2002).
Para Kotler e Armstrong (2003), é fundamental que as empresas elaborarem
suas estratégias competitivas de forma ampla, que possam contribuir para a
conquista da vantagem competitiva oferecendo valor superior aos clientes. Na
verdade não existe uma estratégia específica para cada empresa, pois para escolher
sua estratégia, ela deve analisar seu mercado e optar por uma estratégia que tenha
coerência com suas metas e objetivos, conforme sua posição, oportunidades e
recursos disponíveis.
2.5.2 Plano de ação e implementação
O plano de ação é o conjunto de metas, atividades, recursos a serem utilizados
e funções necessárias para implementar o conjunto de ações. Este determina o que
deverá ser feito, quem deverá fazê-lo, qual a sequência ideal das etapas, quando as
etapas ocorrerão e a definição das verbas necessárias, além de nortear a implantação
do que deverá ser realizado. Preocupam-se com a concentração das diversas áreas
da organização e suas especialidades, que são identificadas por meio das atividades
do projeto (OLIVEIRA, 2002).
Torna-se necessário que todas as etapas do plano sejam monitoradas e
controladas. O objetivo de manter um sistema de controle é acompanhar o progresso
do plano, verificando assim, as metas alcançadas e sinalizando à direção das etapas
ou estratégias que não estão de acordo com o programado inicialmente (DIAS,
2003; VASCONCELLOS FILHO; PAGNONCELLI, 2001).
Segundo Rummler e Brache (1992), os projetos de melhoria de processos,
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exigem um planejamento adequado do que deve ser feito, quando deve ser feito,
como as tarefas serão distribuídas entre os integrantes da equipe de melhoria, onde
cada atividade será realizada, como realizá-la e quais os custos envolvidos.
2.6 Balanced Scorecard (BSC)
Rampersad (2004), estabelece que o Balanced Scorecard organizacional
abranja missão, visão, valores essenciais, fatores críticos de sucesso, objetivos
estratégicos, indicadores de desempenho, metas e iniciativas de melhoria
organizacionais da empresa como um todo.
O Balaced Scorecard (BSC) constitui atualmente uma poderosa metodologia
para a comunicação, acompanhamento, medição e análise da estratégia de uma
organização. Ao transferir o negócio para elementos que possam ser medidos e
simultaneamente associados à estratégia, torna-se possível, através de indicadores,
avaliar o grau de cumprimento dos objetivos estratégicos, bem como apurar as
causas do seu insucesso (KAPLAN; NORTON, 1997).
Para Kaplan e Norton (1997), o sistema de indicadores deve trazer ao
gestor respostas para quatro perguntas: i)como os clientes nos vêem? (perspectiva
do cliente); ii)onde devemos ser excelentes? (perspectiva dos processos internos);
iii)podemos continuamente melhorar e criar valor agregado? (perspectiva do
aprendizado organizacional); iv)como somos vistos por nossos acionistas?
(perspectiva financeira).
Para utilização do BSC como um sistema de gerenciamento de estratégia,
Kaplan e Norton (1997), destacam a necessidade de quatro processos gerenciais a
fim de alinhar o planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa: i)
Tradução da visão da estratégia, com o objetivo de traduzir a estratégia em termos
operacionais e desenvolver o mapa estratégico e o BSC; ii) Comunicação e vinculação
dos objetivos e medidas estratégicas, visando obter sinergias na organização; iii)
Planejamento, estabelecimento de metas, alinhamento das iniciativas estratégicas,
relacionado ao desdobramento dos objetivos estratégicos, incluindo a definição dos
objetivos pessoais e sua ligação com um sistema de recompensa vinculado ao BSC;
iv) Feedback e aprendizado estratégico, que diz respeito a reuniões de reflexão da
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estratégia e ao aprendizado organizacional.
Kaplan e Norton (2004), destacam cinco princípios comuns encontrados em
várias empresas e em diferentes períodos de tempo que realizaram com sucesso a
implementação e o uso do BSC: i) Traduzir a estratégia em termos operacionais;
ii) Alinhar a organização à estratégia; iii) Fazer da estratégia um trabalho de todos;
iv) Tornar a estratégia um processo contínuo; v) Mobilizar a mudança através da
liderança executiva.
Os quatro princípios refletem, fundamentalmente, os processos críticos
gerenciais descritos em Kaplan e Norton (1997). O quinto princípio é apresentado
por Kaplan e Norton (2004), que é de mobilizar a mudança através de líderes,
reconhecendo assim que ferramentas e processos, por si só, não podem assegurar o
sucesso do BSC.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A classificação apropriada para a presente pesquisa é a exploratória, pois de
