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RESUMO 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido visando aumentar a vantagem competitiva das 

organizações mediante o estabelecimento de uma ferramenta de reforço à gestão 

estratégica moldada pelo estudo do atual cenário corporativo, caracterizado pelo 

agressivo nível concorrencial e pela presença de consumidores mais amadurecidos. 

A proposição é de um modelo de sistema de informação capaz de determinar 

regularmente o desempenho de uma empresa, auxiliar seu gerenciamento 

estratégico e apoiar a decisão. Caracteriza-se pela estruturação de um processo 

contínuo de coleta e de consolidação de dados obtidos dentro e fora da organização, 

de modo a transformá-los em informações estratégicas, que evidenciem as 

realizações corporativas, comparando-as com as metas definidas no planejamento 

estratégico. O modelo foi aplicado em uma empresa atuante no ramo de 

concessionárias de motos. Embora não tenha sido testado em outros tipos de 

organização, é possível estabelecê-lo como ferramenta útil para operar em 

quaisquer tipos de empresa, independentemente de seu objetivo, tamanho ou 

estrutura, proporcionando a monitoração das oportunidades de mercado. 

 

 

Palavras-chaves: Informação, planejamento, metas, controle estratégico. 
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ABSTRACT 

 

This work was developed aiming for raise of the competitive advantage of 

companies by conception of a reinforcement tool for the strategic management 

shaped by the study of the present corporate scenery, characterized by high fierce 

competition and matured consumers. It performs as a model of governance leaded 

by the lines of a strategic management, searching to achieve competitive advantages 

through the productive efficiency. Its leading objective is to suggest an information 

system model capable of determining regularly the performance of a company, 

contributing this way to assist its strategic management through the support to take a 

decision. The suggested model is characterized by the set up of a continuous 

process of collection and consolidation of data, obtained inside and outside the 

organization, converting them into strategic information, which testify the corporative 

accomplishments, comparing them to the goals previously defined in the strategic 

planning. Although this model was tested in a company acting in the branch of 

dealers of motorcycles, it is able, as a tool, to operate in any kind of organization, no 

matter its objective, size or arrangement, allowing the tracking of some favorable 

market circumstances. 

  

  

Word-keys: Information, planning, goals, strategic control.  
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1 INTRODUÇÃO 

As novas tendências apresentadas pelo mundo globalizado, caracterizadas pela 

volatilidade do capital, pela inovação tecnológica e, principalmente, pela democratização da 

informação, proporcionam aos negócios complexos níveis de competitividade. A Era do 

Conhecimento apresenta uma perspectiva irreversível: o acúmulo da informação será 

considerado tão valorizado quanto o próprio acúmulo patrimonial e garantirá a 

sustentabilidade da organização. 

Mais que uma mudança social, o domínio do conhecimento se revelará como um novo 

aspecto da condição humana. A informação se destacará de forma compulsória, em 

detrimento do esforço laboral, que perde pouco a pouco seu significado. Dessa forma, a 

criatividade dos novos executivos será um elemento decisivo e diferenciado na economia 

mundial. O vínculo entre os colaboradores se renovará, destacando o critério de participação 

(espírito de equipe, visão empreendedora, compromisso com metas) e não mais a velha e 

tradicional relação de subordinação. 

“As novas empresas globais deverão apresentar-se como uma estrutura em rede que 

transcendem os limites tradicionais do que hoje se conhece como a ‘empresa’, fundamentada 

na informação e no conhecimento, onde o conhecimento se tornará o verdadeiro ‘capital’, e a 

ênfase na realização das atividades se deslocará para o trabalhador intelectual” (Rodrigues & 

Ferrante, 1995, apud Rezende & Abreu, 2003, pg. 103). 

Nos dias atuais já são percebidos exemplos práticos desse efeito.  A melhor aplicação 

do conhecimento proporcionou níveis concorrenciais superiores entre os mercados (just-in-

time e o Toyotismo), o que possibilitou uma produção mais eficiente e barata. São meios 

organizacionais permeados pela facilidade na troca de informações entre todos os 

funcionários. Diversos paradigmas foram sendo ultrapassados, como a própria distribuição de 

informações entre os colaboradores de níveis hierárquicos diferentes. A meta primordial é o 

aperfeiçoamento contínuo. 

Outras condições da Era do Conhecimento estão à mostra, como a sobrecarga de 

informações. Muitos estudiosos apresentam artigos sobre a “imperceptível migração da Era da 

Informação, para a Era da Recomendação”. Os diversos usuários das “grandes redes” não só 

se tornaram consumidores exigentes, como assumiram uma nova posição de comando no 

ambiente organizacional. 
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Dessa forma, as empresas deverão ser capazes de se posicionar tecnologicamente para 

maximizar o tratamento de tais dados em informações úteis, objetivas e oportunas. O maior 

desafio dos profissionais será transformar essa enxurrada de informações em conhecimento. O 

capital humano deverá dedicar-se exclusivamente ao exercício gerencial estratégico e deixar a 

cargo da inovação tecnológica as tarefas operacionais. 

 Toda essa realidade econômico-tecnológica imporá aos gestores corporativos uma 

nova postura em função da velocidade e da segurança em que as decisões deverão ser 

tomadas. O grau de conhecimento que cada um deles precisa ter de seu negócio deverá estar 

vinculado ao pleno atendimento do desejo humano, seja ele traduzido pelas expectativas dos 

colaboradores, seja pelo exigente perfil do consumidor do século XXI. 

 O sucesso obtido por uma empresa não garante sua permanência nos primeiros lugares 

do mercado por muito tempo. A diferenciação é apenas uma questão de tempo. Rapidamente 

as melhores práticas, ou produtos únicos oferecidos serão copiados. 

 Segundo Porter (1999), as empresas devem ser flexíveis para reagir com rapidez às 

mudanças competitivas e de mercado. É importante que pratiquem de modo constante o 

benchmarking. O elemento diferencial em questão é a informação. Ela torna-se o elemento 

determinante para a diferenciação concorrencial. Se os gestores forem capazes de obter 

sistematicamente todos os dados referentes à operação de suas empresas e do mercado, 

disponibilizá-los de modo prático e oportuno, atingirão um nível de excelência que os 

manterão sempre à frente de seu segmento. 

Este trabalho propõe a implementação de um modelo de relatório de controle 

estratégico, denominado Relatório Corporativo de Resultados, que garante a monitoração 

objetiva dos resultados obtidos por todas as áreas da organização, além do acompanhamento 

das tendências e das novas práticas de mercado.   

1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo de relatório de controle inserido no ciclo da Administração 

Estratégica, que forneça informações estratégicas obtidas a partir do ambiente organizacional 

(recursos próprios e ambiente externo) à direção e à alta gerência. A partir dele, disponibilizar 

monitoração frequente de todos os eventos relativos ao cumprimento das diretrizes firmadas 

pelo planejamento estratégico, provendo assim, continuamente, subsídios suficientes para a 

tomada de decisão, seja para objetivar novas oportunidades estratégicas, seja para a correção 

de desvios que se apresentem. Propor a implantação do modelo por meio de estudo de caso. 
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1.1.1 Objetivos Específicos 

a) Analisar os problemas dos mercados competitivos modernos, de forma a definir o 

perfil do novo gestor e suas relações com clientes e consumidores, além de estudar aspectos 

relativos ao planejamento estratégico e à responsabilidade socioambiental; 

b) Avaliar os principais modelos de controles corporativos, seus limites, vantagens e 

desvantagens; 

c) Desenvolver um processo para a gestão estratégica do negócio, baseado na avaliação 

de desempenho, por meio de um relatório corporativo de resultados. 

1.2 Estrutura do Trabalho 

A primeira parte do trabalho consiste na Base Conceitual para o desenvolvimento do 

estudo. Ao enfocar as principais referências bibliográficas sobre administração estratégica, 

pôde-se demonstrar uma evolução histórica da estratégia, desde seus primórdios na arte da 

guerra, induzindo sua existência no mundo natural e comparando tais características de 

competição no universo corporativo. 

Foram estabelecidos sólidos referenciais entre a competição natural pela sobrevivência e 

a necessidade organizacional de manter-se operando nos mercados atuais por meio dos 

diferenciais competitivos. 

Posteriormente, é conceituada a estrutura da administração estratégica e suas etapas, 

com ênfase no controle estratégico, segmento do processo no qual é desenvolvido o estudo. 

Na segunda parte do trabalho, Descrição do Problema, buscou-se o entendimento da 

necessidade real que estimulou o desenvolvimento do modelo em estudo. Isso foi feito por 

intermédio de artigos relacionados com o tema, com base em estudos de caso e pesquisas. 

Diversos temas foram analisados, tais como: sistema de informação, controles 

organizacionais, mercado de competição, globalização, flexibilização produtiva, estrutura 

organizacional, capacidade de inovação, benchmarking, vantagem competitiva, perfil do novo 

administrador, relação com clientes e consumidores, modelos estratégicos (BSC, CRM), 

planejamento estratégico, responsabilidade socioambiental. 

Na terceira parte do trabalho é apresentado o modelo de Relatório Corporativo de 

Resultados, que descreve as etapas de aprovação, implantação, desenvolvimento e controle. 

Na fase seguinte, Aplicação do Modelo Proposto, o modelo é testado em uma empresa 

que atua no ramo de comercialização de motos nas cidades do Recife, Caruaru e Natal. 
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As Conclusões são a última parte da dissertação, em que são apresentadas as limitações 

do trabalho, bem como sugestões para futuros estudos. 
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2 BASE CONCEITUAL 

2.1 Estratégia e Administração Estratégica 

A guerra é um fenômeno sempre presente na história da civilização mundial. A forma 

como elas foram conduzidas variou de acordo com o conhecimento de que se dispunha na 

época. 

A primeira grande ênfase dos estudiosos da arte da guerra foi dada à tática (até século 

XVII), o que foi motivado pelo direcionamento da ideia da disciplina e da organização. De 

origem grega, a palavra taktika significa “coisas relativas à organização ou ordenação” (Pinto, 

2006). 

A palavra estratégia origina-se do grego antigo stratègos (de stratos, “exército”, e ago, 

“liderança”, “comando”). Seu sentido representava a “arte e a ciência de conduzir um exército 

por um caminho” (Meirelles, 1995) apud Camargos & Dias (2003). Posteriormente, assumiu 

o sentido de: “habilidade em liderar”, “oratória”, “poder”, não apenas se resumido ao nexo 

bélico.  

O Princípio de Gause da Exclusão Competitiva (1934), formulada pelo Prof. G. F. 

Gause, da Universidade de Moscou, conhecido como o “pai da biologia matemática”, propôs 

que duas espécies que conseguem seu sustento de forma idêntica não podem coexistir. Ele 

observou que, comparando colônias de protozoários de um mesmo gênero, dentro de um 

mesmo ambiente, quando essas colônias eram de diferentes espécies, sempre conseguiam 

sobreviver. Por outro lado, quando a experiência era realizada com colônias de protozoários 

de uma mesma espécie, as colônias não sobreviviam (Montgomery & Porter, 1998). Fazendo-

se um paralelo com o mundo corporativo deduz-se que, quanto maior o número de 

concorrentes no ambiente, maior a necessidade de se criarem diferenciais que promovam a 

sustentabilidade e a própria sobrevivência da organização.  

Então, qual a tarefa da estratégia nas organizações?  

Objetivamente, deve-se considerar que seu papel é o de estabelecer meios que 

fomentem continuamente diferenciais que garantam o desenvolvimento da organização e sua 

manutenção em posição de destaque no mercado.  

Ainda correlacionando o Princípio de Gause da Exclusão Competitiva com o meio 

corporativo, observa-se que os concorrentes mais perigosos são aqueles mais parecidos com a 

empresa que se administra. Cabe, assim, aos gestores das empresas, buscarem proativamente 
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elementos que unam os anseios dos consumidores às competências de suas organizações, 

mantendo-as sempre à frente das demais. 

Slack et al (2002) fazem uma interessante relação entre as funções centrais de uma 

organização: função de produção, responsável pela a criação dos bens e serviços; função 

marketing (inclui vendas), e a função desenvolvimento de produtos e serviços, bem como a 

satisfação dos consumidores. Isso pode ser verificado na tabela 2.1, onde são exemplificadas 

essas relações no funcionamento de uma organização de fast-food. Responder aos anseios dos 

consumidores nada mais é que promover uma estruturação organizacional capaz de manter a 

ligação permanente entre a produção e as vontades dos consumidores. Em palavras mais 

objetivas: manter-se diferenciado.  

 

Tabela 2.1 – Atividades das funções centrais de uma empresa de fast-food 
Fonte: Slack et al (2002, pg. 33, tabela 1.1) 

 

Atividades funcionais centrais Cadeia de fast-food 
Marketing e vendas . Fazer propaganda em televisão 

. Inventar material promocional 
Desenvolvimento de produto ou serviço . Inventar hambúrgueres, pizzas, etc. 

. Projetar a decoração dos restaurantes 
Produção . Fazer hambúrgueres, pizzas, etc. 

. Servir aos clientes  

. Fazer a limpeza  

. Manter o equipamento 
 

 

Cabe reforçar a diferenciação entre consumidor e cliente. Paladini (2007) define 

consumidor como o simples adquirente de produtos/serviços de uma organização. No entanto, 

o cliente é aquele que sofre o impacto do uso dos produtos das organizações. 

Portanto, a diferenciação competitiva vislumbra cativar os atuais consumidores e a 

conquista dos clientes, isto é, de novos consumidores fiéis e satisfeitos.  

 Ser estratégico é uma necessidade empreendedora compulsória, e não mais um estilo 

descartável de se administrar. Dessa forma pode-se dizer que ser estratégico é entender 

minuciosamente o ambiente em que a organização está inserida, conhecer sua disponibilidade 

de recursos, estabelecer diretrizes a serem seguidas e manter-se sempre diferenciado. A figura 

2.1 representa a sequência de uma boa gestão estratégica. 
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Figura 2.1 – Estratégia empresarial e o sucesso empreendedor 

 
Wright et al (2000) fazem uma interessante relação da administração estratégica com 

algumas estruturas teóricas, o que auxiliam no entendimento da matéria.  

Inicialmente, propõem uma relação entre a estratégia e a Teoria da Evolução 

Darwiniana, sugerindo que as empresas, de modo idêntico ao modelo natural, sofreram 

influências da mudança ambiental. Suas estruturas foram sendo alteradas continuamente, bem 

como o modo de se relacionarem com o meio. Concluem que a administração eficiente é 

aquela que se adapta às alterações do ambiente, caracterizando-se como elemento decisivo à 

sua sobrevivência. No entanto, segundo essa teoria, as alterações aconteceriam gradualmente.  

Montgomery & Porter (1998, pg. 09) citam parte da obra de Charles Darwin, A origem 

das espécies, publicada em 1859, o que demonstra sua significativa contribuição para o 

desenvolvimento do entendimento da estratégia dos negócios: 

“Alguns cometem o erro fundamental de considerar as condições físicas de uma região 
como as mais importantes para os seus habitantes; penso, entretanto, que não se pode 
pôr em dúvida que a natureza dos demais habitantes com os quais cada um tem que 
competir é normalmente um elemento muito mais importante para o sucesso.” 
 

Wright et al (2000) complementam que outros pensadores, como o economista Joseph 

Schumpeter, propuseram que a mudança ambiental seria revolucionária e abrupta. Desta 

forma, espécies antigas poderiam ser destruídas em decorrência do aparecimento de outras 

novas espécies modificadas abruptamente no ambiente. Essas novas espécies viveriam por 

grandes períodos até que uma nova mudança brusca ocorresse. Schumpeter (1934), compara o 

ambiente natural e o ambiente econômico, e definiu que o ambiente econômico seria 

caracterizado por um período relativamente longo de estabilidade, pontuados por mudanças 

descontínuas e revolucionárias. Isso poderia ser verificado com o aparecimento repentino de 

empresas empreendedoras, com novas tecnologias, que promovem a rápida obsolescência de 

parques industriais em desprezível intervalo de tempo. 

Posteriormente, o próprio Schumpeter (1950) juntamente a outros estudiosos, 

reconheceram que algumas empresas poderiam sobreviver a essa mudança revolucionária, 

graças à possibilidade da imitação ou criação de produtos ou serviços.  
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O entendimento da Teoria da Organização Industrial preocupou-se com a adaptação das 

empresas às forças intrínsecas do setor em que elas estão inseridas.  

Conclui-se que a operação em determinados setores industriais poderá exigir um maior 

esforço por parte dos gestores organizacionais, relacionando a Teoria da Organização 

Industrial ao Princípio de Gause.  

A vantagem competitiva é um elemento decisivo para o sucesso. O esforço para 

consegui-la também dependerá do ambiente em que a empresa esteja inserida.  

É provável que excelentes administradores tenham cometido um erro na decisão de 

optar por mercados de baixa potencialidade, em que não puderam desfrutar de uma boa 

vantagem competitiva. A relação que deverá sempre estar balanceada é formada pela tríade: 

lucro, custo de produção e preço de venda. 

Os cientistas que defenderam a Teoria da Contingência estabeleceram que, 

contrariamente às teorias determinísticas anteriores, o sucesso da organização seria definido 

por meio da resultante obtida das forças ambientais e das realizações estratégicas. A 

administração buscaria mercados em que sua empresa estivesse menos exposta aos riscos e 

que fosse beneficiada pelas oportunidades e forças que estariam disponíveis em tal cenário. 

Seria um movimento proativo nos casos de risco apresentados em um ambiente industrial 

“hostil” (apud Wright et al, 2000).  

