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Resumo

O presente relato técnico foi realizado com uma empresa farmacêutica de médio porte que obteve o certificado ISO 9001 e,
posteriormente, visando descentralizar a gestão, buscou a implementação do BSC (Balanced Scoredcard). Trata-se de uma pesquisa
exploratória realizada através de análise documental e indaga como o sistema de gestão da qualidade, através da certificação ISO 9001,
contribuiu para a implementação do BSC na empresa, principalmente no que se refere aos indicadores de desempenho. Explica de
forma resumida do que se trata a ISO 9000 e os princípios do BSC, descreve como foi desenvolvido e implementado o projeto
denominado Gestão Estratégica de Negócios – GEN, dentro da empresa estudada, comenta a respeito dos indicadores operacionais e
estratégicos definidos no processo e conclui que o trabalho feito em busca da certificação ISO colaborou e facilitou a implementação do
BSC. Abordaremos os objetivos do projeto GEN, suas fases e implementação, o papel da controladoria e quais os benefícios que a
organização obteve com a sinergia entre os artefatos da ISO e BSC para gestão de seu negócio. Conclui ainda que a participação da
controladoria como gestora do projeto, foi de grande importância para o sucesso do mesmo.



DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD EM EMPRESA 

FARMACÊUTICA CERTIFICADA PELA ISO 9001  

 

Isael de Aguiar Molgori 

Luciane da Silva Oliveira 

Tatiane de Araujo Mendonça 

 

 

 

Resumo 

 

O presente relato técnico foi realizado com uma empresa farmacêutica de médio porte 

que obteve o certificado ISO 9001 e, posteriormente, visando descentralizar a gestão, 

buscou a implementação do BSC (Balanced Scoredcard). Trata-se de uma pesquisa 

exploratória realizada através de análise documental e indaga como o sistema de gestão 

da qualidade, através da certificação ISO, contribuiu para a implementação do BSC na 

empresa, principalmente no que se refere aos indicadores de desempenho. Explica de 

forma resumida do que se trata a ISO 9000 e os princípios do BSC, descreve como foi 

desenvolvido e implementado o projeto denominado Gestão Estratégica de Negócios – 

GEN, dentro da empresa estudada, comenta a respeito dos indicadores operacionais e 

estratégicos definidos no processo e conclui que o trabalho feito em busca da 

certificação ISO colaborou e facilitou a implementação do BSC. Conclui ainda que a 

participação da controladoria como gestora do projeto, foi de grande importância para o 

sucesso do mesmo. 
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Abstract 

 

This technical report was carried out with a pharmaceutical medium-sized company 

that has obtained the ISO 9001 and subsequently in order to decentralize management, 

sought the implementation of the BSC (Balanced Scorecard) .This is an exploratory 

survey conducted through desk review and asks how the quality management system 

through ISO certification, contributed to the implementation of the BSC in the company, 

especially with regard to performance indicators. Explains so short of it is ISO 9000 

and the principles of BSC, describes how it was developed and implemented the project 

called Strategic Business Management - GEN, within the studied company, comments 

on the strategic and operational indicators set out in the process and It concludes that 

the work done in pursuit of ISO certification collaborated and facilitated the 

implementation of the BSC. It also concludes that the participation of controllership as 

manager of the project was of great importance for its success. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado farmacêutico brasileiro é regulado pela Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), CFM/CRM (Conselhos Federal e Regionais de Medicina), Polícia 

Federal e demais órgãos de classe que regulamentam sua atividade, inclusive seus 

produtos e serviços. 

 

Atuante neste mercado, a empresa foco do estudo a ser apresentado neste relato técnico 

estruturou seu modelo de negócios tendo como pressuposto a excelência na prestação de 

serviços, para aquisição, armazenamento, transporte e distribuição de medicamentos e 

materiais médicos, gerenciamento de processos de logística e almoxarifado na área da 

saúde pública, contribuindo para a modernização da gestão deste segmento na rede 

municipal. 

 

Todas as suas unidades de negócio estão instaladas nos munícipios de seus clientes, por 

determinação da legislação brasileira no manuseio de medicamentos em lotes. Possuía 

no período analisado (entre 2000 e 2008) entre 500 e 1000 empregados. 

 

O planejamento estratégico realizado no início dos anos 2000 identificou grandes 

oportunidades de expansão do negócio, visto que a empresa possuía serviços 

diferenciados, de potencial interesse para cerca de 80% dos municípios brasileiros, força 

de trabalho qualificada e motivada e ganhos de escalas possíveis decorrentes da 

otimização da infraestrutura já existente. 