acordo com Gil (2002) e Malhotra (2001), pode-se dizer que estas pesquisas têm
como objetivo principal o aprimoramento de ideias e explorar um problema ou uma
situação para prover critérios e compreensão.
Esta pesquisa trata-se de uma pesquisa-ação, constituída como um estudo de
caso, seguindo a abordagem qualitativa e a quantitativa (GIL, 2002; ROESCH, 2005;
YIN, 2005). A pesquisa foi realizada em uma farmácia de que tem 4 funcionários
e 2 proprietários, situada em uma cidade da Serra Gaúcha com cerca de 60 mil
habitantes, portanto utilizou-se amostra não probabilística, através do critério de
conveniência. Para manter o sigilo da empresa que prestou as informações optouse por denomina-la neste artigo de Farmácia Alfa.
Na pesquisa qualitativa realizou-se a entrevista em profundidade em forma
de roteiro semiestruturado para a direção e para os funcionários. Na pesquisa
quantitativa utilizou-se aos clientes a técnica de questionário com perguntas
fechadas e a escala de satisfação do atendimento, aplicando a escala bipolar utilizada
para medir o nível de satisfação de usuários de produtos ou serviços (SAURIN;
GUIMARÃES, 2006).
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A empresa estudada é constituída por uma farmácia que atua no mercado
a mais de 36 anos, sendo referência em confiabilidade e qualidade no segmento
farmacêutico da região, possuindo uma linha bem variada de produtos. O ramo
farmacêutico é bastante concorrido, segundo dados fornecidos pela empresa,
atualmente a participação de mercado corresponde a 30% do mercado, os demais
60% é dividido pelos 10 concorrentes do município.
A farmácia Alfa não fabrica nenhum produto, por se tratar de um canal de
venda, apenas comercializa produtos adquiridos de outras empresas, no entanto por
participar de um segmento em constante desenvolvimento de novos produtos, tem
a preocupação com estes, para que possa estar sempre atualizada.
Inicialmente realizou-se uma pesquisa através de entrevistas, as quais
geraram análise de dados, que posteriormente serviram como base para a construção
do planejamento estratégico. A seguir estão descritas a fase de pesquisa e análise
de dados, bem como a fase de desenvolvimento do Planejamento Estratégico com
a utilização do BSC.
4.1 Fase de Entrevista e Análise de Dados
Realizou-se uma entrevista semiestruturada com os dirigentes da empresa
onde, primeiramente, questionou-se quem são os principais clientes. Na opinião
dos gestores a maioria dos clientes pertence ao sexo feminino, na faixa etária de 18
a 40 anos, quanto a classe social, a direção define A, B e C. Quando questionados
quanto aos produtos que os clientes mais consomem, chegou-se a conclusão que
os remédios de uso contínuo, analgésicos, anticoncepcionais, antidepressivos e os
produtos de beleza são os mais comercializados.
Na sequencia questionou-se o que poderia ser vendido ou agregado a um
serviço para que a empresa pudesse tornar-se mais competitiva, os mais citados foram
a tele-entrega, o cartão fidelidade e a diversidade de produtos de beleza. Em relação
aos atributos dos produtos que os clientes consideram mais importante foi unânime
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a resposta da direção, a qualidade e o preço. As características organizacionais que
devem ser melhoradas na empresa: a elaboração de um planejamento estratégico, o
aumento do espaço físico, e a melhor distribuição dos horários dos colaboradores.
A direção tem mapeado os concorrentes e reconhecem que empresa possui
de 30% da fatia no mercado municipal e pretende num prazo de 3 anos chegar a
45% do mercado. A maior preocupação é ser reconhecida como uma empresa de
credibilidade, qualidade e líder em vendas. A entrevista com os gestores levantou
outras questões relacionadas aos funcionários, objetivos da organização nas
dimensões de aprendizagem, processos, clientes e financeiro.
Em seguida realizaram-se as perguntas aos colaboradores, onde se detectou
as satisfações e necessidades de melhoria no ponto de vista dos mesmos. Iniciouse perguntando aos funcionários, se conhecem quem são os principais clientes
da empresa e o que consomem. Questionados sobre o que poderia ser vendido
ou agregado a um serviço para a empresa se tornar mais competitiva, surgiram
ideias diferentes relacionadas a exposição das mercadorias, promoções e serviços
adicionais diretos aos clientes.
Comentando sobre o que está faltando na empresa no geral, novamente
ocorreram respostas diferentes, a deficiência na comunicação entre funcionários e
direção, o número reduzido de funcionários, a falta de espaço físico e a adequação