A teoria baseada em recursos (Resource-based Theory) valoriza ainda mais as ações 

proativas das organizações. Mesmo identificando as oportunidades e as ameaças do ambiente 

como fatores importantes para a eficiência estratégica, os recursos disponíveis da organização, 

tangíveis ou não, são determinantes para o estabelecimento de uma relação de vantagem 

competitiva. O objetivo dessa teoria é de manter-se diferenciado no mercado com a 

manutenção de recursos raros, promovendo a eficiência e a eficácia organizacional, bem 

como mantendo seus produtos/serviços com um perfil de difícil imitação e sem substitutos 

relevantes. Nesse modelo, o ponto decisivo é buscar elementos competitivos mediante a 

valorização dos recursos organizacionais, redimensionando a influência ambiental como meio 

gerenciável (apud Wright et al, 2000).  

Considerando-se uma análise evolutiva da administração estratégica, percebe-se como 

tema dominante: 

� Décadas 1950-1960: planejamento e controle; 

� Décadas 1970-1980: estratégia corporativa e análise da indústria; 
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� Fim década de 1980 até dias atuais: vantagem competitiva e a Era da 

Informação; 

Quando se vislumbra a ideia de estratégia nas organizações, deve-se perceber não só seu 

caráter idealizador, mas sua capacidade de fomentar nas pessoas o próprio entendimento e 

sentido da organização. 

Certo & Peter (1993, pg. 37) definem a administração estratégica “como um processo 

contínuo e iterativo, que visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente 

integrado ao seu ambiente”.  A figura 2.2. apresenta o processo da administração estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.2 - Tarefas da administração estratégica 
Fonte: Strategic management – concepts & pratices 

Paul Shrivastava, 1994, pg. 09 apud MORAES et al (1999)  
 
 

O caráter contínuo da administração estratégica é revelado pela série lógica de etapas 

inter-relacionadas, que constituem um processo único. Já seu aspecto iterativo diz respeito à 

ideia de repetição cíclica, isto é, os passos são realizados em sua ordem harmônica e 

novamente repetidos.  

Wright et al (2000) definem as etapas da administração estratégica: 

� Análise do ambiente da organização e dos recursos disponíveis; 

� Estabelecimento da diretriz organizacional; 

� Formulação da estratégia organizacional; 

� Implementação da estratégia organizacional; 

� Prática do controle estratégico. 
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Duas questões são relevantes quando se considera o processo da administração 

estratégica: a relação metas/resultados e o propósito da estratégia corporativa.  

O objetivo básico do processo é estabelecer uma rotina cíclica, limitada por um 

intervalo de tempo, que promova a superposição entre as metas definidas da organização e os 

resultados obtidos por ela. 

 Os desvios apresentados por esses dois referenciais podem ser explicados pela 

ineficiência como são desenvolvidas as atividades da organização, mas principalmente em 

consequência da ausência de sintonia entre as estratégias da empresa e o ambiente em que ela 

está inserida.  

O caráter dinâmico do planejamento estratégico é evidente, mudanças são esperadas e 

são partes integrantes do modelo estratégico.  

Pode-se estabelecer uma relação de etapas entre o modelo da administração estratégica e 

o Ciclo PDCA (Ciclo de Deming ou Shewhart), ambos baseados no princípio do processo 

administrativo (Campos, 2004). 

  

 

 

Figura 2.3 – Relação do processo da administração estratégica e o ciclo PDCA 

 

Tomando como base as fases do Ciclo PDCA tem-se: 

• Planejamento inicial (P-Plan) - quando são definidos os objetivos e os métodos 

para alcançá-los; 
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• Realização (D-DO) – fase em que são postas em prática as ações definidas na 

etapa anterior; 

•  Controle (C-Check) – as ações de monitoramento são realizadas para avaliar os 

resultados obtidos pela organização, comparando-se o que foi planejado com o que 

foi realizado. 

• Ações Corretivas (A-Act) – diante dos possíveis desvios apresentados na etapa 

anterior, são decididas ações corretivas para o restabelecimento do direcionamento 

dos objetivos. 

Dois aspectos são oportunos explicar, ambos referentes à etapa de planejamento. A 

primeira consideração diz respeito à complexidade em que o planejamento é desenvolvido a 

cada ciclo. Deve-se atentar que o plano original é estabelecido em um grau de 

aprofundamento diferenciado. As voltas seguintes se resumirão a pequenos ajustes, até que 

seja necessário um novo planejamento mais elaborado.  

O segundo aspecto refere-se ao próprio desenho do Ciclo PDCA. Alguns estudiosos da 

administração estratégica consideram que a etapa de planejamento deveria ser antecedida por 

uma etapa de análise do ambiente. Desta forma, o ciclo se dividiria em cinco fases: análise do 

ambiente (scanning), planejamento, realização das ações planejadas, controle das metas e 

ações corretivas. 

A administração estratégica não deve ser vista apenas como o instrumento para 

maximizar valor de mercado para a empresa, mas também de identificar os meios para o 

alcance sustentável deste sucesso. Deve-se considerar que, além da remuneração de seus 

proprietários, a missão organizacional deverá compreender valores que fomentem o aumento 

de riquezas para todos os interessados pelo negócio (stakeholders).  

Gitman (1997) define stakeholders como grupos que possuem vínculos econômicos 

diretos com a empresa, tais como empregados, clientes, fornecedores, credores, dentre outros. 

A influência de tais grupos sobre a operação da empresa pode ser positiva ou não.  

Jensen (2000) defende que, primariamente, todo gerente deveria levar em consideração 

os grupos de stakeholders antes de tomar quaisquer decisões, e que a esses gerentes sempre 

deveria ser oferecida uma estrutura de operação e controle que desse aos mesmos a 

capacidade de resistir à tentação de operar apenas com metas de resultados financeiros de 

curto prazo.  

Apesar de reconhecer a maximização do valor de mercado para a empresa como um 

elemento referencial que atestará a eficiência dos administradores da organização, a Teoria 
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dos Stakeholders define como objetivo principal da empresa a maximização do seu valor de 

mercado no longo prazo. A preocupação dos administradores deverá estar centrada em todos 

aqueles que são afetados direta ou indiretamente pelo negócio, e não apenas nos indicadores 

de resultados. É impossível a criação de valor sem um bom relacionamento com os clientes, 

empregados, patrocinadores, fornecedores, órgãos do Estado, agências reguladoras, 

organizações de classe, organizações não governamentais, políticos, e demais atores de uma 

sociedade.  

Os novos estudiosos da administração estratégica estão dedicando grande parte de seu 

tempo a pesquisar novas formas de relacionamento entre as organizações e a responsabilidade 

social. Criar valor dessa forma é fomentar uma sociedade mais justa. Compondo a visão de 

diversos autores sobre agir estrategicamente pode-se considerar as seguintes vantagens 

competitivas (Wright et al (2000); Certo & Peter (1993); Campos (2004)): 

� Promover o aumento da lucratividade; 

� Fomentar maior comprometimento do quadro funcional da empresa; 

� Fundir as realizações dos administradores com as mudanças de mercado; 

� Estabelecer uma padronização em tudo o que se faz; 

� Criar referenciais para a avaliação de resultados (indicadores); 

� Estimular os colaboradores por meio de uma maior transparência nos negócios da 

empresa e pelo reconhecimento de seu esforço (plano de participação de lucros e 

resultados). 

Porter (1999) estabelece que os gerentes devam estar preparados para atuar em um novo 

contexto, no qual as empresas se manterão reativas e adaptativas às rápidas alterações do 

mercado, isto é, a necessidade de sobrevivência mediante a manutenção da vantagem 

competitiva. Complementa sua ideia reforçando o uso do benchmarking para o domínio das 

melhores práticas.  

O objetivo principal dos gestores administrativos é a compatibilização entre o negócio e 

o ambiente dinâmico de rápidas mudanças, cheio de oportunidades e ameaças, o que 

proporciona a diferenciação competitiva entre seus concorrentes. O efeito dessas realizações é 

a garantia de uma posição significativa no mercado. 

O sucesso da administração estratégica está muito relacionado com dois aspectos: a 

participação da alta administração e o pleno envolvimento dos colaboradores da empresa. 

Considerando o ambiente executivo atual, é muito comum o envolvimento do CEO 

(Chief Executiver Officer – diretor presidente, profissional que ocupa o topo da pirâmide da 
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organização), bem como do conselho de administração, dos vice-presidentes, administradores 

e assessores de primeira linha, na estruturação da administração estratégica. Essa participação 

torna-se muito evidente nas empresas organizadas por função (produção, finanças, marketing, 

recursos humanos). Em tais casos, a experiência dos vice-presidentes é extremamente 

relevante, por eles deterem o domínio das atividades inseridas em sua área de 

responsabilidade. 

A alta administração possui tarefa importantíssima, quando define os caminhos por 

onde organização vai trilhar (missão da empresa / diretriz organizacional / objetivos e metas).  

Esses objetivos serão multiplicados entre todos os níveis da organização e distribuídos por 

responsabilidade entre os gerentes. Dessa forma, cada profissional da empresa terá um grau de 

participação em relação ao cumprimento das metas definidas. 

Portanto, o processo da administração estratégica é constituído de cinco etapas: análise 

do ambiente, formulação da diretriz e da estratégia organizacional, implementação da 

estratégia organizacional e controle estratégico. Institui condições para otimizar o 

relacionamento entre a satisfação do cliente, a eficiência produtiva e o desenvolvimento 

sustentável. 

2.2 Análise do Ambiente 

De acordo com a Teoria Geral dos Sistemas, as organizações também são influenciadas 

pelo ambiente e interagem constantemente com ele.  

A moderna estrutura dos sistemas empresarias não se resume apenas à simplória visão 

tradicional dos componentes de entrada, processamento e saída, mas também aos objetivos do 

sistema, função, procedimentos, gestão do sistema, além dos ambientes físicos e lógicos 

(internos e externos), componente humano e recursos (Rezende & Abreu, 2003) 

Considera-se como ambiente organizacional, tanto o ambiente externo da empresa como 

o interno, isto é, seus recursos próprios, sejam eles tangíveis ou não. 

Certo & Peter (1993) dividem os recursos próprios em aspectos organizacionais (rede de 

comunicação, objetivos, políticas, forma de administração), aspectos do pessoal (relações 

trabalhistas, políticas de recrutamento, seleção e desenvolvimento, incentivos, etc.), aspectos 

de marketing (estratégias, segmentação de mercado), aspectos de produção (layout 

instalações, P&D, tecnologia, controle de estoques, qualidade e flexibilidade produtiva, etc.) e 

aspectos financeiros (liquidez, lucratividade, etc.). 
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Dessa modo, o estudo do ambiente organizacional constitui a primeira etapa do ciclo da 

administração estratégica que, juntamente com as fases de definição da diretriz organizacional 

e de definição da estratégia, compõe a etapa do planejamento estratégico. 

A análise do ambiente é definida como: “o processo de monitoração do ambiente 

organizacional para identificar os riscos e oportunidades, tanto presentes como futuros, que 

possam influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas” (Certo & Peter, 1993, 

pg. 38). 

Oliveira (2002, pg. 80), por sua vez, afirma que a análise do ambiente deverá responder 

sempre à pergunta: “Qual a real situação da empresa quanto aos seus aspectos internos e 

externos?”. Caberá aos gestores corporativos, munidos das informações do ambiente, 

tomarem as medidas necessárias para ajustar os desvios apresentados em relação aos objetivos 

definidos, ou mesmo seguir tendências e oportunidades, respeitando suas limitações de 

recursos. 

Como foi descrito anteriormente, a função básica da administração estratégica é 

estabelecer um diferencial de mercado, com o intuito de obter vantagem competitiva que 

garanta os resultados desejados e, em última análise, a própria sobrevivência da organização. 

É dessa forma que a análise do ambiente se apresenta, como um instrumento da administração 

estratégica que demonstrará, de forma regular, a que forças internas e externas a organização 

estará sujeita, definindo suas possibilidades e riscos.  

Comparando mais uma vez o processo da administração estratégica com o modelo do 

ciclo PDCA (Ciclo de Deming ou de Shewhart), estabelecem-se dois níveis de planejamento: 

um planejamento inicial, mais amplo, que ocorre inicialmente quando da implantação do 

negócio e, posteriormente, a cada macromovimento estratégico (definição da diretriz 

organizacional, objetivos e metas), e um planejamento “de rotina”, que manterá o 

estreitamento entre os eventos do ambiente e a realidade da organização.  

Nesse contexto, Campos (2004) propõe uma diferenciação entre metas de melhoria e 

metas de manutenção (metas-padrão). As metas-padrão são atingidas a partir de operações 

padronizadas. Assim, o Procedimento Operacional Padrão (POP) é o modelo ideal para 

alcançá-las. Campos (2004, pg 179-183) sugere ainda a adoção de um sub-modelo do ciclo 

PDCA, o ciclo SDCA (Standard, Do, Check and Action), o qual estabelece um controle para 

os processos repetitivos, perseguindo a qualidade nas operações. A Figura 2.4 demonstra o 

fluxo SDCA. Percebe-se que, a partir de uma meta-padrão, é desenvolvido um plano (POP) 

para a execução do processo, seguido dos demais passos do ciclo matriz (PDCA): executar, 
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verificar e corrigir, quando necessário. Por meio da carta de controle

garantia da gestão pela qualidade (Controle Estatístico de Processo)

Figura 2.4 – Detalhamento do ciclo PDCA para manter resultado
Gerenciamento de Meta Padrão, Campos (2004), pg.181
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Figura 2.5 – Influência dos ambientes na organização 
Fonte: Certo (1993, pg. 43) 

 
 

A análise ambiental trata do estudo de todos os fatores internos e externos da 

organização que possam de alguma forma influenciar a operação da mesma (Certo & Peter, 

1993). Seguem exemplos dos itens utilizados numa avaliação ambiental: 

� Análise da organização 

a) Participação no mercado (market-share); 

b) Desenvolvimento de seus recursos humanos; 

c) Qualidade de seus produtos e serviços; 

d) Disponibilidade financeira e endividamento; 

e) Nível tecnológico; 

� Análise do consumidor e do mercado 

a) Tamanho do mercado; 

b) Setor de atuação da empresa; 

c) Nível de desenvolvimento de novos mercados; 

d) Lealdade do consumidor; 

� Análise do fornecedor 

a) Disponibilidade de matérias-primas; 

b) Nível tecnológico; 

� Análise industrial 

a) Mudanças tecnológicas nos produtos e processos. 

b) Nível de diferenciação dos produtos;  

c) Estrutura de preço e custo; 
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d) Economia de escala; 

� Análise social, econômica e política 

a) Nível de participação no mercado (market-share); 

b) Tendência dos principais indicadores econômicos: tendência PNB, inflação, 

taxa de juros, etc.; 

c) Disponibilidade de energia e outros recursos naturais; 

d) Governo. 

2.2.1  Análise do Ambiente Geral 

Para o entendimento das forças complexas que envolvem uma organização, pode-se 

dividir o ambiente externo em dois segmentos: o ambiente geral ou macroambiente, aquele 

formado por forças que não se refletem diretamente na operação da empresa, e o ambiente 

operacional, que está vinculado ao negócio em si (Certo & Peter, 1993). 

O ambiente geral exerce quatro forças sobre qualquer organização: forças político-

legais, forças tecnológicas, forças econômicas e forças sociais. 

a) Forças político-legais - são compostas basicamente pelos resultados das ações 

dos três Poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário, que se traduzem 

pelas ações da administração pública, das legislações vigentes e dos efeitos 

judiciais. Influenciam diretamente a vida dos cidadãos e das empresas.  

b) Forças econômicas – são compostas por uma série de itens que influenciam os 

negócios da empresa: instrumentos de regulação econômica, como o câmbio, 

taxa de juros básica da economia, taxa do depósito compulsório (relação Banco 

Central/ instituições bancárias), taxas de importação/exportação, subsídios de 

produção, linhas de financiamentos, além disso, os resultados da economia, 

como o PNB, PIB, taxas de inflação (distribuídas em indicadores por setores da 

economia), taxas de desemprego. 

c) Forças tecnológicas – representadas pelas melhorias e inovações tecnológicas do 

mercado. Notadamente, algumas áreas se destacam mais que outras, como, por 

exemplo: os setores de eletrônica e da informação. 

d) Forças sociais – são todos os aspectos relacionados com as crenças, valores e 

expectativas que a sociedade tem em relação a uma empresa.  
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As quatro forças do macroambiente subdividem-se em várias outras microforças que 

estruturam um estado constante de alterações na sociedade, o que afeta significativamente a 

vida da empresa. 

Caberá às organizações estabelecerem um modo pelo qual deverão absorver tais 

mudanças e transformá-las em oportunidades (diferenciais) que as mantenham em seu rumo 

no longo prazo. Contudo, nem todas estarão preparadas para essa realidade. Muitas delas nem 

mesmo perceberão as transições ocorridas. 

Um modelo utilizado para o estudo do macroambiente é o scanning ambiental, que é a 

coleta de dados e análise das informações que são apresentadas pelas quatro forças em 

determinado momento.  

É importante destacar que a análise ambiental mais comum se limita ao nível externo 

operacional (fornecedores, clientes, etc.) e ao ambiente interno. A análise do macroambiente é 

relegada a estudos pontuais, irregulares na sua frequência, resumindo-se a elementos mais 

relevantes do negócio, o que muitas vezes enfraquece o estudo ambiental como um todo e 

atrasa a maturidade estratégica da organização. 