 

Com objetivo de fidelização, satisfação de seus clientes e, garantia da qualidade dos 

serviços prestados em seu propósito de expansão, em 2005 a empresa implementou seu 

sistema de gestão da qualidade. Para fins de certificação ISO 9001:2005, a empresa 

realizou um mapeamento de todos os seus processos operacionais-chave, o que 

propiciou aos profissionais das unidades operacionais, inclusive, a aplicação de 

treinamentos essenciais à manutenção da qualidade dos serviços. 

 

Após obter a certificação, mesmo com os principais processos mapeados, com a 

estruturação decorrente do sistema de gestão da qualidade e a operação a todo vapor, os 

sócios perceberam que a gestão da empresa e o processo decisório estavam 

demasiadamente centralizados, que os riscos não estavam sendo satisfatoriamente 

gerenciados, que a preocupação com a rentabilidade do negócio estava abaixo do 

esperado, que não havia compartilhamento de informações relevantes e tão pouco 

alinhamento estratégico entre os gestores.  

 

Visando resolver os problemas mencionados e promover a descentralização da gestão, 

em 2007, a organização contratou uma consultoria especializada, a Consultoria Settings. 

Logo em seguida, foi iniciado um projeto - denominado pelas lideranças como projeto 

GEN (Gestão Estratégica do Negócio), onde foi proposta a implementação do Balanced 

Scorecard. 

 

Para compartilhar a liderança do projeto e para que as informações necessárias 

pudessem ser levantadas de forma estruturada, a consultoria recomendou a criação de 

um departamento de controladoria, responsável pelo fornecimento de informações 

gerenciais aos gestores e encarregado de atuar como agente integrador entre os níveis 

estratégicos e táticos e operacionais. 



O projeto possuía cinco etapas: 1. Identificação dos desafios e oportunidades e definição 

da arquitetura estratégica; 2. Construção dos mapas estratégicos da empresa e da 

unidade de negócios piloto para desdobramento; 3. Identificação dos indicadores 

estratégicos; 4. Definição das metas e iniciativas e; 5. Desenvolvimento do plano de 

desdobramento e implementação. 

 

Ao iniciar os trabalhos, a controladoria identificou possíveis pontos de sinergia entre o 

Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e o Balanced Scorecard, principalmente no 

que se refere aos indicadores de desempenho. Nesta fase, verificou-se que haviam 

diversos indicadores disponíveis no sistema de gestão da qualidade que, além de 

informações operacionais, poderiam representar alguns dos objetivos estratégicos do 

BSC.  

 

Assim, foi elaborado um plano de desdobramento de indicadores para melhor 

compreensão da sinergia gerada se a estrutura de indicadores estabelecida no sistema de 

gestão da qualidade fosse otimizada para utilização tanto operacional quanto estratégica.  

 

Este artigo tem como problema de pesquisa a seguinte indagação: Como o sistema de 

gestão da qualidade, através da certificação ISO 9001 pode contribuir na 

implementação do BSC com foco na definição dos indicadores de desempenho? 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória para verificação de como os conceitos teóricos 

podem ser observados em um processo organizacional. Para fundamentação teórica, foi 

realizada pesquisa bibliográfica sobre as Normas ISO e o Balanced Scorecard. O 

método de pesquisa utilizado foi a análise documental a partir das apresentações e 

relatórios suporte utilizados no projeto GEN. Contribuiu para este trabalho, a 

experiência de um dos autores deste relato, controller da empresa na época que 

participou ativamente do projeto GEN.  

 

Abordaremos os objetivos do projeto GEN, suas fases e implementação, o papel da 

controladoria e quais os benefícios que a organização obteve com a sinergia entre os 

artefatos da ISO e BSC para gestão de seu negócio. 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A evolução da qualidade pode ser dividida em quatro eras: a da inspeção, a do 

controle estatístico, a da garantia e a da gestão estratégica. GARVIN (1992). A Quarta 

Era Evolutiva da Qualidade caracteriza a Gestão Estratégica da Qualidade como fonte 

de vantagens competitivas para as organizações modernas, na satisfação e na fidelização 

de clientes. 

 

Em busca deste diferencial, em 2005, a empresa foco deste trabalho iniciou a 

implantação de seu sistema de gestão da qualidade, através do atendimento à norma ISO 

9001:2005. 