da iluminação para destacar mais o produto. Ao perguntar quem são os principais
concorrentes, estes conheciam as empresas que atuam no município.
Quando perguntados se a visão da empresa é de conhecimento de todos
na organização, todos responderam já ter lido a visão da empresa, mas não
lembravam. Por fim, quando interrogados se a empresa possui alguma política de
responsabilidade social, também não souberam informar se a empresa possui e se
pretende possuir.
Para identificar a percepção dos consumidores realizou-se uma entrevista
com dez clientes, em forma de questionário. Iniciou-se perguntando aos clientes com
que frequência vão a farmácia Alfa, 7 dos entrevistados responderam frequentar a
farmácia em média 2 a 3 vezes por mês e 3 entrevistados afirmaram frequentar quase
todo dia. Questionou-se então a opinião em relação ao atendimento da empresa, 6
dos entrevistados responderam bom, 1 muito bom e 3 responderam ótimo. O que
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demonstra que os clientes estão satisfeitos com o atendimento oferecido.
Continuando perguntou-se o que mais gostam da farmácia Alfa, 9
entrevistados responderam gostar do atendimento e somente 1 respondeu gostar
da perfumaria. Quando questionados do que menos gostavam na farmácia, 5
responderam não saber o que responder, por estarem satisfeitos com a empresa,
4 responderam o preço e 1 respondeu horário, afirmando que a empresa necessita
estender o seu horário de funcionamento.
Quando questionados sobre a farmácia em relação a concorrência, 4
abordaram o atendimento como diferencial frente a concorrência, 3 a confiança,
2 a tradição e 1 respondeu o melhor preço. Abordados quanto a variedade de
produtos oferecidos pela empresa, todos responderam possuir uma quantidade bem
diversificada de opções. A sugestão da ampliação do horário de funcionamento pode
ser trabalhada pela direção como um diferencial frente aos concorrentes. Para medir
a satisfação dos clientes utilizou-se a escala bipolar, conforme mostra na figura 2.
O resultado apresentou uma média de satisfação de 86%. Este resultado apresentou
uma média de variabilidade de 1,53 desvio padrão.
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Figura 2: Nível de satisfação dos clientes
Fonte: Elaborado pelos autores.
4.1.2 Análise do Ambiente
No caso específico da farmácia estudada identifica-se como ambiente de
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abrangência, considerando seu negócio, sua missão e princípios, o município onde
está instalada a empresa. Esse campo de abrangência foi definido em virtude de
que praticamente 90% dos clientes da empresa se localizam dentro deste limite e os
demais são clientes de outras cidades que por eventualidade compram na empresa.
Com relação aos clientes da empresa, pode-se dizer que a empresa possui
dois grupos principais: os clientes que fazem uso de medicamentos contínuos e os
clientes que usam medicamentos e produtos de beleza eventualmente. Atualmente
a empresa possui aproximadamente o cadastro de 1.500 pessoas, estas compram
praticamente todo mês e daí resulta sua maior receita. Porém os clientes que efetuam
o pagamento a vista, a empresa não possui a medição dos mesmos. Os concorrentes
estão mapeados pela empresa.
A empresa realizou a analise do ambiente interno e externo, construindo a
matriz SWOT, identificando as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, que por
questões estratégicas a empresa preferiu não divulgar neste artigo.
4.2 Planejamento Estratégico
Inicialmente realizou-se a revisão das diretrizes estratégicas, redefinindo o
Negócio, Visão, Missão e os Princípios. Avaliando a necessidade da empresa em
definir seu negócio foi analisado seu mercado e seu foco maior em alguns produtos,
com isto identificamos que seu principal foco é a saúde, por isso definiu-se como
negócio para a empresa: “Bem-estar e confiança”.
Idealiza-se para a empresa uma visão que verbalize seus sonhos e ideais
futuros e que motive sua equipe na busca do mesmo. A visão escolhida para a
empresa é a seguinte: “Ser referência no segmento de farmácias, oferecendo
produtos e atendimento de qualidade, buscando o bem estar e a satisfação de nossos
clientes”.
Para a formulação da missão investigou-se junto a direção da empresa
qual é o propósito da empresa farmácia Alfa e sua razão de existência relevando o
que a empresa estava disposta a entregar ao mercado. A nova missão da empresa:
“Promover a saúde e o bem estar aos nossos clientes através da oferta de produtos e
serviços, com responsabilidade e tradição, oferecendo diversificação e confiança”.
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Na farmácia Alfa, identificaram-se alguns princípios básicos que regem