 Podem-se citar alguns eventos decorrentes desse efeito:  

a) dificuldades econômicas que empresas poderão enfrentar em determinados 

setores industriais, em virtude de ações econômicas impostas pelos governos 

federal e estadual; 

b) Supressão do estímulo desenvolvimentista de grupos corporativos em função do 

momento econômico ou social, na sociedade em que a organização esteja 

inserida; 

c) Apelo à negociação com mercados internacionais, promovido pela baixa das 

taxas de exportação, e/ou pela valorização da moeda; 

d) Aumento de vendas em função de modismos sociais; 

e) Redução de vendas de determinados produtos/serviços, por meio de medidas de 

governo que visam à redução do consumo; 

f) Empresas multinacionais em busca de mão de obra mais barata; 

g) Exigências de um novo mercado consumidor, mais inteligente, ávido por 

novidades, mas preocupado com o crescimento sustentável (responsabilidade 

social); 

h) Popularização de produtos/serviços em decorrência do basto custo de produção 

(economia de escala, baixo custo de mão de obra, facilidade de transporte, etc.); 
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i) Valorização de determinados setores industriais ou de setores geográficos, nos 

quais as empresas poderão investir, por meio de incentivos fiscais; 

j) Barreiras de produção impostas pelo governo, em função de efeitos danosos à 

sociedade: tabaco, veículos, etc. 

2.2.2  Análise do Ambiente Operacional 

O ambiente operacional está diretamente ligado à empresa. Seus principais 

componentes são os clientes, a concorrência, a mão de obra e os fornecedores.  

Michael E. Porter, da Harvard University, criou em 1979 um modelo denominado 

Modelo das Cinco Forças (vide figura 2.6), que buscou o entendimento do ambiente 

operacional, também conhecido como ambiente setorial, traduzindo a intensidade da 

concorrência na indústria (Porter, 1986). 

Em sua teoria, Porter define que: 

“O potencial de lucro de um setor (o retorno no longo prazo sobre o capital investido) 
dependerá de cinco forças competitivas básicas: a ameaça de novos concorrentes que 
ingressam no setor, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, a 
ameaça de produtos ou serviços substitutos, o poder de barganha dos compradores e o 
poder de barganha dos fornecedores” (Wright et al, 2000). 
 

 Ele percebeu que havia um conjunto de forças predominantes, o qual orientava um 

determinado setor no qual a organização estava localizada. Caberia então, aos 

administradores, entenderem cada uma dessas cinco forças que “pressionavam” a empresa e 

que poderiam traduzir-se em seu elemento de desenvolvimento. 

 
Figura 2.6 – Modelo das 5 forças de Porter 

Forças que dirigem a concorrência na indústria 
Fonte: Porter (1986, pg. 23) 
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A ameaça de entrada de novos concorrentes representa o acirramento comercial dos 

players de determinado setor industrial. Isso será sentido imediatamente na redução dos 

preços de vendas e, consequentemente, da lucratividade. 

Dois fatores poderão inibir essa entrada: as barreiras de entrada e a retaliação 

desenvolvida pelos players já estabelecidos. 

As barreiras de entrada são formadas por aspectos mercadológicos, impostos ou não 

diretamente pelos participantes, que dificultam sobremaneira a participação de novas 

organizações (Porter, 1986). Os principais deles são: 

� Economia de escala – visando à alavancagem das vendas, as empresas 

estabelecidas se orientam para o aumento do volume de produção, o que 

possibilita a redução do preço de venda. As empresas entrantes são obrigadas a 

operar com um alto nível de produção para fazer face aos concorrentes, ou 

arriscar com baixo volume e limitar-se ao oferecimento de altos preços de 

venda. 

� Diferenciação de produtos – trata do alto custo que deverá ser despendido pelos 

entrantes que concorram com produtos/serviços que já conquistaram a lealdade 

dos consumidores. 

� Necessidades de capital – os entrantes deverão ser capazes de dispor de capital 

suficiente para fazer frente às estruturas corporativas já estabelecidas: estruturas 

físicas, projetos P&D, etc. 

Muitas vezes, o próprio governo precisa estabelecer medidas que garantam a livre 

concorrência em os setores industriais específicos. 

A retaliação, por sua vez, é caracterizada pela excessiva resistência das organizações 

estabelecidas em relação aos entrantes.  

A segunda força descrita por Porter é a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. 

Ela poderá ser facilmente percebida diante dos apelos comerciais das empresas do setor: 

intensa campanha publicitária, redução das margens demonstradas pelos decréscimos do 

preço de venda, melhoria significativa dos índices de qualidade, visando à fidelização dos 

clientes, dentre outras ações. 

A intensidade dessa força poderá variar, considerando-se alguns fatores, tais como 

(Porter, 1986): 

� a existência de muitas empresas em um mesmo setor; 

� a existência de empresas de mesmo porte; 
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� a existência de poucas empresas em um mesmo setor, contudo, com equilíbrio 

comercial entre elas; 

� as organizações situadas em setores que crescem lentamente; 

� as empresas que operam com alto custo fixo; 

� a pequena diferenciação entre os produtos/serviços oferecidos pelas diversas 

empresas do setor; 

� a redução das margens de lucratividade visando ao aumento do market-share. 

A terceira força é a pressão dos produtos substitutos. Caracteriza-se pelo risco que as 

empresas podem sofrer em função de terem as necessidades de seus clientes satisfatoriamente 

atendidas por produtos/serviços substitutos. 

A quarta força é caracterizada pelo poder de barganha que os compradores impõem ao 

setor. A lucratividade poderá ser afetada drasticamente quando esses compradores passam a 

exigir um alto padrão de qualidade nas suas aquisições. Consequentemente, haverá choque 

entre as empresas.  

A quinta e última força é o poder de barganha dos fornecedores. De certa forma, é a 

consequência da relação setorial dos compradores. Os fornecedores passam a proteger-se com 

atitudes que poderão restringir a lucratividade. É muito comum em setores dominados por 

poucas empresas fornecedoras. Há uma estruturação agressiva no perfil de vendas compatível 

com interesses mercadológicos, o que incapacita quaisquer reações por parte das empresas 

compradoras. Estas últimas ficarão sujeitas a variações no preço de compra, à imposição dos 

níveis de qualidade comercializados e dos termos de negociação.  

Existem outros métodos que permitem entender o ambiente externo. Eles variam de 

empresa para empresa. O mais importante é utilizar um método que seja capaz de fornecer 

informações à alta administração de forma ágil e segura. É preciso considerar que 

determinadas questões não representarão obrigatoriamente elementos estratégicos para todas 

as organizações. 

Excluindo os métodos já discutidos (scanning do ambiente e o modelo das Cinco 

Forças), ainda existem outras ferramentas que poderão auxiliar no entendimento do ambiente 

organizacional. 

Contudo, além da definição dos eventos que ocorrem no ambiente organizacional, os 

administradores deverão ser capazes de prever alterações no mercado que estejam se 

configurando. A previsão ambiental é o processo complementar que determina as condições 

futuras que deverão existir no ambiente em que está inserida a organização. A idéia é da 
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constante manutenção do diferencial competitivo, e isso só será capaz antecipando-se as ações 

necessárias ao encontro de oportunidades no ambiente. 

O método mais clássico é a análise de séries temporais. Tendo como base eventos já 

ocorridos, busca-se a extrapolação de tendências, prevendo os efeitos que determinados 

comportamentos poderão gerar. Percebem-se as flutuações sazonais, os impactos cíclicos da 

economia, etc. Deve-se atentar que as séries temporais fornecem resultados quantitativos, 

ficando sua análise como responsabilidade daqueles que interpretarão seus efeitos. 

Outro método é a previsão por julgamento, quando são utilizados os próprios 

funcionários, clientes, fornecedores, consultores, como fonte de informação qualitativa de 

tendências futuras. 

A técnica Delphi também é utilizada para a previsão de tendências de mercado. A 

idéia é reunir técnicos em determinado assunto que se pretenda pesquisar e, mediante o uso de 

metodologia própria, obter resultados da leitura do ambiente.   

Ainda são utilizados outros métodos para a avaliação de tendências de mercado, como: 

previsão econométrica, cenários múltiplos, análise de impactos cruzados, etc. 

2.2.3  Análise do Ambiente Interno 

Uma vez definidos todos os eventos e tendências do ambiente externo, consideradas as 

oportunidade e as ameaças que se apresentem, a segunda fase do processo estratégico de 

análise do ambiente objetiva o estudo dos recursos da organização, seus pontos fortes e 

fracos. 

Fica evidente que a ação sobre os pontos internos são mais administráveis em função 

de serem afetados diretamente pelo gerenciamento corporativo, contrariamente aos eventos 

externos, que são influenciados indiretamente pela ação estratégica. 

O objetivo principal dessa fase é complementar o estudo do ambiente, consolidando as 

realidades e expectativas do ambiente externo, quanto aos recursos disponíveis na 

organização. O resultado obtido será a base para a construção da missão organizacional e suas 

diretrizes, as quais deverão estabelecer diferenciais de mercado que ofereçam uma vantagem 

competitiva para a organização. 

A metodologia conhecida como Análise SWOT foi criada para o estudo ambiental, 

tanto externo como interno. SWOT é a abreviatura em inglês de strenghts (S), weakenesses 

(W), opportunities (O) e threats (T), o que significa: pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças. Excluídas as oportunidades e ameaças do ambiente externo que já foram estudadas 
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anteriormente, segue-se para análise do ambiente interno, que é traduzida pelo estudo 

criterioso de todos os recursos tangíveis e intangíveis da organização. A meta é estabelecer 

ações que priorizem a utilização dos recursos, que se tenha maior especialidade e domínio, 

categorizados como “pontos fortes”, e desenvolver os recursos avaliados como “pontos 

fracos”, que necessitam convergir para níveis ideais em relação à realidade do mercado. 

Wright et al (2000) dividem os recursos internos das empresas em 3 grupos: 

� Recursos humanos são compostos pela força de trabalho que a empresa possui, sua 

qualidade técnica inerente, capacidade de respostas às exigências do mercado e de 

orientar-se pela estratégia definida, além de motivação e seu grau de 

envolvimento; 

� Recursos Organizacionais são definidos pela estruturação operacional em que a 

empresa está desenhada. A principal tarefa da avaliação desses recursos é aferir a 

aderência do atual desenho organizacional à estratégia corporativa; 

� Recursos Físicos são definidos pelo estudo da tecnologia presente na empresa, sua 

capacidade produtiva e de distribuição, controle de qualidade e de custos, dentre 

outros aspectos. 

2.3  Diretriz Organizacional 

A segunda etapa do processo da administração estratégica é composta pela definição da 

diretriz organizacional, que trata basicamente do desenvolvimento de uma missão e dos 

objetivos para uma empresa. 

A missão é retratada pela diretriz principal da organização, enquanto os objetivos são 

definidos como metas mais específicas.  

É importante perceber que tal etapa é compulsoriamente precedida pela análise do 

ambiente, pois é com a posse dessas informações que a administração traçará a meta global da 

organização, compatível com a realidade e potencialidades do mercado e com seus próprios 

recursos. 

Vários autores propõem aspectos pertinentes relativos ao entendimento da missão 

organizacional.  

Certo & Peter (1993, pg. 76) definem a missão organizacional como “a proposta para a 

qual, ou a razão pela qual, uma organização existe”. 

Oliveira (1997, pg. 116-117), por sua vez, define a missão como “a razão de ser da 

empresa” e determina que ela deva orientar-se nas respostas a três questões: 
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“Qual a razão de ser da empresa?” 

“Qual a natureza do(s) negócio(s) da empresa?” 

“Quais são os tipos de atividades em que a empresa deve concentrar seus esforços 

futuros?” 

Complementa que “a missão da empresa exerce a função orientadora e delimitadora da 

ação empresarial, e isto dentro de um período de tempo normalmente longo, em que ficam 

comprometidas as crenças, expectativas, conceitos e recursos”.  

Kotler (1996, pg. 73) propõe que a missão seja moldada por cinco elementos: 

1. A história da empresa, que pode ser resumida por sua vida, propósitos, políticas e 

realizações; 

2. As preferências dos atuais proprietários e da administração; 

3. As influências do ambiente externo; 

4. As possibilidades e limitações decorrentes dos recursos internos disponíveis; 

5. As competências distintivas da empresa, a valorização do negócio principal da 

empresa. 

Campos (2004, pg. 93) afirma que a missão organizacional tem como objetivo maior 

“satisfazer as necessidades humanas de sobrevivência”. Evoca visivelmente uma maior 

preocupação com a responsabilidade social, garantindo assim uma maior satisfação dos 

stakeholders que se beneficiam com o negócio da empresa. 

Coutinho & Kállas (2005), além de explorarem a definição de missão organizacional 

como razão de sua existência, orientam-se para outro aspecto muito relevante, que é a 

motivação dos colaboradores. A missão deverá revelar-se como elemento fomentador de 

motivação. Deverá ser de fácil compreensão, objetiva e atingível. 

Saloner (2003, pg. 15) explica que, normalmente, as empresas fixam suas metas 

principais e sua filosofia por meio de uma Declaração de Missão ou Declaração de Objetivos. 

Complementa que a missão “é a raison d’etre da empresa, sua razão de existir”. 

Kaplan & Norton (2004), idealizadores da metodologia Balanced Scorecard (BSC), 

demonstram por intermédio de um interessante modelo, como pode ser visto na figura 2.7, a 

relação entre missão e estratégia corporativa.  
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Figura 2.7 – Balanced scorecard 
Fonte: Kaplan & Norton (2004, pg. 35) 

 
As definições anteriormente expressas fazem surgir diversos aspectos relevantes sobre a 

missão da empresa: 

�  De uma forma mais objetiva, a missão é a declaração do propósito, da razão de ser, o 

sentido da existência da própria organização; 

�  Ela expressará não só o que se faz na empresa, o alcance de sua operação, mas 

principalmente o que a empresa oferecerá aos grupos de stakeholders;  

� Definirá com precisão suas competências, onde deverá ser depositado o maior esforço 

produtivo (alocação de recursos), evitando sempre movimentos conflitantes; 

� Deverá estabelecer-se como documento de todos os colaboradores, por meio do qual 

poderão entender de forma clara e objetiva a diretriz organizacional, a forma como 

devem ser desenvolvidas as atividades e sobre que valores elas estarão lastreadas; 

� Influenciar-se-á pelas limitações dos recursos internos e dos eventos do ambiente 

externo, além das alterações exigidas por novos proprietários/administração, em 

função de seus propósitos, esperanças e sonhos. Por isso, apesar de constituírem-se em 

um escopo de longo prazo, os administradores deverão estabelecer uma rotina de 

revisões dos itens constantes da missão; 

� A missão não relata como fazer, mas por que fazer; 

�  Sua orientação possibilita a contínua evolução da organização; 

� A missão, na maioria das vezes, descreve um conjunto de valores básicos e de crenças 

o qual é definido como a filosofia da empresa. Ela será responsável por guiar os 

colaboradores na realização de suas atividades. 

Os objetivos organizacionais são “quebras” da missão em metas específicas. Servem 

como metas pragmáticas para direcionar as ações estratégicas, com o uso de processos mais 

eficientes, e proporcionar uma base de avaliação dos resultados obtidos. 
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 Certo & Peter (1993, pg. 81) definem o objetivo organizacional como “uma meta para 

qual a organização direciona seus esforços”. Divide o objetivo organizacional em metas de 

curto e de longo prazo. 

Ponto determinante é entender os objetivos organizacionais como ação preliminar para a 

implantação da estratégia. Quanto mais específicos forem os objetivos, maior facilidade os 

administradores encontrarão posteriormente para desdobrá-los em metas específicas entre os 

colaboradores. 

Pode-se considerar que a constituição da diretriz organizacional é composta por quatro 

etapas distintas: o estudo do ambiente externo à organização, a avaliação dos recursos da 

empresa, a compatibilização dessas realidades com o que se pode e o que se quer alcançar 

(definição da missão organizacional) e, finalmente, o estabelecimento das metas de curto e 

longo prazo (objetivos organizacionais), que representarão os desdobramentos do 

planejamento estratégico entre os colaboradores. 

A consolidação dos três elementos: missão, visão e valores da empresa é que compõem 

a identidade de toda organização, sua diretriz organizacional. 

James C. Collins e Jerry I. Porras (apud Moraes et al, 1999) propõem uma clara 

separação entre visão e valores da organização. A visão é composta pela ideologia central e a 

visualização do futuro, isto é, “o caráter permanente da organização, que transcende ciclos de 

vida de produtos ou de mercado, revoluções tecnológicas, modismos gerenciais ou lideranças 

individuais” [...] “a ideologia central de uma grande empresa persiste como fonte de 

orientação e inspiração”. 

Conforme afirmou o filósofo Lucius Annaeus Seneca, “quando se navega sem destino, 

nenhum vento é favorável”. Portanto, é indispensável ao sucesso organizacional, definir-se 

primariamente, respeitando as limitações do mercado e dos recursos, e então buscar a eleição 

e a prioridade de seus objetivos.  

Os valores da empresa são compostos pelos seus preceitos básicos e imutáveis. Eles 

devem resistir ao tempo. É por meio deles que os colaboradores promoverão suas atividades 

vislumbrando o caráter ético-comercial a que eles se propõem. 

Os valores são elementos intrínsecos à organização, e não uma regra de mercado. Eles 

poderão, inclusive, apontar contrariamente opções que garantam vantagens competitivas.  