  



 

2.1 As normas ISO  

 

A International Organization to Stardardization é a responsável pelas normas ISO em 

todo o mundo. Trata-se de uma organização internacional, com sede em Genebra, 

fundada em 1946, que objetiva o desenvolvimento de normas técnicas para aplicação 

mundial, possuindo grande representatividade no estabelecimento de padrões 

internacionais para a gestão (CORREIA; MELO, MEDEIROS, 2006; GALBINSKI; 

2008). 

 

A adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade deve ser uma decisão estratégica de 

uma organização. Um sistema robusto de gestão da qualidade pode ajudar uma 

organização a melhorar o seu desempenho global e constitui um componente integral de 

iniciativas de desenvolvimento sustentável.  

 

A concepção e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade de uma organização, 

são influenciados pelo contexto da organização e as mudanças nesse contexto, 

especialmente com respeito a: 

  

a) seus objetivos específicos;  

b) riscos associados ao seu contexto e objetivos;  

c) necessidades e expectativas de seus clientes e outras partes interessadas;  

d) produtos e serviços que presta;  

e) complexidade dos processos que emprega e suas interações;  

f) competência das pessoas internas ou que trabalhem em nome da organização; 

g) sua dimensão e estrutura organizacional. 

 

O contexto de uma organização pode incluir fatores internos, como a cultura 

organizacional e fatores externos, tais como as condições sócio econômicas em que 

atua; consequentemente, todos os requisitos desta Norma são genéricos, mas as 

maneiras pelas quais eles são aplicados podem diferir de uma organização para outra. 

 

Quadro 1 – Normas fundamentais do núcleo de normas ISO de sistema de gestão da 

qualidade. 

Norma Finalidade 

ISO 9000 Descreve o fundamento dos sistemas de gestão da qualidade bem como 

as terminologias utilizadas pelos mesmos 

ISO 9001 Especifica os requisitos necessários a um sistema de gestão da 

qualidade onde uma empresa precisa demonstrar sua habilidade para 

construir produtos e serviços que atendam a requisitos solicitados pelos 

seus consumidores e por agências reguladoras, cuja finalidade é 

intensificar a satisfação de seus clientes. 

ISO 9004 Foca no gerenciamento para a sustentabilidade de uma organização -  

inclui orientações sobre a metodologia de auto avaliação para que uma 

organização seja capaz de avaliar o nível de maturidade do seu Sistema 

de Gestão da Qualidade. 

Fonte: DIS - Draft International Standard (ISO 9001:2015) 

 

Periodicamente, a ISO realiza revisão em suas normas, visando atualizações e 

implantações de melhorias. Quando estas revisões são emitidas, as empresas certificadas 



possuem um prazo de três anos para providenciar sua aderência para fins de manutenção 

de sua certificação. 

 

A ISO define seus requisitos em uma ordem consistente com o planejamento 

organizacional e gestão de processos, ou seja: 

 

- Definição do Escopo (cláusula 1); 

- Referências Normativas (cláusula 2); 

- Abordagem por processos (cláusula 3); 

- Entender o contexto da organização, o seu Sistema de Gestão da Qualidade e 

processos (cláusula 4); 

- Liderança, política e responsabilidades (Cláusula 5); 

- Processos de planejamento e análise de riscos e oportunidades (Cláusula 6); 

- Processos de apoio, incluindo recursos, pessoas e informações (Cláusula 7); 

- Os processos operacionais relacionados a clientes, produtos e serviços 

(Cláusula 8); 

- Os processos de avaliação de desempenho (Seção 9); 

- Processos de melhoria (Cláusula 10). 

 

Estes requisitos se inter-relacionam de forma sistêmica, conforme vemos na figura 1: 

 

Figura  1 – Modelo de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado em processos: 

 
Fonte: DIS - Draft International Standard (ISO 9001:2015) 

 

Neste sistema, a Norma enfatiza que a empresa deve definir o que precisa ser 

monitorado e medido, quais os métodos a serem utilizados para esta finalidade, qual a 

periodicidade de mensuração e em que momento os resultados devem ser analisados. 