normas comportamentais, como: clientes, ética, tradição, qualidade e motivação
esses princípios são de conhecimento geral interno, porém, nunca foram formalmente
apresentados ao quadro de colaboradores. No geral, a própria empresa, proprietários
e colaboradores seguem normas de conduta socialmente aceitas e cabe agora definilas: i) o bem estar e a satisfação do cliente é uma busca permanente; ii) ética e
pró-atividade em todas as ações e atitudes; iii) compromisso com a qualidade; iii)
tradição nos negócios; iv) trabalhar de forma motivada; v) justiça nas decisões,
baseadas nos princípios e valores da empresa.
4.2.1 Matriz Balanced Scorecard (BSC)
A Matriz BSC é um sistema de medição e gestão estratégica, buscando
desenvolver melhorias em seus processos e atingir metas. Observa-se que as
competências estratégicas reforçarão a empresa no aprimoramento dos processos,
já que serão mais bem utilizadas as competências de cada indivíduo e que trará bons
resultados para os clientes e para a empresa. Desse modo montou-se a matriz BSC
(Figura 3) para a Farmácia Alfa.
Na perspectiva de pessoas, envolve-se a capacitação, desenvolvimento e
retenção de talentos; investimento em tecnologia para a melhoria dos processos
e a satisfação do cliente; em cultura de melhoria contínua e atendimento ao
cliente; melhores informações para decisões estratégicas. A empresa depende dos
colaboradores para seu crescimento e desenvolvimento, sendo que os mesmos
necessitam estar devidamente capacitados para atingir os propósitos planejados.
Quando se trata de clima organizacional, ou seja, o envolvimento no
processo da empresa como um todo é preciso possuir uma excelência operacional,
ações sociais e éticas, diversificação de produtos e serviços e a retenção de clientes.
Com um ambiente agradável e motivação no trabalho, o cliente terá a sensação de
satisfação e vontade de retornar a empresa, com esta característica positiva a empresa
poderá desenvolver novos clientes e reter os ativos. O indicador clientes envolve a
participação de mercado que a empresa pretende atingir, a inovação e a conveniência
em serviços, surpreender os clientes com ações de relacionamento e se tornar uma
empresa cidadã. A empresa deve estar sempre atenta às mudanças, oferecendo
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sempre algo novo, pois o cliente está cada vez mais exigente e a concorrência mais
acirrada.
Quando há um bom clima organizacional, os trabalhadores sentem-se
mais comprometidos com os objetivos da empresa e passam a manter um melhor
relacionamento com os clientes na busca de expandir a receita para o crescimento
sustentável. A melhoria na comunicação interna da empresa é inevitável já que
precisam estar cientes dos rumos que a empresa pretende tomar, aumentando a
satisfação em ter um bom relacionamento com o cliente, oferecendo cada vez mais
serviços na busca de expansão de receita.
Uma forma de prospectar maior rentabilidade financeira é expandindo
a rede, maximizando a utilização dos ativos e aumentando as vendas. Assim se
dará o crescimento sustentável da empresa. Este relato acima conclui-se que
captando, desenvolvendo e retendo talentos desenvolverá a excelência operacional,
aumentando a participação de mercado, a inovação e a conveniência e a melhoria nos
relacionamentos, tornando-se assim uma empresa cidadã. Com maior participação
de mercado, pode-se expandir a rede, aumentar as vendas, o lucro e maximizar a
utilização dos ativos.
Investindo em tecnologia para melhoria dos processos e a satisfação do
cliente, melhora a excelência operacional e o mix de produtos e serviços e obtêmse como resultado a inovação e a conveniência. Trabalhando a cultura de melhoria
contínua e atendimento ao cliente também estará retendo clientes e novamente,
desenvolvendo relacionamentos até tornar-se uma empresa cidadã.
Analisando as informações obtidas, contribuirá para a tomada de decisões
e para a retenção de clientes e relacionamentos; para investir em ações sociais e
éticas, fazendo da organização uma empresa cidadã. Todas estas ações reunidas
num grande conjunto gerarão o aumento do volume de vendas e da lucratividade
proporcionando o crescimento organizacional. A Figura 3 apresenta a matriz BSC
para a Farmácia Alfa.
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Figura 4: Matriz BSC da Farmácia Alfa
Fonte: Elaborado pelos autores.
A composição do cálculo dos indicadores, dentro das perspectivas
estratégicas, para alcançar os objetivos estratégicos, ocorreu em conjunto com a
direção da empresa, a qual está apresenta no quadro 1.
Perspectivas Estratégicas