A distribuição desses objetivos por intermédio dos colaboradores se dará por hierarquias 

e desafios, como está demonstrado na figura 2.8 (Oliveira 1997, pg. 150): 
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Figura 2.8 – Hierarquia dos objetivos e desafios da empresa 
 

James C. Collins e Jerry I. Porras (apud Moraes et al, 1999) acrescentam que a noção de 

ideologia central é extremamente relevante para reverter a obsessão de muitos executivos em 

concentrar todos os seus esforços em resultados financeiros e considerar aspectos muito mais 

significativos como a própria razão de existência de suas organizações. Ela não é criada, mas 

descoberta. Eles complementam que “não se deve fazer confusão entre valores que achamos 

que a organização tem – e valores básicos autênticos [...] confundi-los seria espalhar 

ceticismo por todo o canto”. É relevante observar que eles servem como peça fundamental 

para segregar e atrair um grupo de colaboradores comprometidos com esses ideais. 

Além das super-metas a visão também propõe o estabelecimento da “descrição vivida”, 

que são objetivos para o longo prazo. Henry Ford é um exemplo clássico. Ele propôs uma 

meta democratizada e objetiva: 

“Vou construir um carro a motor para as grandes multidões. O preço será tão baixo que 
todos que tiverem um bom salário poderão possuir esse carro e desfrutar com a família a 
benção de horas de prazer nos espaços aberto de Deus” (Moraes et al, 1999, pg. 42). 
 
No entanto, considerando-se a nova realidade comercial do mundo corporativo, 

principalmente facilitada pela globalização e pelo desenvolvimento tecnológico, unificam-se 

tendências concretas de lucro sobre capital, seja por meio do papel especulativo em mercado 

de capitais, seja por meio da produção em massa. 

Apesar do relevante movimento mundial em torno do tema ”responsabilidade social”, 

ainda se pode perceber que os principais indicadores de resultados das organizações estão 

voltados para a área econômico-financeira, notadamente com os indicadores de lucratividade.  
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Conforme colocação de Wright et al (2000, pg. 95), “uma empresa com um senso agudo 

de sua própria identidade tem muito mais chances de obter sucesso do que outra que não 

tenha um entendimento claro de sua razão de existir”. 

2.4  Formulação e Implementação da Estratégia 

 “Formular estratégias envolve determinar cursos de ação apropriados para alcançar os 

objetivos, incluindo assim atividades como análise, planejamento e seleção de estratégias” 

(Certo & Peter, 1993, pg. 111). 

A definição das estratégias é de responsabilidade da alta administração e decorre de 

todo o estudo realizado anteriormente, seja no conhecimento estruturado dos ambientes 

interno e externo, seja na adequação às diretrizes estratégicas. Portanto, é a confluência das 

forças e fraquezas da organização, traduzidas nas oportunidades e ameaças do mercado, e do 

planejamento estratégico, que norteou a direção a ser tomada para o encontro dos objetivos 

globais da empresa. Conforme pode ser verificado na tabela 2.2, Certo & Peter (1993) 

apresentam alguns modelos de estratégias que as organizações podem adotar. 

 
Tabela 2.2 – Modelos de estratégias 

Fonte: Certo & Peter (1993, pg. 114-122) 
 

Estratégias Organizacionais Principais características 
Estratégias de Concentração � Concentra-se em uma única linha de 

negócios; 
� Conhecimento especializado e eficiente; 

Estratégias de Estabilidade � Concentra-se em sua linha ou linhas de 
negócios e tenta equilibrá-las; 
� Comum em setores de baixo crescimento; 

Estratégias de Crescimento � Buscam o crescimento de seus resultados: 
lucro, vendas, participação no mercado, 
etc.; 
� Pode ocorrer adquirindo outras 
organizações do mesmo ramo, como 
concorrentes, fornecedoras, atacadistas ou 
varejistas; 
� Pode ocorrer a aquisição de empresas de 
outro ramo (estratégia de diversificação), 
além de fusões e junções. 

Estratégias de Redução de Despesas 
� Seus resultados estão comprometidos, 
sem eficiência; 

Estratégias Combinadas � Utilizam combinações de estratégias. 
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Segundo Certo & Peter (1993), as grandes corporações utilizam-se de estratégias 

combinadas para possibilitar o cruzamento de ações diversas entre seus negócios, orientando-

se para oportunidades e limitações do mercado. Exatamente para auxiliar os administradores 

neste tipo de estratégia, foram criados alguns modelos de carteira de negócios. Uma das mais 

comuns no meio executivo é a Matriz de Crescimento da Participação da Boston Consulting 

Group, mais conhecida como modelo da Matriz BCG. 

No começo dos anos 1970, a Boston Consulting Group, empresa internacional de 

consultoria, fundada em 1963 por Bruce Henderson, desenvolveu um modelo baseado na 

teoria do ciclo de vida do produto, para o gerenciamento de um portfólio entre diferentes 

unidades de negócios (também utilizada entre grandes linhas de produção).  

O principal objetivo do modelo da matriz BCG é manter uma carteira equilibrada de 

negócios, compensado resultados superavitários e deficitários, até que estes se tornem 

economicamente autônomos. A avaliação de cada negócio da corporação é realizada com base 

em duas variáveis: taxa de crescimento de seu mercado e participação nesse mercado. A 

figura 2.9 demonstra graficamente o funcionamento do modelo.  

 
 

Figura 2.9 – Matriz BCG 
Fonte: Business resources software (BRS) 

http://www.brs-inc.com/models/model14.asp 
 

O eixo vertical define a taxa de crescimento do mercado em que o negócio opera. Já o 

eixo horizontal define a taxa de participação relativa no mercado (Certo & Peter, 1993, pg. 

123).  
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O quadrante ponto de interrogação (baixa participação, alto crescimento) é onde 

normalmente as empresas iniciam suas atividades. Exige grandes investimentos em função da 

concorrência de um mercado competitivo já existente. O significado do título refere-se à 

decisão de continuar ou não investindo nesse concorrido e caro negócio.  

O quadrante estrela (alta participação e alto crescimento) indica os negócios que 

possuem liderança no mercado, mas ainda sofrem o diferimento dos gastos realizados durante 

a caminhada de conquista pela posição de destaque. Costuma usar capital no início, mas 

amadurecem e tornam-se negócios lucrativos. 

O quadrante alimentadores de caixa ou vaca leiteira (alta participação e baixo 

crescimento) indica que os negócios ocupam participação significativa em um mercado 

tímido. Produz caixa para apoiar a corporação, principalmente por não necessitar de grandes 

volumes de recursos para manter-se em sua atual posição.  

Por último, o quadrante pesos ou cão (baixa participação e baixo crescimento), 

expressam condições de pouca geração de caixa. São negócios que aguardam uma “ virada”  no 

mercado. 

 O modelo das Cinco Forças de Porter, descrito anteriormente, também é utilizado 

como modelo de formulação de estratégia corporativa.  

 Contudo, existem restrições na formulação da estratégia, as quais se desenham desde 

as limitações financeiras, cultura de risco dos administradores da organização, a própria 

capacidade organizacional em desenvolver as lógicas corporativas exigidas para o alcance das 

metas definidas para determinada estratégia, limitações quanto aos canais de distribuição, 

efeito refratário da concorrência em função do aumento significativo dos esforços 

competitivos que são obrigados a empreender. 

 Após a escolha do modelo estratégico ideal que deve ser implementado, a nova 

preocupação dos gestores deve concentrar-se na forma como essa estratégia será introduzida 

na organização. Certo & Peter (1993, pg. 157) demonstram claramente essa preocupação no 

seu modelo de implementação da estratégia. O quadrante Sucesso é o resultado da 

combinação da escolha correta de uma estratégia e de sua boa implementação. O quadrante 

Roleta representa situações de uma má estratégia implantada da melhor forma. Já o quadrante 

Problemas representa uma boa estratégia implementada de maneira incorreta. Por último, o 

quadrante Fracasso é a combinação da má escolha da estratégia e da sua implementação 

incorreta. 
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Figura 2.10 – Implementação da estratégia 
Fonte: Certo & Peter (1993, pg.157) 

Adaptado de Thomas V. Bonoma, 
The marketing edge: making strategies work, p.12, 1985 

 

A organização sofrerá fortemente com ajustes que serão necessários para acomodar a 

atégia definida. A dimensão dessa adaptação variará caso a caso, podendo ser mínima, ou 

mesmo exigir fortes mudanças. 

A estrutura organizacional representa um dos pontos cruciais para o sucesso da 

implementação da estratégia corporativa. Wright et al (2000, pg. 267) refere

organizacional como “ o modo pelo qual as tarefas e responsabilidades são alocadas aos 

indivíduos e também à maneira como os indivíduos são agrupados em escritórios, 

 

2003, pg. 35), “ a estrutura organizacional limita a disponibilidade dos 
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Figura 2.11 – A roda da estratégia competitiva 
Fonte: Porter (1986, pg. 16) 

 

2.5  Controle Estratégico  

A última etapa do ciclo da administração estratégica é a do controle. Nessa etapa, as 

atividades desenvolvidas visam acompanhar os resultados apresentados pela empresa, 

comparando-as com as metas definidas anteriormente e oferecendo condições para que sejam 

tomadas as medidas corretivas em caso de desvios. 

Se os objetivos gerais não estão sendo alcançados, é nessa etapa que serão constituídos 

novos elementos que recomporão a estratégia da empresa para dirimir os desvios 

apresentados, potencializando assim maior eficiência e eficácia à organização.  

O controle estratégico é um tipo diferenciado de controle organizacional, que mantém 

seu escopo na monitoração e na avaliação do processo administrativo estratégico (Certo & 

Peter, 1993). Visa assim a que as metas estabelecidas pelo planejamento estratégico sejam 

atingidas.  
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Como está demonstrado na figura 2.12, o controle estratégico pode ser dividido em 3 

fases distintas: a primeira seria a medição do desempenho atingido, a segunda compara esses 

resultados com os padrões estabelecidos no planejamento, e a terceira fase compõe-se das 

medidas corretivas necessárias para resolver os desvios apresentados.  

 Certo & Peter (1993, pg. 219) definem assim a terceira fase do controle estratégico: “ a 

atitude corretiva é uma mudança que o administrador faz no modo como uma organização 

funciona para garantir que ela possa alcançar os objetivos organizacionais de forma mais 

efetiva e eficiente e trabalhar de acordo com os padrões estabelecidos.”  

 

 
 

Figura 2.12 – Modelo geral de processo de controle 
Fonte: Certo & Peter (1993), figura 6.1, pag. 197 

 
 

Wright et al (2000) fazem relevantes observações sobre o controle estratégico: 

a) A função do controle estratégico tem autonomia para alterar a estratégia até então 

utilizada, caso sejam verificadas ineficiências no alcance dos objetivos; 

b) O controle empresarial de mercado mais comum é o orçamentário, mas ele tem 

escopo bem menor, se comparado à monitoração estratégica; 

c) Os principais limitadores do controle orçamentário centralizam-se na sua natureza 

quantitativa de avaliação e no horizonte de cobertura, geralmente um ou dois anos, por isso as 

principais ações corretivas centralizam-se nas operações internas; 

d) Essas ações corretivas são, na sua grande maioria, realizadas após o fechamento do 

exercício orçamentário;  
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e) A utilização do benchmarking competitivo é uma ótima forma de avaliar a 

organização em relação às demais do setor; 

f) Controle da qualidade dos produtos e serviços; 

g) Mensuração e controle das inovações; 

h) Poderão ser utilizados alguns critérios para o controle estratégico: critérios de 

desempenho e variáveis organizacionais. 

 Numa visão mais financeira (quantitativa), Gitman (1997) justifica que as empresas 

têm variados tipos de relatórios para auxiliar a decisão, alguns gerenciais, outros obrigatórios 

por regulamentação. Dentre os relatórios compulsórios, destacam-se três, os mais usuais entre 

os executivos: a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), o Balanço Patrimonial e o 

Fluxo de Caixa (compulsório nos EUA e, de acordo com lei recente, tornar-se-á compulsório 

também no Brasil). Destaca ainda que por meio deles é que os stakeholders podem checar de 

forma segura os resultados obtidos pela organização e checar se os mesmos estão alinhados 

com suas expectativas. 

Se o controle orçamentário não é capaz por si só de abranger todas as análises referentes 

ao acompanhamento estratégico, certamente consegue centralizar a maioria significativa dos 

itens de controle, e até mesmo, de forma indireta, aqueles de natureza qualitativa.  

Oliveira et al (2002, pg. 117) definem que o “ orçamento é a expressão quantitativa e 

formal dos planos da administração, e é utilizado para apoiar a coordenação e implementação 

desses planos” . Completam ainda, que o processo orçamentário possibilita ao administrador 

acompanhar o desempenho da organização e garantir que os desvios apresentados sejam 

corrigidos prontamente.  

O grande diferencial desse modelo é poder expressar os resultados efetivos alcançados 

pela empresa de forma objetiva e clara, consolidando os resultados de gestão de todos os 

setores da organização.  

Contudo, mesmo admitindo que o orçamento signifique a integração do processo 

decisório com o controle gerencial, deve-se ter em mente que o controle da administração 

estratégica é muito mais amplo que essa visão tradicional. Além disso, é oportuno considerar 

algumas limitações e vantagens do controle orçamentário, como está demonstrado na tabela 

2.3. A mais significativa é não conseguir representar em suas rubricas todas as necessidades 

de controle que a diretriz organizacional exige. 
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Tabela 2.3 – ������������	��
���������	������	���������������������� 
Fonte: Oliveira et al (2002) 

 

Vantagens Desvantagens 
Estabelecimento de metas claras Erros nos valores estimados (1) 
Fácil divisão de responsabilidade (exige uma 
estrutura administrativa adequada)  

Custo do sistema aumenta na proporção do 
aumento de sua sofisticação (2) 

Fortalece a “ sintonia”  dos grupos da empresa Tenta substituir a Administração (3) 
Promove o espírito empreendedor Não possibilita a apresentação de itens 

subjetivos, ou, quando mensuráveis, poderão 
não fazer parte do rol de rubricas tradicionais 

Motiva os funcionários (recompensas) Desmotiva os funcionários, quando mal 
elaborado 

Padroniza a leitura de resultados Poderá promover um clima de competição 
entre áreas da organização. 

Dota a organização de um instrumento de 
controle operacional (real x previsto) 

Não permite a correção repentina das 
mudanças drásticas do mercado 

Promove o espírito de contenção de custos e 
despesas 

Pressão dos interesses externos (4) 

(1) Os erros de estimativas que se apresentem em um orçamento tendem a reduzir-se com os anos de prática da 

ferramenta, não apenas pelas séries históricas que são estabelecidas, mas pelo próprio aprofundamento do 

conhecimento do negócio e pelos fatores que poderão influenciar as metas, principalmente quando são 

considerados alguns ramos de atividades específicos. 

(2) É imprescindível o bom senso por parte dos gestores do orçamento, principalmente quando considerada a 

relação custo x benefício. O Diagrama de Pareto é um modelo muito útil para facilitar o foco nas grandes 

discrepâncias. 

(3) Nunca o controle orçamentário deverá substituir a criatividade humana e suas possibilidades, entretanto, será 

composto de instrumento para o apoio à decisão. 

(4) Frezatti (2000, pg. 33), Gestão de valor na empresa: uma abordagem abrangente do valuation a partir da 

contabilidade gerencial, São Paulo, Atlas, 2003, apud Silva (2005), define que “ as expectativas dos interesses 

externos pressionam os agentes internos. O processo orçamentário deve ser acompanhado e revisado 

permanentemente, o que demanda tempo e dinheiro, além de considerar que os resultados podem ser em longo 

prazo”  e ainda Wood & Sangster (1996, pg. 444), Business accounting, London: Pitman Publishing apud Silva 

(2005) descrevem que “ provavelmente em nenhuma outra parte da contabilidade seja tão necessário envolver as 

pessoas quanto no processo orçamentário” . 

A utilização clássica do orçamento “ veste-se”  com três relatórios celebrados no meio 

corporativo: a Demonstração de Resultado do Exercício, o Balanço Patrimonial e o Fluxo de 

Caixa, conforme pode ser verificado na figura 2.13. 
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Figura 2.13 – Ciclo estratégico e os modelos de controle orçamentários 

 

Martins (1998, pg. 323), mais voltado para o controle dos custos corporativos, afirma 

que para o pleno entendimento da ação de controlar, é necessário responder a algumas 

questões básicas:  

“ Conheço a origem de cada receita e o destino de cada despesa ocorrida?”  

“ Elas estão dentro dos valores e limites esperados?”  

“ Quando algumas delas se desviam do comportamento esperado, tenho conhecimento 

rápido disso?”  

“ Sou capaz de identificar com agilidade a razão do desvio?”  

“ Tomo alguma atitude para corrigir os desvios?”  

Define que “ controle significa conhecer a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar 

conhecimento rápido das divergências e tomar atitudes para sua correção.”    

Oliveira et al (2002, pg. 13), definem a área de Controladoria como: 

“ capaz de organizar e reportar dados e informações relevantes para os tomadores de 

decisão, manter o monitoramento das diversas atividades e do desempenho de outros 

departamentos e exercer uma força capaz de influir nas decisões dos gestores da 

organização” . 

Dos três requisitos citados, sem dúvida o primeiro norteia a responsabilidade na 

consolidação dos dados e na transformação em informações que serão pretendidas neste 

trabalho. Dessa forma, o controller é, sem dúvida, o profissional qualificado para conduzir o 
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controle estratégico da organização. Afinal, é o responsável pelo Sistema de Informações 

Gerenciais (Oliveira, 2002). 