 

Embora a norma deixasse clara a importância da obtenção de resultados de desempenho 

e de eficácia de processo, até sua versão 9001:2008 não utilizava diretamente o termo 

“Indicador de Desempenho”. Já em sua revisão realizada em 2015, item 4.4, a norma 

diz o seguinte:  

 



“A organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade 

e sua aplicação na organização, e deve: […] c) determinar e aplicar os critérios e métodos 

(incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho relacionados) necessários 

para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos; […]” 

 

Um indicador de desempenho deve ter por características primordiais: ser específico, 

mensurável, aplicável e relevante. Um Sistema de Medição de Desempenho (SMD) 

permite que as decisões e ações sejam tomadas com base em informações porque ele 

quantifica a eficiência e a eficácia das ações passadas por meio da coleta, exame, 

classificação, análise, interpretação e disseminação dos dados adequados” (Neely, 

1998). A implementação da ISO proporciona à empresa oportunidade para definição de 

seu SMD. 

 

Quando todos os requisitos são plenamente atendidos pela organização, de forma a fazer 

jus à certificação, a empresa tende a colher diversos benefícios organizacionais oriundos 

do sistema de gestão da qualidade, dentre os quais destacam-se: a melhoria da 

comunicação interna, uma melhor compreensão e controle dos processos da 

organização, e redução de defeitos e desperdícios. 

 

  

2.2 Balanced Scorecard 

 

Em 1992, o conceito de Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton revolucionou o 

pensamento convencional sobre métricas de desempenho. Ao ir além das medidas 

tradicionais de desempenho financeiro, o conceito tem proporcionado aos gestores uma 

melhor compreensão de suas organizações. Essas métricas não financeiras são muito 

valiosas, principalmente porque elas preveem o desempenho financeiro futuro, ao invés 

de simplesmente relatar o que já aconteceu.  

 

O BSC é um modelo de acompanhamento do desempenho estratégico que tem por 

objetivo, a partir de uma visão integrada e balanceada da organização, descrever, 

implementar e gerenciar estratégia em todos os níveis de uma empresa através do 

alinhamento de objetivos, iniciativas e indicadores à estratégia da organização. 

 

Entendido como um sistema avaliação de desempenho baseado em quatro perspectivas: 

finanças, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.  
 

2.2.1 Perspectivas de desempenho: 

 

a) Perspectiva Financeira: Kaplan e Norton (2004, p.38) resumem que “as 

estratégias financeiras são simples: as empresas ganham mais dinheiro vendendo 

mais e gastando menos”.  

  

b) Perspectiva do Cliente: Para Kaplan e Norton (1997, p.67) “A perspectiva dos 

clientes permite que as empresas alinhem suas medidas essenciais de resultados 

relacionadas aos clientes (satisfação, fidelidade, retenção, captação e 

lucratividade) com segmentos específicos de clientes e mercado”. 

 

c) Perspectiva dos Processos Internos: As medidas são voltadas para os processos 

internos que mais podem impactar na satisfação dos clientes e na consecução 

dos objetivos estratégicos da empresa. (Kaplan & Norton, pp. 25-29, 1997).  



 

d) Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: A perspectiva do aprendizado e 

crescimento tem como objetivo, segundo Kaplan e Norton, oferecer a 

infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras 

perspectivas. 

 

2.2.2 Mapa Estratégico 

 

Com base nos objetivos da empresa é possível desenhar um mapa que retrata as relações 

entre as quatro perspectivas citadas acima. Segundo Kaplan e Norton (2004, p.32), o 

mapa estratégico mostra como a estratégia liga os ativos intangíveis a processos que 

criam valor (conforme figura 2). 

 

Figura 2 – Como os intangíveis se encaixam no mapa estratégico 

 
Fonte: Kaplan e Norton (2004) 

 

 

2.2.3 Evolução do Balanced Scorecard 

 

Podemos verificar que a evolução do BSC se deu em três gerações, baseada na 

experiência de Kaplan e Norton com casos implementados desde a criação do modelo 

(Kaplan, 2001a): 

 

1ª geração: Surgimento do BSC quando seus autores destacavam como principal 

diferencial o fato de o BSC ser um sistema de medição de desempenho composto de 

medidas de desempenho financeiras e não financeiras, permitindo uma visão mais 

completa do desempenho competitivo da empresa (Kaplan e Norton, 1992); 

 

2ª geração: BSC proposto como um sistema de gestão de desempenho, enfatizando que 

as medidas de desempenho propostas na primeira geração deviam ser balanceadas entre 

medidas de desempenho de processos e de resultados, entre medidas históricas e 



projetadas para o futuro (Kaplan e Norton, 1996). Esse balanceamento deveria ser 

orientado para as relações de causa e efeito entre as quatro perspectivas (Kaplan e 

Norton, 1997); 

 

3ª geração: BSC passa a ser visto não mais como uma ferramenta para comunicar o 

desempenho do passado, mas sim como um modelo de apoio para comunicar a visão e a 

estratégia organizacional. O foco está baseado na implementação da estratégia (Kaplan 

e Norton, 2001a). 