Objetivos Estratégicos

Indicadores

Financeiro

Crescimento rentável

Aumentar as vendas (20%)
Receita Bruta (20%)
Expandir a rede (01un)
Maximizar a utilização dos ativos

Lucro líquido
Número de lojas
Faturamento
funcionário

p/

Clientes
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Participação de mercado
Inovação e conveniência
Relacionamento
Empresa cidadã

Aumentar a participação de mercado
15%
Prestar serviços com inovação e
conveniência
Surpreender clientes através de ações
de relacionamento
Ser reconhecida como uma empresa
cidadã

Participação
mercado

de

Aumentar a produtividade operacional
da farmácia
Maximizar a eficiência da logística de
abastecimento
Aprimorar a gestão de estoque
Diversificar o mix de produtos e
serviços
Promover ações sociais e atuar com
ética

Receita bruta por
empregado
% custo logístico
sobre receita bruta
Giro de estoque

Satisfação dos clientes
Participação
mercado
Participação
mercado

de
de

Processos

Excelência operacional

Mix de produtos e serviços
Ações sociais e éticas
Reter clientes

Reter os clientes mais rentáveis

Número de itens
Valor aplicado com
ações sociais
% dos clientes do
cartão fidelizador

Pessoas
Liderança
Cultura
Tecnologia
Informação

Captar, desenvolver
melhores talentos

e

reter

os

Realizar feedback

Pesquisa de clima
Cultura de melhoria contínua e organizacional
atendimento ao cliente
% de pessoas treinadas
Tecnologia para melhoria dos %
de
processos
processos e satisfação de clientes
automatizados
Melhores informações para decisões Pesquisa junto ao
estratégicas
cliente