2.5.1  Melhores Práticas para o Controle Estratégico  

 O capital humano da organização deverá estar pronto para absorver uma nova cultura 

de gestão. Sua adequação precisa conter uma nova forma de pensar, de hábitos proativos, de 

máxima criatividade. É necessário que os responsáveis pelo desenvolvimento humano se 

preocupem em fomentar um novo interesse nos colaboradores, investindo em treinamento, 

focando os temas estratégicos, enfim, forjando um novo perfil de conduta, mais voltado para 

resultados, para uma disciplina financeira (controle orçamentário), fazendo com que cada 

colaborador se sinta dono do negócio (espírito empreendedor), e que essas ações sejam 

recompensadas justamente por meio da participação no sucesso dos resultados.  

 Kaplan & Norton (2004) destacam o modelo de perfil de competência adotado pela 

empresa Chemico (figura 2.14), o que valoriza a capacidade adaptativa de absorver novos 

aprendizados circunstanciais. A suplementação da base técnica, como o poder de negociação, 

a capacidade de gerir projetos ou de trabalhar, constitui o elemento habilidade. O elemento 

conhecimento é o arcabouço dos conhecimentos necessários para o exercício do cargo. 

Valores é o conjunto de características ou de comportamentos que possibilitam o exercício do 

cargo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Modelo de perfil de competência usado na Chemico, Inc. 
Fonte: Kaplan & Norton (2004), figura 8.4, pag. 236 

 
 

O modelo BSC, implantado na Companhia Petroquímica do Sul (Copesul), empresa 

atuante do ramo petroquímico estabelece uma interessante relação de atividades, pessoas e 

objetivos, a qual que simboliza o espírito estratégico que toda empresa deve possuir em seu 

dia a dia.  
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 valores 



Capítulo 2 Base Conceitual 

 

 38

 
 

Figura 2.15 – Os cinco princípios da organização voltada à estratégia. 
Fonte: Coutinho & Kallas (2005), figura 15, pag. 253 

apud Kaplan & Norton, Organização orientada para a estratégia: como as empresas que adotam o 
balanced scorecard prosperam no novo ambiente de negócios. Rio de janeiro, Campus, 2000a.  

 

Nos EUA, a partir da década de 1990, entre as organizações que possuem uma 

administração mais complexa formada pela alta administração (conselho de administração, 

conselho fiscal, auditores independentes, além dos altos executivos), surgiu um novo sistema 

de gestão caracterizado por uma estruturação para proteger a equidade entre os acionistas. A 

Governança Corporativa nasceu para conciliar a relação propriedade e gestão, propondo uma 

maior transparência aos atos praticados pela alta administração e uma maior segurança ao 

mercado e stakeholders.  

Shleifer & Vishny apud Garcia (2005, pg 07) apresentam a governança corporativa 

como “ o elemento que lida com as maneiras pelas quais os fornecedores de recursos garantem 

que obterão para si o retorno sobre seu investimento” . 

 O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define em seu portal: 

“ Governança Corporativa como o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de 
administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As boas práticas de 
governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar 
seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade” . 
 
A BOVESPA, como forma de contribuição para o modelo, adota três categorias de 

governança corporativa (níveis 1, 2 e 3), com as quais estabelece critérios adicionais à prática 

administrativa, como, por exemplo: garantia de liquidez das ações, direitos dos acionistas e do 

conselho de administração, emissão de ações, dentre outros. 

'����%	


! 
����(�%	


��
���
�


��)��


'����������

�
�
�

���� �� ���
 ���������	
�

�����������

���������



Capítulo 2 Base Conceitual 

 

 39

2.5.2  Desenvolvimento do Controle Estratégico 

 Como foi apresentado anteriormente, a montagem do planejamento estratégico é 

desenhado a partir da alta administração, por meio da tradução da missão organizacional em 

objetivos. Tais metas deverão ser divididas entre seus subordinados imediatos e multiplicadas 

por todos os colaboradores (desdobramento ou cascateamento de atividades). Cada 

funcionário participará ativamente dos resultados que serão obtidos pela organização. Esse 

processo é conhecido como o gerenciamento pelas diretrizes e define uma linha hierárquica de 

distribuição de metas, em que cada gerente deverá treinar seus colaboradores imediatos (top-

down), atuando nas anomalias apresentadas (desvios entre o planejado e o realizado) mediante 

instrumentos próprios de controle. Essa é a base para a construção de um modelo bem 

eficiente de recompensas com referências às metas pessoais e corporativas. 

O aspecto mais relevante desse processo é que cada gerente deverá agregar valor às suas 

atividades, não só cumprindo as metas sob sua responsabilidade, mas participando ativamente 

da manutenção e do direcionamento da empresa para uma posição de destaque no mercado. 

Campos (2004, pg. 26) define que: “ gerenciar é essencialmente atingir metas, não existindo 

gerenciamento sem metas” . Completa ainda ao dizer que “ gerenciar é estabelecer novos 

padrões, modificar os padrões existentes e cumpri-los, sendo a padronização o cerne do 

gerenciamento” .  

O controle estratégico compara as medições de desempenho obtidas com os padrões 

definidos no planejamento (objetivos e padrões organizacionais). Tais padrões são os 

indicadores que facilitam a medição dos resultados. Cada empresa seleciona um grupo de 

indicadores que estarão distribuídos pelas suas áreas operacionais, não existindo um padrão 

determinado. Existem, contudo, aqueles mais comuns, que o mercado elegeu como 

prioritários.  

 

 
 

Figura 2.16 – Estrutura das metas de desempenho 
Implantação do BSC na Polibrasil Resinas S/A 

Fonte: Coutinho & Kallas  2005), figura 13, pag. 142 
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Certo & Peter (1993) propõem como sugestão de indicadores de atividades, o que eles 

chamaram “ Grupos de Depositários” . Uma vez que todas as metas foram desdobradas, será 

necessária a preparação de referenciais para avaliar cada uma das metas definidas. É 

importante perceber, como foi anteriormente descrito, que as metas são divididas por sua 

natureza qualitativa e não qualitativa. Caberá aos gestores estabelecerem a melhor forma de 

controlar a ambas. 

 
Tabela 2.4. Grupos de depositários e sugestões para medir suas atividades 

Fonte: Certo & Peter (1993), tabela 6.6, pag. 214 
 

 

Categoria Indicadores de curto e longo prazo 
Clientes Vendas (R$ e volume), crescimento de 

vendas, base de clientes, novos clientes, 
fidelidade, número de novas necessidades, 
capacidade de controlar preços 

Fornecedores Custo da matéria-prima, tempo de entrega, 
estoques, disponibilidade da matéria-prima 

Finanças GPA (ganhos por ação), preços das ações, 
ROE (retorno sobre receitas), taxas de 
crescimento ROE 

Empregados Quantidade de sugestões, de reclamações, 
produtividade, número de promoções 
internas, nível de treinamento, turn-over 

Defesa do consumidor 
(Área do Depto. Jurídico) 

Número de processos, número de processos 
com status de provável perda 

Responsabilidade social Capital investido, participação do capital 
investido no faturamento 

  

 

Os modelos mais aderentes aos principais indicadores de uma organização são o resumo das 

demonstrações financeiras (DF) e, portanto os mais comuns na leitura de dez entre dez 

executivos. As rubricas existentes na DRE, no balanço patrimonial e no fluxo de caixa, 

apresentam de forma facilitada os resultados centrais de uma organização. Verifica-se, por 

exemplo, que os resultados obtidos pela empresa, dentro de um exercício, representam a soma 

dos resultados das áreas produtivas e das áreas de apoio. 
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Tabela 2.5 – Adaptação do esquema de DRE e as áreas organizacionais de interesse 
Fonte: Iudícibus & Marion (2000, pg. 73) 

           

        Demonstração de Resultado do Exercício  

Receita Bruta Vendas & Marketing 
Deduções Contabilidade, Qualidade 
Receita Líquida Vendas & Marketing 
CPV/CSP/CMV Produção, Comercial 
Lucro Bruto Rubrica de resultado 
Despesas Administrativas Todas 
Despesas de Vendas Vendas & Marketing 
Despesas Financeiras Financeira e Contabilidade 
Lucro Operacional Rubrica de resultado 
Receitas/Despesas não-Operacionais RH/Todas 
Impostos/contribuição Contabilidade 
Lucro/Prejuízo Rubrica de resultado 

 

(*) as áreas de interesse são aquelas que possuem influência direta nos resultados da rubrica. 

 

A grande vantagem desses três modelos, além de sua popularidade e padronização 

compulsória, é que eles permitem uma série de relações entre os resultados obtidos, capazes 

de demonstrar seguramente como anda a saúde econômico-financeira da organização. São os 

relatórios solicitados por qualquer credor, quando da avaliação de crédito para algum 

empréstimo ou financiamento. 

Outro aspecto relevante quando se trabalhar com os relatórios DFs, é que os mesmos 

derivam em diversos outros indicadores e de modelos criados para facilitar a avaliação de 

uma empresa. Tais relatórios “ variantes” , mais conhecidos como “ relatórios gerenciais” , 

permitem um maior grau de liberdade quanto à apresentação dos resultados corporativos. 

Podem evidenciar elementos mascarados durante uma exposição tradicional. A análise do 

portfólio de produtos é um exemplo típico. Segundo as regras da contabilização brasileira, o 

modelo de custeio por absorção é o que deve ser oficialmente apresentado. No entanto, 

quando se pretende estudar o retorno que cada serviço/produto está oferecendo, é necessária a 

utilização do sistema de custeio variável, isso porque os principais indicadores poderão ser 

apresentados facilmente como a margem de contribuição por produto (por centro de custo), 

ponto de equilíbrio, dentre outros pontos relevantes.   

O mais importante é perceber que todas as informações da organização não são 

apresentadas de uma forma consolidada, sejam elas decorrentes direta ou indiretamente das 
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demonstrações financeiras, ou dos mais variados relatórios técnicos desenvolvidos pelas áreas 

de produção ou áreas de apoio. Normalmente, as empresas desenvolvem um relatório mensal 

(book mensal), no qual são demonstrados os principais resultados da empresa, por meio dos 

indicadores financeiros, em sua esmagadora maioria derivados das DFs. 

O que se observa, além da não centralização estratégica de resultados, é a dificuldade de 

se aferirem os resultados não financeiros derivados das diretrizes organizacionais.  

2.5.3  Alguns Modelos de Apoio ao Controle 

a) Modelo RFM 

Como foi verificado anteriormente, existem diversos aspectos mercadológicos que não 

são de fácil mensuração, mas estão dispostos nas metas estratégicas da organização. Li et al 

(2007) definem o modelo RFM como uma metodologia desenvolvida para reconhecer o valor 

individual dos consumidores de uma organização, objetivando agregar valor aos 

serviços/produtos oferecidos. Hughes (2000) explica o significado do modelo: 

I. Recência (Recency) – o período medido entre o dia da pesquisa e o dia da última 

compra do cliente. Quanto menor o número de dias, melhor. É considerado o mais 

forte das três unidades. 

II. Frequência (Frequency) – indica o número de vezes que um determinado cliente 

efetuou compras. Quanto maior, melhor. 

III. Valor (Monetary value) – quantifica o volume financeiro que um determinado 

comprador realizou em um determinado período de tempo. 

Orientado para o aumento da satisfação e do grau de fidelização dos consumidores da 

empresa, o modelo RFM estrutura-se através da monitoração de cada um dos consumidores 

de uma organização. Cada um deles são “ marcados”  na base de dados com notas entre 1 

(maior) e 5 (menor) dentre os três requisitos de identificação de consumo. A modelagem dos 

dados é realizada por meio de metodologia estatística, em que o universo é dividido em 

quintis, uma divisão para cada unidade.  

Portanto, cada comprador ativo na base da empresa deverá ter uma “ marcação”  entre 1 e 

5, para cada um dos critérios.  
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Tabela 2.6 – Modelo RFM 

 

 

 

O comprador que detenha a marcação: “ 1, 1, 1” , terá o perfil mais fiel, além de 

certamente ser um dos que mais proporcionam retorno à empresa. Eles necessitam ser tratados 

diferencialmente. Para cada combinação de faixas de pontos, deverão ser constituídas ações 

promocionais próprias. Historicamente, quando se combina o modelo RFM com o Diagrama 

de Pareto, é possível estabelecer algumas interessantes relações. No caso da análise dos 

consumidores que mais gastam, pode verificar que a seleção dos consumidores do 1º e 2º 

quintis do critério valor (40% dos consumidores que mais gastaram em determinado período 

de tempo) são responsáveis por uma parcela expressiva do faturamento total do 

estabelecimento, variando entre 70 a 80% do volume financeiro total.  

É interessante observar que essa metodologia pressupõe a utilização de uma base de 

dados de consumo, em que os clientes aferidos deverão estar ativos. Outro fator 

importantíssimo é perceber que o modelo RFM não só se aplica ao desenho de um 

relacionamento ideal com os clientes cativos, mas também a diversos outros estratagemas 

mercadológicos, como a re-conquista de clientes inativos, o aumento do consumo de clientes 

potenciais, as promoções específicas para clientes “ passantes” , dentre outros.       

 

b) Modelo Orçado Adaptado 

Oliveira et al (2002) diferenciam o orçamento estático do orçamento flexível. Enquanto 

o primeiro consiste na rígida manutenção dos valores previstos, independentemente das 

mudanças estratégicas ou ambientais que ocorram, o orçamento flexível possibilita ajustes 

com as variações de volume.  

Cabe perceber que a construção do orçamento empresarial, desenhado nos moldes 

orçamentários, deve adaptar-se a situações atípicas de operação ou a mudanças que ocorram 

no planejamento estratégico, direcionadas pela alta direção. Um exemplo clássico de tal 

modelo é o Orçamento Adaptado, muito utilizado nas organizações atuantes no setor agrícola. 

Classificação  Recência Freqüência Valor 

1º Quintil  1 1 1 

2º Quintil 2 2 2 

3º Quintil 3 3 3 

4º Quintil 4 4 4 

5º Quintil 5 5 5 

melhor 



Capítulo 2 Base Conceitual 

 

 44

O modelo propõe a adoção de mais de uma perspectiva de controle, a adequação dos 

critérios planejados à realidade executada, isto é, um misto entre as quantidades e os valores 

previstos e realizados. Levando-se em consideração que os itens orçamentários são definidos 

por meio de um estudo criterioso para a elaboração de parâmetros de cálculo das receitas, 

custos, despesas e investimentos, eles deverão ser “ adaptados”  à realidade do mercado. Por 

exemplo, um profissional poderá estimar que seja necessária uma certa quantidade de material 

para realizar uma determinada atividade de construção e que esse material tem um custo de 

mercado de “ x” . Contudo, quando da realização do trabalho, não só o valor do material 

poderá estar bem discrepante do valor previsto, como poderá existir uma decisão de reduzir 

ou de aumentar o escopo da obra a ser realizada. Para isso, o Orçamento Adaptado cria 

alternativas para o acompanhamento de uma previsão mais realista, influenciada por dados 

atualizados do mercado.  

A modelagem orçamentária segue critérios técnicos definidos pelas áreas de 

responsabilidade. Martins (1998) explica que, no caso da modelagem dos custos produtivos, 

deve-se considerar a diferença entre o custo-padrão e o custo ideal para a produção de 

determinado produto. O custo ideal representa a constituição de um valor obtido por meio de 

insumos ótimos, da melhor qualidade, sob condições ambientais excelentes, considerando-se a 

capacidade máxima da empresa, analisando o estudo dos tempos e movimentos como 

orientação inflexível do padrão de excelência, portanto, um “ custo de laboratório” . Martins 

(1998, pg 332) define que “ custo-padrão corrente é a meta para o próximo período para um 

determinado produto ou serviço, mas com a diferença de levar em conta as deficiências 

sabidamente existentes em termos de qualidade de materiais, mão de obra, equipamentos, 

fornecimento de energia, etc. É um valor que a empresa considera difícil de ser alcançado, 

mas não impossível. Portanto considera as ineficiências da empresa, não aceitando aquelas 

que possam ser sanadas.”   

Desse estudo podem-se extrair relevantes aspectos para a estruturação e montagem 

orçamentária: 

1. A modelagem das metas previstas apesar de baseada em índices técnicos, 

certamente estará sujeita aos efeitos do ambiente, que ele seja deliberado por 

eventos internos da organização ou não; 

2. A inclusão de um orçamento previsto corrigido (modelo adaptado) é 

indispensável para as correções que se façam necessárias; 
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3. O orçamento deverá estabelecer metas atingíveis, isto é, nem tão fácéis que se 

tornem atingíveis sem esforço, como também nem tão difíceis que desmotivem a 

operação dos colaboradores. 

A partir dessas observações, foi criado o modelo orçamentário flexível, denominado 

Orçamento Adaptado, isto é, um modelo que tenta compensar os efeitos extra previsão, que 

possam ser mensurados logo após os desvios apresentados. A tabela 2.7 exemplifica o 

modelo. Devem-se analisar as três variáveis existentes: produção, quantidade de insumos e os 

custos dos insumos previstos. Percebe-se que o resultado obtido pela equipe de plantio foi 

excelente, além de realizar uma produção maior do que o previsto (mais 1 hectare), 

aperfeiçoou a utilização do insumo, reduzindo seu consumo em 10kg por hectare (variação 

técnica). Não houve variação econômica (custo do insumo). Se houvesse o julgamento 

simples do valor do orçamento previsto com o realizado, poder-se-ia concluir que o 

orçamento não foi cumprido. No exemplo em questão, bem pelo contrário, além de a equipe 

de plantio ter conseguido realizar uma maior produção (de 2 ha para 3 ha), ainda reduziu o 

padrão de utilização do insumo.  Dessa forma, o mais justo seria comparar o orçamento 

adaptado com o realizado ($ 3.000 - $ 2.700), portanto um excelente desempenho. 