 

É com a visão proposta na terceira geração que a consultoria Settings propôs ao seu 

cliente a implementação do BSC. 

 

 

2.2.4 Implantação do BSC 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) a implementação do BSC pode ser coordenada 

por meio de quatro processos:  

a) Tradução da visão: constrói consenso acerca da visão e da estratégia da empresa. 

Declarações escritas são expressas em um conjunto integrado de objetivos e 

medidas de desempenho; 

b) Comunicação e ligação da estratégia: Os objetivos estratégicos são ligados aos 

objetivos dos departamentos e dos indivíduos; 

c) Planejamento do negócio: integra o plano de negócio com o planejamento 

financeiro (orçamento) e; 

d) Feedback: Revisão para ver se a empresa, seus departamentos e funcionários 

atingiram os objetivos nas quatro perspectivas do desempenho. 

 

Conforme os autores, as empresas que implementaram o BSC tiveram incremento de 

desempenho em pouco tempo, de 2 a 3 anos (Kaplan e Norton, 2001b), contudo, 

embora seja crescente o número de empresas que utilizam ou estão implementando o 

BSC, nota-se que 70% das implementações tendem ao insucesso (McCunn, 1998). 

 

Kaplan e Norton (1997) identificam quatro barreiras à implementação do BSC: 

1ª) A empresa não apresentar visão e estratégia executáveis; 

2ª) A falta de ligação entre estratégias e metas de departamentos, equipes e 

indivíduos;  

3ª) A inexistência de um alinhamento entre estratégia e orçamento, fazendo com que 

as alocações de recursos de longo e curto prazo sejam realizadas de forma ineficaz 

quanto às prioridades da empresa; 

4ª) A empresa emite feedback tático e não estratégico, não comunicando sobre como 

a estratégia está sendo implementada e quais os seus resultados.  

 

Roest ressalta a importância do apoio da alta administração para transmissão de 

credibilidade à média gerência em relação à estrutura de medição de desempenho e 

minimizar possíveis resistências durante o processo de implantação do BSC (Roest, 

1997).  

 

É importante a formação de uma equipe dentro da organização com as competências e 

conhecimentos necessários sobre a estratégia, mercados, concorrentes, processos e para 

auxiliar na implementação (Niven, 2002). Uma abordagem descendente e ascendente 



permite o compartilhamento de informações relevantes para a definição das medidas de 

desempenho para cada perspectiva, e proporciona maior grau de envolvimento das 

pessoas e consequentemente promove um clima de confiabilidade em relação ao BSC 

(Letza, 1996). 

 

Outro aspecto a ser considerado é que nem todas as medidas de desempenho podem ser 

quantificadas, é conveniente utilizar medidas de desempenho quantitativas e qualitativas 

(Roest, 1997). 

 

Em relação ao estabelecimento de indicadores não financeiros, para Ittner e Larcker 

(2003), os principais erros cometidos pelas empresas são: 

 Não estabelecer a relação entre indicadores e a estratégia; 

 Não comprovar a existência de relação com o objetivo definido; 

 Não estabelecer as metas certas de desempenho; 

 Medir de forma incorreta. 
 

 

2.3 O sistema de gestão da qualidade (ISO 9001) e o Balanced Scorecard 

 

Podemos verificar com base no referencial teórico apresentado, que tanto o sistema de 

gestão da qualidade (em conformidade com a norma ISO 9001) como o balanced 

scorecard, enquanto instrumentos de gestão estratégica, possuem pontos de 

convergência, dentre os quais podemos citar: o foco no cliente (visando sua satisfação e 

fidelização), abordagem de processos, comunicação interna, alocação eficaz de 

recursos, avaliação de desempenho e aprendizado melhoria contínua. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este relato trata-se de uma pesquisa exploratória que tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito ou para construir 

hipóteses. Visa o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Neste caso 

específico pretende verificar como os conceitos teóricos podem ser observados em um 

processo organizacional. 

 

O método utilizado foi o estudo documental. Para Cellard, o uso de documentos em 

pesquisa valorizado pois constitui rica fonte de informações que justifica o seu uso em 

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais e possibilita ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. 