Quadro 1: Temas, objetivos e indicadores da Farmácia Alfa
Fonte: Elaborado pelos autores.
No plano de ação são definidos os conjuntos de atividades, metas e recursos
a serem desenvolvidos e adquiridos para o atendimento de cada objetivo. No quadro
2 estão descritos exemplos de planos de ação que consistem em propostas para
atingir os objetivos estratégicos que foram citados anteriormente. Por se tratar de
exemplo, os custos de cada ação e o prazo não estão expressos neste artigo.
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Plano de ação da Farmácia - Aumento de Faturamento
O que
Como
Quando
Quem
Por que
Quanto custa

Aumentar o faturamento em 20%
Desenvolver novos clientes, através da oferta de novos serviços e produtos.
1º Semestre.
Setor de vendas juntamente com a direção.
Manter a sustentabilidade e expandir oportunidades de mercado.
Avaliar os custos, junto com a diretoria da empresa.

Plano de ação da Farmácia – Prestação de Serviços com Inovação e Conveniência
O que
Como
Quando
Quem
Por que
Quanto custa

Prestar serviços com inovação e conveniência
Desenvolver junto aos serviços prestados pela empresa a farmácia de manipulação
1º Semestre
Direção
Criar um diferencial aos clientes e aumentar o faturamento da empresa
Avaliar os custos, junto com a diretoria da empresa

Quadro 2: Exemplo de Plano de ação da Farmácia Alfa
Fonte: Elaborado pelos autores.
Com estas informações a empresa possui dados de suma importância para
sua gestão podendo fazer novos estudos complementares a este, sempre buscando
seus objetivos estratégicos descritos no trabalho. As ações propostas no 5W2H têm
como objetivo que a empresa trabalhe com foco nos resultados.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude da competitividade existente e da rapidez das mudanças no
mercado em que a empresa está inserida, as decisões da gestão da Farmácia Alfa
devem estar fundamentadas na análise de situações concretas e que proporcionem
um planejamento futuro para a organização. Desta forma, é necessário que a
empresa direcione seus esforços para identificar e acompanhar as exigências do
ambiente interno e externo da organização.
No primeiro instante realizou-se o mapeamento organizacional na qual
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diagnosticou-se os propósitos, a estrutura funcional, a descrição do micro e macro
ambientes, a análise SWOT e o mapeamento da área de marketing. Através destes
foi possível compreender a realidade da organização, bem como as dificuldades e
oportunidades de atuação no mercado.
Este artigo apresentou as etapas realizadas na elaboração do planejamento
da farmácia Alfa situada na Serra Gaúcha, com a utilização da metodologia do
BSC, adequando o método à realidade e ao pequeno porte da empresa e assim
otimizar seus serviços. No processo de Planejamento Estratégico a empresa teve a
oportunidade de repensar suas atividades e se reposicionar no mercado, inovando
nos serviços prestados. Ao pensar estrategicamente, cria-se uma postura mais
dinâmica importante na tomada de decisões. A organização deve ir além das
referências habituais, a fim de obter um ganho significativo, através da flexibilidade
e profissionalização.
Sendo assim, espera-se que as ações estratégicas propostas aqui, possam
minimizar os problemas identificados e apresentados, trazendo como consequência,
uma capacidade competitiva mais adequada às necessidades da empresa. Certamente
serão necessários outros estudos para verificar o sistema proposto e possíveis
mudanças nas ações para adequar as alterações do ambiente.
As limitações deste estudo, referente à capacidade de generalização,
considerando que foi explorada apenas a realidade de uma empresa, faz-se necessário
sugerir uma análise mais abrangente, avaliando a implementação do PE, com a
utilização do BSC, em outras empresas do setor da região da Serra Gaúcha. Como
acréscimo aos estudos de PE, são pertinentes estudos que enfoquem a comparação
entre regiões e setores, comparando empresas de pequeno porte.
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