 

Tabela 2.7 – Modelo orçado adaptado 

Exemplo: Plantio por hectare 

Orçamento Previsto Realizado Adaptado 

Produção (a) 2 hectares 3 hectares 3 hectares 

Insumos (b) 100 kg/ha 90 kg/ha 100 kg/hectare 

Necessidade de Insumo (a x b) 200 Kg 270 Kg 300 Kg 

Custo do insumo (c) $10/Kg $10/Kg $10/Kg 

Custo da produção (a x b x c) $ 2.000 $ 2.700 $ 3.000 

 

2.5.4  Sistemas de Informação e Controle Estratégico 

Miranda (1999, p.285) apud Valentim (2002) define dado “ como um conjunto de 

registros qualitativos ou quantitativos conhecidos, que organizado, agrupado, categorizado e 

padronizado adequadamente transforma-se em informação”  e informação “ como sendo dados 

organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão” . Salienta-se que 

informação e conhecimento são conceitos próximos, mas distintos. Enquanto a informação é o 
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dado tratado, formatado com relevância e propósito, o conhecimento representa o passo 

seguinte, a transformação do potencial útil na prática produtiva. 

A Era da Informação, também conhecida como Era Digital, aparece após a Era 

Industrial, especificamente na década de 1980 com o aparecimento dos microprocessadores, a 

rede de computadores, a fibra ótica e o computador pessoal.   

É neste ambiente que a tecnologia deverá estabelecer-se como instrumento ideal de 

transformação de dados em decisões estratégicas. 

“ Todo sistema, usando ou não recursos de Tecnologia da Informação, que manipula e 

gera informação pode ser genericamente considerado Sistema de Informação”  (Rezende, 

1999, apud Rezende & Abreu, 2003, pg. 60). 

O papel do Sistema de Informação Gerencial (SIG) nas empresas alterou 

significativamente o vínculo entre suas atividades e o planejamento estratégico.  

“ O SIG atualmente representa a competência nuclear da empresa (core competence), 

desempenhando um papel estratégico para a mesma. (Prahalad & Hamel, 1990, apud Rezende 

& Abreu, 2003, pg. 100). 

A função primordial da informação na organização é prover os melhores caminhos para 

o uso eficiente de seus recursos e alinhar-se à realidade do mercado. A informação revela-se 

como recurso estratégico: 

a) Relevância da informação – é preciso não apenas coletar dados, mas ordená-los de 

forma lógica para se tornarem úteis; 

b) Diferenciação entre informações operacionais e gerenciais (estratégicas); 

c) Capacidade de controle das estratégias definidas no planejamento estratégico; 

d) Informação proporciona maior adaptabilidade ao aprendizado, auxílio ao modelo 

estratégico; 

e) Dinamismo das informações: a fluidez de dados entre as camadas da organização é 

uma constante. 

“ SIG estratégicos são aqueles capazes de mudar os objetivos, produtos, serviços ou 

relações ambientais de uma empresa (Laudon & Laudon, 1999, apud Rezende & Abreu, 2003, 

pg. 111). 

A classificação dos sistemas de informação não é unânime no meio acadêmico. 

Contudo, adotando a referência da maioria dos autores, define-se que o Sistema de 

Informação Estratégica (SIE), ou Enterprise Information System (EIS), possui as seguintes 

características: 
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1. Processa os dados operacionais e gerenciais e transforma-os em informações 

estratégicas; 

2. Trabalha com as informações do ambiente externo da organização; 

3. Auxilia na tomada de decisão pela alta administração; 

4. Trabalha com formas amigáveis de demonstrar os resultados. 

 

Considerações Finais 
 
 Conforme está descrito neste capítulo, a presença da metodologia da administração 

estratégica nas organizações, principalmente quando consideradas as novas condições 

mercadológicas que se apresentam, é fator decisivo para o estabelecimento de diferenciais 

competitivos que mantenham a organização sempre à frente das demais e atraente aos desejos 

dos consumidores. Ratifica-se que é o caminho mais técnico, rápido e seguro para se atingir o 

retorno desejado pelos acionistas e a satisfação dos demais stakeholders. 

 A figura 2.17 resume os principais aspectos descritos na base conceitual. A condição 

precípua para existência de qualquer empresa é o retorno que os proprietários irão obter do 

negócio. Essa remuneração deverá ser maior que a oportunidade de ganho no mercado 

financeiro (atratividade). Além disso, diante de uma nova realidade mundial, as organizações 

também devem remunerar a sociedade, beneficiando todos aqueles envolvidos direta ou 

indiretamente no negócio (função socioambiental). Visando à sobrevivência da organização 

no mercado, ela deverá atender a cinco requisitos estratégicos:  

1. Plena satisfação dos consumidores e compromisso socioambiental; 

2. Qualidade na prestação dos serviços; 

3. Eficiência produtiva: melhores práticas, inovação tecnológica, padronização, 

capacidade adaptativa às exigências do mercado (flexibilidade); 

4. Orientação dos funcionários para resultados; 

5. Transparência e ética. 

A metodologia ideal para administrar esse direcionamento corporativo é a Administração 

Estratégica, processo dividido em cinco fases: análise do ambiente, definição dos objetivos da 

organização, definição da estratégia, implantação da estratégia e controle estratégico. Vários 

modelos são utilizados para dar suporte às fases da Administração Estratégica: SWOT, Matriz 

BCG, Modelo das Cinco Forças de Porter, Governança Corporativa, dentre outros. A ênfase 

na última etapa do ciclo da Administração Estratégica revela a importância da conciliação 

entre a diretriz organizacional e os resultados efetivamente alcançados pela empresa. No 
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estudo realizado, ficou demonstrado que o controle orçamentário é o instrumento mais 

utilizado nessa etapa pelos executivos do mercado. As demais ferramentas consolidam a 

metodologia para o auxílio à decisão, proporcionando a chegada de informações relevantes, 

objetivas e seguras aos agentes de decisão. 
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igura 2.17 – Modelo Geral de uma Organização Estratégica
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3 Descrição do Problema 

3.1 Limitações do Controle Estratégico 

Toda organização deverá gerir seus negócios estrategicamente. Seus administradores 

precisam estar voltados permanentemente para tudo que estiver ocorrendo no mercado, 

vislumbrando novas oportunidades ou precavendo-se dos riscos existentes. Na mesma 

direção, caberá a esses gestores administrar da melhor forma seus recursos próprios, 

valorizando seus pontos fortes e fomentando aqueles que merecem crescimento.  

O grande objetivo desse processo é estabelecer essencialmente vantagens competitivas 

que tornem uma organização diferenciada em relação a seus concorrentes. Tal é a função 

primordial da administração estratégica. 

Contudo, durante a etapa do controle estratégico, observa-se que não há um processo 

desenvolvido para consolidar de forma objetiva, regular e amigável, as principais informações 

qualitativas e quantitativas dos resultados, de modo a servirem como instrumento de decisão 

aos gestores da empresa.  

Segundo a literatura estudada, o controle estratégico está mais voltado para os ajustes 

das macroposições da estratégica corporativa, não possuindo agilidade suficiente para 

oferecer aos gestores informações rápidas, consolidadas, que auxiliem regularmente na 

tomada de decisão. Verifica-se que a maioria das empresas carece de um relatório-padrão, 

capaz de demonstrar os resultados operacionais da maioria das áreas da organização em um 

único documento, que esteja focado no cumprimento das metas estratégicas de curtos e 

médios prazos e que tenha como principal características: padrão de apresentação, 

objetividade, regularidade e segurança em sua disposição. 

3.2 Importância do Sistema de Controle Estratégico nas Organizações 

Na literatura acadêmica, foram buscadas abordagens que estimulassem a preocupação 

com o desenvolvimento desse modelo. 

Rezende & Abreu (2003) demonstram que a informação é um fator essencial para a 

adaptabilidade organizacional em função do constante aprendizado. Por isso, ela deve fluir 

por todas as áreas da empresa. Salientam que a informação está forçando as empresas a 

modificarem suas estruturas organizacionais de modo significativo. Os autores fazem uma 
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interessante comparação entre as empresas que valorizam a informação e aquelas mais 

tradicionais (tabela 3.1). 

 
Tabela 3.1 – Diferenciação entre a empresa tradicional e a empresa baseada na informação 

Fonte: Rezende & Abreu (2003, pg. 104) 
 

Empresa Tradicional Empresa Baseada na Informação 
Burocracia Consenso 
Padronização dos produtos e serviços Massificação personalizada e qualidade 
Estrutura hierarquizada Achatamento da verticalização na estrutura 

organizacional, maior democratização das 
informações 

Autoridade Gerência participativa 
Centralização Trabalho em equipe, recursos 

descentralizados 
Processo decisório centralizado Decisões participativas, gerenciamento por 

resultados 
Planejamento centralizado Pensar globalmente e agir localmente 
Controle centralizado  Controle descentralizado 

 
 

Em seu artigo, Nelson & Rap (1999) valorizam a necessidade da utilização dos Sistemas 

de Controle Gerencial (Management Controle System – MCS) como ferramenta inerente ao 

sucesso de qualquer organização. A ideia básica é de criar diferenciais competitivos mediante 

o domínio dos elementos de decisão. Uma das premissas do texto é estabelecer como caráter 

indispensável ao sucesso da implantação de uma estratégica de negócio o acesso pleno da 

camada de gestores seniores às informações elaboradas para a decisão. 

Estabelecem que o sistema de controle deve ser aderente às necessidades particulares de 

cada empresa, o que proporciona aos gestores maior capacidade de reduzir ou dirimir o 

quadro de incertezas que se apresente. Enfim, medir com precisão o afastamento entre o 

planejamento e os resultados obtidos.  

Citam Robert N. Anthony (1965), responsável pelo desenvolvimento de um modelo que 

influenciaria na concepção do controle gerencial até os dias atuais. Basicamente, ele 

distinguiu o controle gerencial do controle operacional. O primeiro modelo trata da relação de 

todos os eventos da organização relacionados com a estratégica corporativa (planejamento 

estratégico), enquanto o controle operacional apenas diz respeito à monitoração de operações 

específicas, tais como: resultados de compras, fabricação, etc. Sua preocupação encontra-se 

na maximização dos resultados da empresa, por meio da compatibilização do uso de 

ferramentas de controle, de modo a proporcionar maior eficiência e eficácia à organização.  
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Outro ponto relevante citado por Nelson & Rap (1999) é sua percepção do controle 

orçamentário. Em algumas situações especiais, dependendo dos problemas mercadológicos 

existentes, a priorização do uso do controle orçamentário poderá ser preterida para um 

segundo plano. O que eles observam é que outras relações também devem ser utilizadas, 

como, por exemplo, o volume financeiro investido em qualidade, o que poderá ser medido 

posteriormente por meio de um questionário de satisfação na compra. 

Percebe-se que os autores se preocupam inicialmente com a adoção da metodologia de 

controle como instrumento inerente ao sucesso e que deve ser democratizado na empresa. 

Citam a flexibilidade que todo o sistema de controle deve ter, além de aspectos que 

facilitem e motivem sua utilização: característica amigável, objetiva e relevante. 

Salientam que problemas com maior ordem de incerteza estão normalmente atrelados a 

aspectos não monetários, de difícil mensuração, seja pela obtenção dos dados, seja pela 

freqüência da coleta. 

Complementam, ainda, que há uma tendência no mercado escandinavo de se reduzir a 

utilização do controle apenas pelo critério orçamentário, e verifica-se o aparecimento de 

outras ferramentas de controle com dimensões voltadas para os clientes. Seu grande objetivo 

está na flexibilização produtiva, isto é, na proposição de adaptação constante às necessidades 

do mercado.  

Davila et al (2008) demonstram que o Sistema de Controle Gerencial assume 

atualmente um papel decisivo no sucesso do empreendimento, visto que representa o 

elemento indutor para inovações nos processos da organização. 

Por outro lado, citam dificuldades que as empresas podem sofrer caso não possuam o 

SCG desenhado para o risco: 

a) Dificuldades de comunicação na empresa; 

b) Valorização apenas das ações corretivas; 

c) Separação entre as ações de planejamento, como mero elemento normativo, e o 

gerenciamento, como um cumpridor de determinações cuja objetividade se 

desconhece. 

Em seu artigo, Henri (2006) propõe um interessante estudo sobre o controle estratégico. 

Dentro do sistema de controle, ele criou um instrumento para aferir os resultados 

estabelecidos pela empresa: o Performance Measurement System (PMS), que é dividido, por 

sua vez, em quatro forças que representam objetivamente o sucesso da organização: 

a) A capacidade de inovação; 
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b) O aprendizado organizacional; 

c) A orientação de mercado; 

d) A força empreendedora. 

O PMS é um instrumento utilizado para quantificar os resultados da empresa, sejam elas 

financeiras ou não, internas ou externas, de curto ou longo prazo, ex post ou ex ante. 

A capacidade de inovar diz respeito à criação de novas ideias, produtos e processos, 

bem como a própria orientação das ações organizacionais em direção à inovação. Compõe um 

dos mais importantes aspectos para o sucesso empresarial, principalmente quando se 

considera o mercado globalizado, o desenvolvimento tecnológico e da informação. 

Empresas com maior capacidade de inovar estarão muito mais susceptíveis a alcançar 

diferenciais entre seus concorrentes, maior vantagem competitiva e, consequentemente, maior 

sucesso empreendedor. 

O aprendizado organizacional traduz-se pela eficiência com que as atividades da 

empresa são desenvolvidas. A evolução dos processos é tarefa precípua nesse aspecto, pois a 

obtenção de novos padrões de trabalho, novos conhecimentos apresentados, promoverão a 

melhoria contínua. Um das práticas mais comuns nas organizações é o estabelecimento de 

normas para a padronização dos processos que, tempo a tempo, vão acompanhando o 

desenvolvimento das atividades, o que promove uma maior eficiência das mesmas.  

É interessante observar que esse aspecto diz respeito ao desenvolvimento dos recursos 

próprios da empresa (ambiente interno), objetivando promover um “ estado de vigília”  

corporativo que sincronize a reação da organização às sensíveis alterações que aconteçam no 

mercado. 

A orientação para o mercado refere-se à “ obsessão”  de todos que fazem a empresa em 

buscar incansavelmente as necessidades dos consumidores. Essa é a razão máxima da 

existência de qualquer empresa. Tudo decorrerá disso. Obviamente, por consequência, a força 

concorrencial também é tratada sob esse aspecto. 

O quarto e último aspecto é o entrepreneurship, que pode ser traduzido como o espírito 

empreendedor que cada colaborador deve possuir, mediante sua capacidade de inovar, 

constituindo um player de risco para os demais concorrentes do mercado. O entrepreneurship 

é considerado um processo organizacional crítico, no sentido de garantir a sobrevivência e a 

obtenção de bons resultados. 

O autor explica que o MCS poderá promover um ambiente de “ saudável competição” , 

destruindo uma antiquada visão dos colaboradores e possibilitando o fomento motivacional, 
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isto é, o reaprendizado, por meio de uma maior transparência dos números da empresa, da 

democratização dos objetivos e dos resultados. Estimulá-los a sempre pensar nos 

consumidores (orientação ao mercado), estabelecendo novas formas de comunicação. Sua 

proposta consiste exatamente nos novos papéis que o MCS começa a desenvolver diante da 

nova realidade competitiva, isto é, as ligações do MCS com a estratégia organizacional. 

A quebra de certos paradigmas poderá representar elementos competitivos para as 

empresas, como, por exemplo: maior agilidade na troca de informações dentro da empresa, 

entre níveis diferenciados da pirâmide organizacional, isto é, reduzir ao máximo a 

verticalização do trânsito de informações. Como está bem colocado no texto, empresas que 

possuem um fluxo de informações mais ortodoxo geram um ambiente menos fértil à 

democratização do domínio técnico entre os colaboradores.  

Kober et al (2007) propõem que haja uma relação direta de reciprocidade entre o 

Sistema de Controle Gerencial e a definição da estratégia corporativa. Apesar de a literatura 

apresentar o SCG como uma simples ferramenta de controle das saídas do sistema estratégico, 

eles demonstram por meio de pesquisas que o SCG tanto recebe influências da estratégia do 

negócio, como também molda sua própria estratégia corporativa, não desempenhando apenas 

um papel passivo. Assim, o SCG não só diagnostica e corrige desvios como também dinamiza 

a estratégica da organização.  

Citam em seu artigo a definição de Simons (1994, pg. 170-171) sobre a diferenciação 

entre a utilização do MCS para diagnosticar e como elemento de interatividade usado pelos 

gestores da organização. Ambas são linhas necessárias para sua utilização por parte das 

organizações. A primeira serve para controlar os resultados e possibilita as correções 

necessárias. Já a proposta de interatividade propõe maior atenção ao ambiente de incertezas e 

oferece caminhos para o debate de novas propostas em busca de oportunidades do mercado. É 

o que Simons define como estratégias emergenciais. 