  
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas 

ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um 

passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios 

da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece 

como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente  

(CELLARD, 2008: 295).  
 

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que ele permite acrescentar 

a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise documental favorece a 



observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD, 

2008). 

 

Assim sendo, este relato técnico mesmo sendo pertinente a observação de um processo 

de implementação de gestão estratégica ocorrido na primeira década do ano 2000, ele se 

justifica em decorrência de dois fatores:  

 

 Tanto o Balanced Scorecard quanto o Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 

9001) evoluíram para atender as necessidades das organizações e permanecem 
atuais, portanto, as contribuições deste relato permanecem aplicáveis. 

 

 As empresas certificadas pela ISO, versões anteriores a 2015, tem a 

oportunidade de atualizarem seu sistema de gestão da qualidade para 

manutenção da certificação. Caso estejam planejando a implementação do BSC, 

poderão através deste relato, avaliar os ganhos de sinergia entre estes dois 

artefatos, economizando tempo e demais recursos. 

 

 Os estudos seguiram os seguintes passos: 

 

a) Pesquisa bibliográfica – a partir de referências teóricas publicadas em livros, 

artigos científicos, Teses e Dissertações sobre os temas: ISO 9001 e Balanced 

Scorecard. 

  

b) Análise documental – Utilizou-se de documentação suporte da consultoria, da 

documentação elaborada para o projeto de implementação do Balanced 

Scorecard e estruturação do modelo de gestão estratégica entre os anos 2007 e 

2008 (relatórios e apresentações utilizados na execução do projeto GEN). 

 

c) Análise das informações coletadas, à luz do referencial teórico apurado. 

 

Contribuiu para o fornecimento de informações complementares, o controller da 

organização na época, um dos autores deste trabalho, através de depoimento. 

 

A diferença entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica está na natureza das 

fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre 

o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a 

materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. 

Desta forma, o autor enfatiza-se que: “na pesquisa documental, o trabalho do 

pesquisador requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram 

antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007: 70) 

 

 

 

4.  RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 
 

A empresa foco deste relato técnico é de origem familiar, de capital fechado, fundada no 

final da década de 90, atuante na prestação de serviços para na área da saúde pública. 

Trata-se de uma organização de médio porte, com faturamento anual entre R$ 100 



milhões e R$200 milhões de reais, presente em 14 municípios e entre 500 e 1000 

empregados. 

A empresa projeta, implementa e opera soluções, para aquisição, armazenamento, 

transporte e distribuição de medicamentos e materiais médicos, bem como 

gerenciamento de almoxarifado de acordo com o consumo do cliente. 

 

4.1 O projeto GEN 

 

Para melhor compreensão deste trabalho, abordaremos o projeto GEN – Gestão 

Estratégica de Negócios, o qual originou os benefícios observados por este relato. 

 

4.1.1 Concepção do projeto: 

 

O GEN teve por objetivo desenvolver um modelo de gestão estratégica por indicadores, 

baseado nos conceitos do Balanced Scorecard (BSC), que permitisse aos gestores o foco 

nos objetivos de longo prazo, alinhamento na gestão e assertividade no processo de 

tomada de decisão. Como escopo, visava desenvolver um modelo de gestão integrada 

para a organização, para a empresa propriamente dita e para suas unidades de negócio. 

 

Apresentava as seguintes etapas: 1. Identificação dos desafios e oportunidades e 

definição da arquitetura estratégica; 2. Construção dos mapas estratégicos da empresa e 

da unidade de negócios piloto para desdobramento; 3. Identificação dos indicadores 

estratégicos; 4. Definição das metas e iniciativas e; 5. Desenvolvimento do plano de 

desdobramento e implementação. 

 

4.1.1 Implementação do projeto – Fases 1 e 2: 

 

Ao iniciar a implementação do projeto, a consultoria sentiu a necessidade de um agente 

dentro da organização que levantasse de forma estruturada as informações requeridas e 

liderasse o projeto GEN a seu lado, atuando inclusive como agente integrador entre os 

níveis estratégico, tático e operacional. Por este motivo, sugeriu a criação do 

departamento de controladoria, que se tornaria responsável pela base de informações 

gerenciais da empresa. Os gestores concordaram com a Settings e constituíram este 

departamento após a contratação de um controller.  

 

A controladoria identificou então a possível sinergia entre o Sistema de Gestão da 

Qualidade e o Balanced Scorecard. Observou que, devido ao processo de certificação 

ISO, a documentação estava disponível de forma organizada e controlada.  

No Sistema de Gestão da Qualidade haviam informações pertinentes à estrutura 

orgânica da empresa, políticas e matriz de autoridade e responsabilidades, principais 

processos de negócio e de apoio, bem como sistema de medição de desempenho e 

melhoria contínua.  

 

A controladoria apurou ainda que a empresa não possuía orçamento e que alguns 

elementos do planejamento estratégico não estavam claros o suficiente. Assim, 

paralelamente ao projeto GEN, a consultoria orientou os gestores para desenvolvimento 

dos artefatos gerenciais que seriam requisitos para a gestão estratégica.  

 

Desta forma, foi possível concluir a implementação das fases 1 e 2 do projeto, com a 

elaboração dos mapas estratégicos figuras 3 e 4: 



Figura 3 – Mapa estratégico da empresa – Balanced Scorecard, rev.3 

 
Fonte: Consultoria Settings 

 

 

Figura 4 – Mapa estratégico da Unidade Piloto – Balanced Scorecard, rev.3 

 
Fonte: Consultoria Settings 



 

4.1.2 Implementação do projeto – Fase 3: 

 

Após a evolução das etapas 1, 2 foi iniciada a terceira etapa, ou seja, a identificação dos 

indicadores estratégicos da organização. As lideranças verificaram que, como os 

processos de negócio já haviam sido mapeados no processo de certificação da qualidade 

e tinham indicadores definidos, o SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) poderia ser 

relevante fonte de informações para a definição dos indicadores estratégicos do 

Balanced Scorecard.  

 

Nesta fase, foram inclusas no projeto ações para alinhamento dos indicadores 

operacionais da ISO aos objetivos estratégicos do BSC. Foi feita análise de 

desdobramento dos indicadores disponíveis com o objetivo de consolidar um sistema de 

gestão do desempenho tanto para gestão estratégica quanto operacional, para a empresa 

como um todo e para as unidades de negócio. 

 

A figura 4 ilustra o relacionamento entre indicadores estratégicos e operacionais. 

 

Figura 4 – Relacionamento entre indicadores estratégicos e operacionais: 

 

 
Fonte: Balanced Scorecard Collaborative, 2006 

 

A análise foi realizada da seguinte maneira: a partir de cada indicador do BSC foi 

necessário: 

a) Identificar qual a perspectiva; 

b) Identificar os macroprocessos envolvidos; 

c) Definir indicadores operacionais; 

d) Avaliar uso de indicador ISO existente; 

e) Formalizar o indicador conforme ficha do indicador. 

 

Foi constituída uma matriz em planilha eletrônica, contendo na dimensão horizontal: a 

perspectiva, o objetivo estratégico, a descrição do objetivo, o indicador, sua descrição e 

fórmula atual, o objetivo da qualidade, indicadores operacionais com correspondência, 

atividade do processo em que contribui e, departamento responsável. Na dimensão 

vertical: foram dispostas as perspectivas em relação à empresa e posteriormente às 

unidades de negócio.  

 



Em seguida, cada indicador foi analisado e avaliado, classificado como operacional ou 

estratégico, visando evitar redundâncias através da otimização e consequente redução 

do número de indicadores, para que os remanescentes atendessem as expectativas tanto 

operacionais quanto estratégicas. Neste processo, alguns indicadores foram incluídos, 

outros excluídos para melhor fluxo informacional.  

 

Para as áreas não contempladas com indicadores desdobrados, foram designados 

indicadores específicos. Para cada área foi avaliado o esforço para a geração dos 

indicadores, para evitar sobrecarga. 

 

Os indicadores operacionais da ISO que puderam ser correlacionados aos indicadores 

estratégicos do BSC demonstraram-se alocados nas quatro perspectivas, nas seguintes 

proporções: 50,6% na perspectiva de processos internos, 37,6% na perspectiva 

financeira, 9,4% na perspectiva de aprendizagem e crescimento e 2,4% na perspectiva 

de mercado.  

 

Os indicadores operacionais da ISO que antes eram consultados apenas no momento de 

renovação da certificação passaram a ser utilizados para a gestão do negócio. 