Veen-Dirks & Mijn (2002) investigaram em quinze companhias holandesas, durante 

seis anos, a relação do Balanced Scorecard e o que eles definiram como CSF - Critical 

Success Factors (figura 3.1), que seriam indicadores não financeiros utilizados para a 

medição de resultados. Eles definiram os objetivos do Sistema de Controle Gerencial como 

uma ferramenta utilizada para revisar e reformular estratégias. O objetivo era reconhecer o 

Sistema de Controle Gerencial como uma força propulsora na formulação de processos 

estratégicos. 
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O BSC seria utilizado como uma ferramenta para a implantação e consolidação da 

estratégia, mediante a comunicação de seus resultados, enquanto o método CSF objetivaria a 

advertência quanto a potenciais fraquezas no planejamento estratégico. Recomendam a 

utilização de ambos os modelos para o gerenciamento de resultados. 

Dividiram os subsistemas que compõem o Sistema de Controle Gerencial em:  

a) Sistema de Controle de Diagnóstico – é o sistema que permite aos gerentes 

monitorar os resultados da empresa, apontar os desvios do padrão e corrigi-los; 

b) Método de Controle Interativo – é o método focado na adaptação da estratégia às 

necessidades do mercado. A estrutura de interatividade do SCG se deve ao grau 

de dependência tecnológica envolvida e à orientação da empresa para os 

consumidores. 

c) Controle Estratégico – está focado nas mudanças a serem adotadas no 

planejamento estratégico. Provê a motivação do pessoal e o foco constante nos 

objetivos estratégicos. 

O modelo divide-se em três etapas: na primeira, são definidos os CSFs com base no 

mercado. Na segunda etapa, são definidos os processos críticos do negócio, quando são 

gerados os indicadores de controle e os níveis de referência de mercado (benchmark). A 

última etapa é propriamente o estabelecimento da operação de controle em busca das 

variáveis críticas. 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Estrutura do modelo de fatores críticos de sucesso  

Critical Success Factors (CSF) - VEEN-DIRKS & MIJN (2002) 
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a estratégia. Veen-Dirks & Mijn (2002) propõem que a ideia do BSC foi estabelecer uma 

metodologia diferenciada para levar a operação da empresa em busca de seus objetivos e 

determinar de forma clara os desvios e acertos que se apresentarem tão logo eles estejam 

acontecendo. O CSF visa demonstrar rapidamente as alterações que se processem no 

mercado, modificando as próprias relações de referência (benchmark) e, o mais importante, 

estabelecer as medidas corretivas para os desvios que se apresentem. Eles concluem que a 

metodologia CSF representa a ponte de diálogo entre a empresa e o mercado. Dessa forma, o 
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método CSF manterá o BSC “ sintonizado”  com o mercado, detectando alterações tão logo 

elas aconteçam, sinalizando o planejamento estratégico para as mudanças necessárias. 

Bruining et al (2004) descrevem a utilização do Sistema de Controle Gerencial (SCG) 

após a aquisição de uma nova empresa. É muito comum que as empresas adquirentes 

aprimorem ainda mais o SCG visando aumentar a qualidade da informação existente, 

intensificando o modelo de controle, para que garanta em curto espaço de tempo a 

maximização de resultados, a redução de custos e despesas, justificando os investimentos 

empreendidos no novo negócio. 

A intenção é a busca de personalização do SCG da nova empresa aos moldes do Grupo 

adquirente, contudo extraindo as melhores práticas da utilização anterior. 

Concluem que o SCG deve suprir os gestores adquirentes das mais eficientes e objetivas 

informações para o apoio à decisão, visando à obtenção dos objetivos pretendidos pelos 

gestores e investidores. Eles verificam a necessidade de alteração dos padrões de utilização e 

disposição do SCG e, particularmente, quando se considerada a análise de aquisição de novas 

empresas, a capacidade diferenciada dos gestores em proporcionar um modelo dinâmico e 

flexível de gestão que permita a rápida e segura transição/consolidação dos sistemas. 

Mohdzain & Ward (2007), em seu estudo sobre a visão do planejamento estratégico 

para o Sistema de Informação em empresas subsidiárias, revela a busca incessante da 

centralização da informação para facilitar a tomada de decisão, considerando os grandes 

conglomerados.  A maior preocupação se verifica no controle de custos e na criação de 

economia de escala produtiva.  No entanto, admitem que a transição do sistema de informação 

objetiva o planejamento dos processos, isto é, influencia o planejamento estratégico da 

organização, tornando sua participação mais estratégica e tática. A presença do CRM 

(Consumer Relationship Management) já demonstra a preocupação com a união do sistema de 

informação com o mercado. 

Wijbenga & Witteloostuijn (2007), em seu artigo, estudam o alinhamento do locus-of-

control com a dinamicidade do mercado. Essas mudanças constantes são caracterizadas pelo 

comportamento do consumidor e suas preferências. Em razão dessas alterações, o 

empreendedor deve manter-se constantemente alinhado ao mercado e agir proativamente, 

prevendo as alterações que se observem no ambiente. Inovações no produto oferecido é o 

principal instrumento de reação a essas mudanças.  

Note-se a importância de uma ferramenta de controle que consegue demonstrar com 

clareza as novas tendências que estejam se desenhando. Apesar de as inovações representarem 
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previamente um ônus por tudo que foi investido no seu desenvolvimento, posteriormente, as 

organizações serão premiadas com a possibilidade de poder oferecer preços compensadores, 

um bônus oferecido pelo mercado em troca do espírito inovador, criativo e desbravador. 

Com a explosão do modelo de junção cooperativa de terceirização, principalmente a 

partir da década de 1990, Langfield-Smith & Smith (2003) apresentam um artigo que retrata o 

papel do sistema de controle nessas empresas. Os autores exploram o desenho ideal que os 

SCGs devem possuir para manter plena aderência às características do relacionamento de 

terceirização, voltando-se principalmente para a redução dos custos/despesas. 

Jansson et al (2000) relacionam a dificuldade que muitas empresas enfrentam com o 

sistema de controle de avaliação do ambiente e os demais sistemas de controle da companhia, 

promovendo assim uma baixa sintonia estratégica: operação/cliente. Eles mencionam que, 

com a maior maturidade do ambiente corporativo, o papel do sistema de controle como 

elemento de planejamento e implementação da estratégia de negócios é ainda mais 

importante. Torna-se um indispensável elemento para o desenvolvimento do negócio. 

Observaram também que há um aumento significativo de gestores que têm levado em 

consideração o estudo do ambiente em que estão inseridos, seja o ambiente externo, seja seus 

recursos próprios, para o desenvolvimento do plano de negócios da organização. Mesmo 

assim, por meio de estudos empíricos, os autores provaram que apenas poucas empresas 

procedem dessa forma. 

Nilsson (2000) mostra a melhor forma de atuação do sistema de controle, considerando 

o balanceamento entre as necessidades da organização como um todo e as necessidades das 

unidades de negócios. A estratégia deve sempre estar voltada para os benefícios dos 

stakeholders, sejam estes proprietários, clientes, sociedade, etc. Contudo, nesse artigo o autor 

preocupou-se objetivamente com a visão dos proprietários (shareholders). 

 A relação discutida é entre a estratégia corporativa, o potencial de sinergia e a criação 

de valor. A literatura acadêmica apresenta o termo parenting style, que pode ser traduzido 

como as diversas maneiras que o gerenciamento corporativo poderá criar para dar valor a uma 

organização, como também pode ser entendido como a capacidade de uso dos sistemas de 

planejamento estratégico e de controle. O papel principal do dirigente estratégico é definir 

qual dos parenting style é mais compatível com sua empresa. 

No entanto, três parenting style foram definidos como modelos de sucesso: 

a) Controle financeiro – baseia-se em baixo potencial de sinergia. A criação de 

valor é definida individualmente em cada unidade de negócio. As decisões são 
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tomadas de forma descentralizada, tendendo a se fugir do planejamento 

estratégico da corporação. O acompanhamento do budget é uma verdadeira 

obsessão, pois não são tolerados desvios. Assim, trabalham com uma visão 

reduzida. São mais indicados para ambientes mais estabilizados, com 

possibilidades de grandes ganhos. 

b) Planejamento estratégico – baseia-se em alto potencial de sinergia. A 

participação do grupo gerencial é fortemente utilizada no desenvolvimento dos 

planos estratégicos das unidades de negócios. Esse estilo garante uma maior 

flexibilidade, principalmente quando considerado o maior controle de eventos 

não financeiros. O foco é o longo prazo. Seu uso é mais frequente em ambientes 

que exijam maior flexibilidade. 

c) Controle estratégico – é a tentativa de se combinarem os dois modelos 

anteriores. 

Um dos pontos mais relevantes do artigo consiste em observar que a estratégia do 

planejamento e o sistema de controle devem ser adaptados a cada organização. Não existe a 

possibilidade de desenvolver um sistema de controle que possa atender a todas as empresas. 

Diversos fatores devem ser considerados e eles representam as particularidades de cada 

empresa: o comportamento do consumidor, a força e a maturidade dos concorrentes (Teoria 

da Contingência), etc. O objetivo maior do estudo é provar que o modelo ideal de controle 

estratégico se dá quando os gestores possibilitam que o mesmo seja flexível à realidade do 

momento. 

Schmidgall & DeFranco (1998) fazem uma relação entre os processos de forecast e de 

budget. A principal diferença entre ambos é o período de cobertura a que os mesmos se 

propõem. Enquanto o budget cobre um longo período de tempo, o forecast visa ao curto 

prazo. São ferramentas que devem ser utilizadas conjuntamente, o que representa um 

excelente modelo de controle, provendo indicadores de referência para a monitoração das 

operações corporativas, bem como, secundariamente, para programas de bonificação aos 

empregados.   

Em sua pesquisa, eles verificaram que, para o budget, os principais indicadores são os 

financeiros: vendas, lucros bruto, operacional e líquido, EBITDA (Earning Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization, representa o resultado operacional da organização, 

excluídos dos efeitos das despesas financeiras, depreciação e amortização), endividamento, 

dentre outros. Descobriram que 45% do universo de profissionais pesquisados utilizavam o 
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budget como instrumento de referência para suas metas, 28% como ferramenta de 

planejamento e o restante justificaram sua utilização por razões diversas. 

Outro dado relevante em relação à metodologia de controle diz respeito aos ajustes 

realizados no budget. Apenas uma em quatro empresas realizam revisões em seu budget 

durante todo o decorrer do ano. 

Particularmente, quando analisada a avaliação do ambiente organizacional, Houben et al 

(1999) demonstram as dificuldades na utilização da metodologia SWOT na avaliação de 

ambiente. Defendem que as empresas vencedoras são aquelas capazes de desenvolver uma 

gestão do negócio resultante da correta interação do ambiente interno e do ambiente externo. 

Apontam que a coleta de dados internos é muito mais fácil de alcançar, em detrimento dos 

esforços mais intensos de se conseguirem dados consistentes do mercado externo. 

Demonstram que a grande dificuldade está na estruturação de um sistema de coleta dessas 

informações do ambiente externo da organização, as quais se caracterizam por ser dados de 

complexa obtenção, julgamento, e pelo grau de incerteza. Eles propõem uma separação na 

fase de diagnóstico, segregando os resultados operacionais e os estratégicos. 

Na mesma linha, Chang & Huang (2006) concluem que muitas das análises SWOT 

realizadas pelas empresas são superficiais e imprecisas, ou mesmo examinam de forma 

incompleta os dados qualitativos dos ambientes organizacionais, além da própria 

subjetividade das respostas apresentadas. Em seu artigo, eles utilizam o conceito da 

metodologia MADM (Multiple-Attribute Decison Making) para a modelagem quantitativa do 

método SWOT. 

3.3 Principais Aspectos da Gestão Estratégica Corporativa 

Diante dos vários aspectos da gestão estratégica apresentados, alguns deles são 

extremamente relevantes para a composição do entendimento entre o sucesso de uma 

organização e o controle estratégico: 

a) O sucesso da implantação da administração estratégica em qualquer organização 

pressupõe a participação da alta direção e dos gestores seniores na construção dos 

indicadores de controle; 

b) Todo sistema de controle estratégico deverá ser aderente às particularidades da 

empresa em que atua, proporcionando assim maior capacidade de reduzir os quadros 

de incertezas; 
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c) O controle dessas particularidades exige um fluxo flexível das informações em 

todos os níveis organizacionais, principalmente daquelas não quantitativas; 

d) Apesar de representar um dos instrumentos mais utilizados no meio administrativo 

para o controle, o orçamento possui limitações, principalmente na avaliação de 

resultados não financeiros; 

e) A orientação para o mercado é obrigação de toda empresa, bem como vincular a 

estratégia corporativa à satisfação plena do cliente; 

f) Para acompanhar a volatilidade competitiva do mercado, a área de produção deverá 

adaptar-se, flexibilizando seus produtos/serviços; 

g) O mercado serve como elemento indutor de inovações e de desenvolvimento 

tecnológico, redutor da curva de aprendizagem (melhores práticas); 

h) Características dos colaboradores: espírito empreendedor, compromisso com o 

planejamento, busca incessante das metas definidas, espírito de equipe (manter-se 

motivado); 

i) Maior transparência quanto aos resultados da empresa, entre todos os níveis da 

organização; 

j) Praticar o benchmarking como modelo para estabelecer os indicadores-padrão do 

setor de atuação; 

k) Importância fundamental da consolidação das informações estratégicas, junção das 

“ ilhas de informação” ; 

l) Rediscussão dos objetivos da organização: stakeholders x shareholders; 

 

Considerações Finais 
 

 Neste capítulo, foram constituídos os principais elementos necessários para a 

estruturação de uma ferramenta de controle estratégico. No próximo capítulo, será 

apresentado o modelo de Relatório Corporativo de Resultados (RCR), cuja proposta visa 

atender aos parâmetros discutidos.  
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4 Modelo de Relatório Corporativo de Resultados 

4.1 Propósitos do Relatório Corporativo de Resultados 

Esta seção visa apresentar uma proposta de modelo de relatório para o controle 

estratégico, na qual estejam estabelecidas as ações necessárias para a aferição dos resultados 

corporativos.  

Conforme pode ser verificado nos capítulos anteriores, existe uma série de necessidades 

que as empresas devem prover para manter um perfil de eficiência no mercado, estabelecendo 

suas diferenças competitivas e seu nível de competência. 

Exatamente no contexto descrito, foi desenvolvido um modelo de relatório capaz de 

disponibilizar as informações mais relevantes para a organização, considerando-se todos os 

seus recursos disponíveis e o ambiente de mercado em que ela está inserida. 

O Relatório Corporativo de Resultados (RCR) tem como objetivos principais: 

a) Ser o modelo oficial de consolidação de todas as informações relevantes para a 

operação da empresa, apresentando os resultados financeiros e não financeiros 

da organização em um único relatório; 

b) Monitorar os resultados por meio de itens de controle, sempre que possível; 

c) Consolidar a utilização dos indicadores de controle mais eficientes do mercado, 

tais como as relações das demonstrações financeiras (DRE, balanço), controle 

orçamentário, relações de produção, dentre outros; 

d) Institucionalizar a ferramenta como modelo facilitador para a tomada de decisão 

entre os gerentes de primeiro nível e a alta direção, estabelecendo-se como 

instrumento amigável para o acompanhamento dos objetivos organizacionais 

definidos no planejamento estratégico e, 

e) Padronizar as apresentações de resultados da organização, promovendo reuniões 

mensais entre os gestores envolvidos para a divulgação dos resultados do 

período. 

Saliente-se que o padrão mencionado se refere a todos os aspectos da apresentação: 

comunicação do cronograma anual de reuniões de resultados, ordem de 

apresentação, tempo definido para cada gerência, estrutura de apresentação, modelos 

de relatórios para as ações corretivas (plano de ação). 

Contudo, o RCR ainda promove outros benefícios, tais como: 

a) Democratizar os resultados da empresa; 
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b) Propor a integração estratégica dentre todas as áreas da organização; 

c) Criar um sólido senso de responsabilidade entre os colaboradores (característica 

bem diferenciada em relação aos membros de empresas que não possuem 

procedimentos regulares de aferição de resultados); 

d) Fomentar nos colaboradores um novo perfil de comprometimento em relação 

aos resultados, mediante um processo de treinamento, divulgação interna e 

benefícios. 

e) Agilizar a tomada de decisão, flexibilizando prontamente as ações necessárias 

para correção dos desvios que se apresentem. 

Apesar do maior grau de dificuldade na tradução dos resultados qualitativos, o 

relatório propõe o estabelecimento de itens de controle que possam representar com a maior 

fidelidade possível o desempenho global da empresa, mesmo quando se tratar de áreas cujos 

objetivos não estejam relacionados diretamente com resultados tangíveis.  

4.2 Área Responsável pelo Relatório Corporativo de Resultados  

Como foi demonstrado anteriormente, a controladoria é a área da organização mais 

capacitada para responsabilizar-se pela operação do RCR. É muito importante destacar que os 

objetivos do RCR se confundem com as próprias responsabilidades da área de controladoria: a 

necessidade de estabelecer nas organizações um rígido controle das operações, desenvolver e 

implantar os sistemas de informações contábeis, acompanhar sistematicamente o 

cumprimento das metas definidas no planejamento estratégico, etc. 

A posição de atividades do controller estabelece-o como intermediador entre a 

produção e a direção. Controlando os diversos sistemas de informação disponíveis, ele 

promoverá a veiculação democrática dos resultados corporativos, de uma forma mais objetiva, 

vinculando estrategicamente as áreas da empresa (interação interdisciplinar). Constata-se 

assim que o controller deverá não só enfocar as movimentações contábeis e financeiras, mas, 

primordialmente, ater-se às necessidades estratégicas de competitividade: oportunidades, 

ameaças, forças e fraquezas. 