 

4.1.3 Implementação do projeto – Fases 4 e 5: 

 

Posteriormente, foi dado prosseguimento às etapas “4. Definição das metas e iniciativas 

e; 5. Desenvolvimento do plano de desdobramento e implementação”. Todos os 

envolvidos direta ou indiretamente foram devidamente orientados e contaram com o 

suporte da gestão e da controladoria, estas por sua vez contaram com o apoio da 

consultoria para o diagnóstico e acompanhamento da implementação do novo modelo 

de gestão estratégica. 

 

Foram programadas as ações que deveriam ser tomadas no dia a dia, para as reuniões de 

monitoramento e para as reuniões de aprendizado e, definidas reuniões mensais para 

abordar assuntos operacionais e reuniões trimestrais para tratar de assuntos estratégicos. 

 

4.1.4 ISO como facilitadora da implementação do BSC: 

 

Analisando os quatro processos de implementação do BSC, de Kaplan e Norton, 

verificamos evidências de que a Norma ISO 9001 serviu como facilitadora deste 

processo, conforme segue:  

 

A documentação originada pelo sistema de gestão da qualidade, mantida de forma 

organizada e estruturada, propiciou rápida identificação das informações necessárias aos 

gestores para que estes definissem a visão e a estratégia da empresa. 

 

O fato de ter os principais processos mapeados e indicadores de desempenho 

correspondentes contribuiu para agilizar a escolha dos indicadores de desempenho 

estratégicos bem como a identificação e alocação dos recursos necessários; 

 

A estruturação orgânica da empresa, a matriz de autoridade e responsabilidade validadas 

na ISO, favoreceram o processo de comunicação interna para divulgação dos objetivos 

estratégicos, departamentais e individuais; 

 



O processo de formalização e análise de não conformidades e o ciclo PDCA iniciaram 

uma cultura de aprendizado que deve ser expandida por meio do BSC. Da mesma 

forma, o monitoramento dos indicadores operacionais gerou aprendizado para 

monitoramento dos indicadores estratégicos nas quatro perspectivas. 

 

 

5.  CONCLUSÕES 

 

Podemos concluir que o projeto GEN cumpriu seus objetivos dentro do escopo 

proposto. Ao final da implementação do BSC, a gestão realmente foi descentralizada, o 

processo decisório estava melhor definido, e o sistema de monitoramento de 

desempenho operacional e estratégico implementado, propiciando aos gestores que os 

gestores atuassem nas quatro perspectivas de desempenho. 

 

A pesquisa documental evidenciou a sinergia gerada entre o sistema de gestão da 

qualidade e BSC. Em um primeiro momento, a documentação gerada pela aderência à 

norma ISO contribuiu como rica fonte de informações organizacionais para definições 

estratégicas. Em um segundo momento, como os principais processos de negócio e de 

apoio encontravam-se já mapeados e com seus respectivos indicadores de desempenho 

definidos, bastou uma análise mais criteriosa por parte da controladoria para viabilizar a 

escolha e implementação dos indicadores estratégicos.  

 

A norma ISO não apenas contribuiu nos aspectos acima mencionados, mas, no caso 

analisado, podemos inferir que tenha viabilizado o próprio projeto de implantação do 

BSC, isto porque mesmo que a empresa não dispusesse de orçamento e outras diretrizes 

estratégicas básicas, foi possível a sua rápida elaboração tendo em vista a visão 

sistêmica e por processos advinda do SGQ. Se não houvesse o sistema de gestão da 

qualidade implementado, dificilmente os gestores e demais partes envolvidas teriam os 

requisitos necessários à finalização da implementação do BSC.  

 

O projeto demonstrou a importância da atuação do departamento de controladoria na 

liderança do projeto, como agente de integração entre a alta gestão e a gerência e 

operações, e como responsável pela geração de informações gerenciais para a tomada de 

decisões.  

 

Foi adquirido um software de gestão para acompanhamento do sistema de gestão e seus 

indicadores estratégicos e operacionais, consolidando os benefícios obtidos com o 

projeto. O sucesso do projeto implementado despertou nos gestores o interesse para 

questões de governança corporativa entre outros temas. 

 

Durante a pesquisa verificamos que, aparentemente, tanto o sistema de gestão da 

qualidade pode contribuir com a implementação do BSC quanto o BSC pode contribuir 

para obtenção da certificação de qualidade ISO 9001. Deste modo, recomendamos uma 

nova pesquisa com este olhar, para avaliação se há sinergia possível no processo 

inverso. 

 

Recomendamos ainda que essa pesquisa seja ampliada e realizada com outras empresas, 

do mesmo segmento ou não. 
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