 Quando se analisa o desenho organizacional, a área da controladoria normalmente está 

localizada acima das áreas financeira e contábil, acumulando também funções 

administrativas. Reporta-se diretamente ao diretor financeiro ou ao vice-presidente financeiro. 

Dessa forma, como o Relatório Corporativo de Resultados se propõe atender a todos os 

tamanhos de organização e ramos de atividade, consequentemente haverá uma maior 



Capítulo 4 Modelo de Relatório Corporativo de Resultados 

 

 63

dispersão no padrão de controle apresentado entre elas. Por isso, nem sempre será a área de 

controladoria que ficará responsável pela operação do RCR. 

 Como a ênfase deste estudo objetiva as empresas que justifiquem uma sistematização 

de controle mais elaborada, que estejam operando em ambientes de maior incerteza e que 

possuam uma dimensão de estrutura organizacional mais complexa, prioritariamente indica-se 

a área de controladoria como a responsável pela implantação do modelo. 

4.3 Projeto para a Implantação do Modelo de Relatório Corporativo de 

Resultados 

A área de controladoria deverá apresentar o projeto de implantação do RCR à diretoria 

financeira, disponibilizando à mesma todo o detalhamento do modelo e dos recursos 

financeiros, materiais e humanos que serão necessários para essa implantação. 

 

Tabela 4.1 – Critérios do projeto de implantação do relatório corporativo de resultados 
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Uma vez aprovado o projeto pela diretoria financeira, essa assumirá o status de 

financiador do mesmo e assumirá a responsabilidade de solicitar os ajustes iniciais 

necessários à controladoria, antes de apresentá-lo à alta direção.  

A área de controladoria procederá aos ajustes solicitados pela diretoria financeira, bem 

como todas as outras ações que forem necessárias para a apresentação do modelo. Após a 

realização de todas as correções e customizações, o modelo deverá ser encaminhado 

novamente à diretoria financeira para a aprovação final e o agendamento da sua apresentação 

à alta direção.  

Essa fase é considerada de extrema relevância, em face da importância do envolvimento 

pleno da alta direção nos projetos corporativos vencedores. 

O diretor financeiro e o controller farão a apresentação do projeto para a alta direção, 

valorizando as necessidades de recursos e os benefícios que serão incorporados à empresa. 

Um ponto crucial para se obter a adesão dos executivos é demonstrar o vínculo absoluto que 

se estabelece entre as políticas e as diretrizes definidas no planejamento estratégico e o 

modelo como instrumento para atingir esses objetivos. O RCR destaca-se como um forte 

aliado para as metas estratégicas serem atingidas.  

Faz-se necessário, portanto, que todos os membros da diretoria estejam plenamente 

convencidos dos benefícios que poderão ser atingidos com a implantação do modelo: auxílio à 

decisão e apoio ao controle estratégico.  

Considerando que o projeto foi aprovado pela alta diretoria, a Controladoria procederá 

aos ajustes finais necessários para o início da implantação. 

4.4 Disseminação do Conceito de Controle Estratégico na Empresa e 

Formação da Equipe de Implantação 

Após a aprovação da implementação do projeto pela alta direção, duas vertentes de 

ações deverão desenvolver-se. A primeira terá como objetivo difundir e reforçar o conceito de 

controle estratégico na empresa e valorizar a concepção da nova ferramenta que estará à 

disposição da média e da alta gerência, além do próprio corpo diretivo. A segunda terá como 

propósito a composição da equipe que será responsável pela implantação do modelo. 

Na maioria dos casos, a diretoria de recursos humanos será a responsável por realizar 

um programa de divulgação interno a fim de difundir a ferramenta. Workshops, palestras, 

apresentações do modelo e das ferramentas de apoio (Gestão à Vista, plano de ação, relatórios 

de três gerações, dentre outros), comporão esse programa. Esse ciclo de eventos terá como 
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alvo principal a média e a alta gerência. O intuito é motivar a participação desses 

colaboradores, evidenciar a importância de seu engajamento para o sucesso da implementação 

do RCR, disciplinar os objetivos pretendidos com a implantação do modelo e promovê-lo 

como instrumento diferenciado para o controle.  

Também com o apoio da área de RH, a controladoria constituirá as atividades que serão 

necessárias para a formação da equipe de implantação do projeto. 

O processo de recrutamento e seleção dos funcionários que comporão a equipe deverá 

garantir a participação de perfis diferenciados, preferencialmente de colaboradores que se 

tenham envolvido na elaboração do Planejamento Estratégico. Outros aspectos importantes ao 

perfil desses colaboradores estão apresentados abaixo: 

a) Domínio técnico multidisciplinar; 

b) Desempenho alinhado às estratégias de negócios da organização; 

c) Comprometimento diferenciado voltado para as metas individuais e globais, 

recursos disponíveis (tempo x custo x recursos); 

d) Excelente habilidade de relacionamento e comunicação, mormente no que tange 

à sua facilidade de interagir com todas as áreas da empresa; 

e) Domínio instrumental financeiro-contábil, com habilidades avançadas em 

modelagem financeira em planilhas eletrônicas, com destaque para programação 

das mesmas; 

f) Motivação voltada para o crescimento profissional, a criatividade, a 

objetividade, a organização, o perfil participativo,  

Alguns outros fatores ligados à equipe do projeto se mostram também importantes para 

a eficiência do processo de implantação, como, por exemplo, o conceito tight matrix, que 

exige que o grupo esteja fisicamente próximo. Apesar de não ser comum, a participação de 

consultores externos pode ser interessante, obviamente quando se considera uma relação 

histórica de confiança com a organização. 

O produto final esperado da equipe não se resume ao resultado da implantação em si, 

mas também à sinergia que poderá ser explorada por meio de atividades multidisciplinares 

efetuadas pelo grupo. Sendo assim, o acúmulo de conhecimento estará garantido com a 

relação de colaboradores com perfis diferenciados. 

Cabe ressaltar que a liderança da equipe do projeto deverá ser de responsabilidade de 

algum membro da equipe da controladoria que mais se encaixe no perfil acima citado. 
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4.5 Coleta e Modelagem dos Indicadores de Controle 

Nessa etapa, a equipe do projeto levantará o máximo de informações para a composição 

dos indicadores de controle, no intuito de consolidar os melhores referenciais para a avaliação 

do desempenho das diversas áreas da organização, sejam essas operativas ou de apoio. 

Algumas metodologias de coleta poderão ser utilizadas pela combinação de algumas 

ferramentas, como o ciclo de entrevistas, discussões tipo brainstorming (Garcia, 2008) e o uso 

do Diagrama de Causas e Efeitos. A obtenção desses dados deverá seguir alguns critérios que 

justifiquem a construção de determinados indicadores e que demonstrem fielmente o que cada 

um deve controlar:  

a) Importância do elemento a ser controlado - o indicador deve ter relevância, isto 

é, deverá estender-se ao máximo pelos resultados da organização; 

b) Ser de fácil compreensão; 

c) Ter capacidade de rastreabilidade - facilidade de remontar sua construção à 

memória da modelagem; 

d) Comparabilidade - capacidade de comparação do indicador; 

e) Rapidez - facilidade de composição do indicador; 

f) Relação custo/benefício - se o esforço de controlar determinados itens é 

justificado. 

 O princípio da montagem dos indicadores no modelo RCR baseia-se na utilização do 

orçamento por meio de suas relações clássicas e na tradução do desempenho de atividades não 

financeiras em indicadores objetivos de controle, demonstrando objetivamente os pontos de 

eficiência e de ineficiência nas diversas áreas da organização e, a partir deste cenário, propor a 

melhor utilização dos recursos da empresa e fomento para alcançar as oportunidades do 

mercado. A ideia é que tudo aquilo que se refere ao planejamento estratégico que escape ao 

controle orçamentário estará compondo uma segunda parte do RCR. Sabe-se que todas as 

áreas da organização são responsáveis pelo resultado final apresentado (lucro ou prejuízo), 

independentemente se forem ou não áreas diretamente ligadas à produção. Contudo, não é 

tarefa fácil aferir o desempenho de áreas de apoio, por exemplo.   

Parte-se do pressuposto de que a organização já desenvolveu um modelo de 

desdobramentos de atividades e responsabilidades nos moldes do Gerenciamento pelas 

Diretrizes, como foi definido por Campos (2005, pg. 136); portanto, a maturação do modelo 

orçamentário já está consolidada. 
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Uma vez colhidos todos os indicadores sugeridos por cada um dos gerentes, a equipe de 

implantação deverá estruturar o modelo. Os assuntos deverão ser separados em grupos, os 

quais representarão as partes do relatório. Percebe-se que a lógica de apresentação do relatório 

é por assuntos afins. As tabelas seguintes sugerem uma lista de indicadores que podem ser 

utilizados para a composição do Relatório Corporativo de Resultados.  

 

Tabela 4.2. Indicadores de desempenho 

Grupo 1 - Informações financeiras, contábeis e fiscais 

 

Grupo 1: Informações financeiras, contábeis e fiscais 
1. Orçamento empresarial; 
2. Balanço Patrimonial: 

a) Capital de Giro líquido; 
b) Análise do Contas a Receber; 
c) Inadimplência (aging, perdas e ações de cobrança); 
d) Perfil do endividamento; 
e) Avaliação do capital de giro; 
f) Índices e relações (depende do período de composição do relatório); 
g) Estrutura de capital (próprio e de terceiros); 
h) Giro de estoques; 
i) Rentabilidade dos investimentos no mercado financeiro; 
j) Evolução do valor das ações (no caso das S/A); 

3. Demonstração de Resultado do Exercício (DRE): 
a) Receitas, lucros e margens; 
b) Análise das despesas; 
c) Reconciliação do EBITDA; 
d) Serviço da dívida; 
e) Distribuição de lucros; 

4.  Demonstração do Fluxo de Caixa; 
5.  Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR); 
6.  Estrutura da relação com instituições financeiras; 
7.  Oportunidades fiscais. 

 
No Grupo 1 foram consolidados os principais indicadores econômico-financeiros, cuja base 

de coleta é formada pelos tradicionais relatórios corporativos: orçamento empresarial, balanço 

patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, bem como demonstração 

de origem e aplicação de recursos. Trata-se dos indicadores mais conhecidos do mercado e 

que expressam mais objetivamente os resultados da empresa. É o grupo de indicadores com 

maior visibilidade e importância. 
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Tabela 4.3. Indicadores de desempenho 

Grupo 2 - Informações de planejamento 

 

 
Grupo 2: Informações de planejamento 

1.  Categorização da Torre de Investimentos (avanço físico e financeiro);  
2.  Retorno sobre investimentos encerrados.  

 
No Grupo 2 foram sugeridos dois indicadores de controle voltados para o acompanhamento 

dos projetos de investimentos. 

 

 

Tabela 4.4. Indicadores de desempenho 

Grupo 3 – Informações comerciais e de vendas 

 

 
Grupo 3: Informações comerciais e de vendas 

1. Inadimplência ativa; 
2. Vendas distribuídas por segmentos de produtos e pelo mercado (I/E); 
3. Participação no mercado (market-share); 
4. Análise da concorrência; 
5. Análise dos estoques (giro e avaliação ABC); 
6. Análise de trade-offs comerciais. 

 
No Grupo 3 foram elencados seis indicadores alinhados aos resultados comerciais e de 

vendas, que ainda não haviam sido abordados nos grupos anteriores. Possui muita relevância 

em função de explicitar a eficiência comercial da empresa. 

 

 
Tabela 4.5. Indicadores de desempenho 

Grupo 4 – Jurídico e de auditoria 
 
 

Grupo 4: Jurídica e de auditoria 
1. Quantidade de processos ativos: trabalhistas, comerciais, etc.; 
2. Status dos principais processos ativos; 
3. Relação dos principais eventos mensais da auditoria.  

 
No Grupo 4 foram destacados os indicadores que vão aferir os resultados das áreas jurídica e 

de auditoria. 
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Tabela 4.6. Indicadores de desempenho 

Grupo 5 – Desenvolvimento humano e pessoal 
 
 

Grupo 5: Desenvolvimento humano e pessoal 
1. Turn-over; 
2. Treinamento, principais ações; 
3. Processos trabalhistas; 
4. Formação educacional dos colaboradores; 
5. Absenteísmo; 
6. Registro de acidentes de trabalho (gravidade, mortalidade, letalidade); 
7. Plano de incentivos (PPR/PPL); 
8. Relação dos resultados obtidos pela empresa e o número de funcionários; 
9. Avaliação da satisfação dos empregados. 

 
No Grupo 5 foram reunidos os indicadores relativos à área de Desenvolvimento Humano e 

Pessoal, rotatividade do quadro de funcionários, panorama do treinamento, processos 

trabalhistas, dentre outros. 

 

 
 

Tabela 4.7. Indicadores de desempenho 

Grupo 6 – Produção 
 

 
Grupo 6: Produção 

1. Avaliação dos custos de produção: 
a) Margem de contribuição; 
b) Ponto de equilíbrio; 
c) Avaliação do portfólio; 
d) Custos próprios X concorrência; 

2. Treinamento, principais ações; 
3. Perdas e defeitos de produção; 
4. Eficiência do processo produtivo; 
5. Qualidade de produção/prestação dos serviços; 
6. Capacidade produtiva. 

 
No Grupo 6 foram destacados os indicadores da área de produção. O enfoque se dá na análise 

do portfólio de produtos, na qualidade de produção e na relação dos recursos disponíveis. 
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Tabela 4.8. Indicadores de desempenho 

Grupo 7 - Informações de marketing e de relacionamento com o cliente e a comunidade 
 
 

Grupo 7: Marketing e de relacionamento com o cliente e a comunidade 
1. Reclamações; 
2. Avaliação dos custos de produção; 
3. Relação dos gastos com propaganda; 
4. Principais ações de fidelização ou prospecção de clientes; 
5. Perfil do cliente e do consumo, RFM (DBM/CRM); 
6. SAC, reclamações; 
7. Estimativa do lifetime value dos novos clientes; 
8. Exposição da empresa na mídia; 
9. Ações de responsabilidade social; 
10. Segurança do consumidor; 
11. Infrações. 

 
No Grupo 7 foram sugeridos vários indicadores relativos à estratégia mercadológica, com 

ênfase ao relacionamento com o cliente. 

 
Tabela 4.9. Indicadores de desempenho 

Grupo 8 - Administrativo 
 
 
Grupo 8: Administrativo 

1. Segurança patrimonial; 
 

No Grupo 8 foi indicado apenas um item relativo à segurança dos ativos da organização. 

 

Cabe salientar que alguns indicativos de resultados só farão sentido se analisados numa 

frequência compatível com o ciclo determinado de sua operação. Alguns indicadores poderão 

ser analisados mensalmente, outros só farão sentido quando analisados em um período 

mínimo de um ano. Pode-se exemplificar citando as cinco áreas do desempenho financeiro: 

liquidez no curto prazo, controle de seus investimentos em ativos, endividamento, 

rentabilidade e valor da empresa. 

4.6 Estruturação do Relatório Corporativo de Resultados 

A partir de todas as informações extraídas das entrevistas, caberá à equipe de 

implantação promover a discussão com os futuros responsáveis pela operação do relatório, no 
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intuito de priorizar os indicadores mais importantes, segregá-los em seus grupos 

organizacionais e estruturá-los para a análise, seguindo os modelos de avaliação já 

sedimentados no mercado, como a análise vertical, a análise horizontal, gráficos, diagramas, 

etc. 

Uma vez que no modelo RCR muitos novos indicadores são apresentados, além dos 

tradicionais, é muito comum utilizá-lo como base de referência para a premiação de 

remuneração variável. Por esse motivo é de extrema relevância que os parâmetros utilizados 

na avaliação de uma determinada atividade estejam bem dimensionados, para que não haja 

desequilíbrios entre as metas individuais/setoriais e os resultados obtidos. 

Quando se propõe a estruturação do relatório, diversos aspectos estão sendo 

considerados: coleção dos indicadores de controle em grupos de atividades, forma-padrão da 

divisão do relatório, disponibilidade de espaço para incrementar as avaliações do ambiente 

interno e externo, como, por exemplo, análise em tópicos do mercado financeiro, tendências 

do negócio, relação com fornecedores, concorrentes, clientes, comunidade, sindicatos, litígios 

jurídicos, pontos relevantes definidos pela auditoria, etc. 

Após o fechamento da primeira versão do RCR, a equipe do projeto deverá obter a 

validação de todos os gestores participantes da etapa de coleta e formatação de indicadores de 

controle. 

Uma vez corrigida a primeira versão do RCR, a diretoria patrocinadora deverá 

promover uma reunião com seus pares para que o modelo seja apresentado e criticado. Nessa 

etapa, também serão disponibilizados outros itens relevantes para a operação do modelo: 

equipe responsável pela operação, processo de confecção (geralmente mensal), áreas 

envolvidas no processo de provisão de dados/informações, cronograma anual de apresentação 

(Reunião de Apresentação de Resultados), sistemas utilizados como fonte (definir o nível 

necessário de apoio da Área de TI), modelo de ações corretivas (planos de ação, prestação de 

contas na nova reunião), local destinado à apresentação mensal, profissionais envolvidos, 

forma de apresentação, etc. 

 Posteriormente, a equipe procederá com as ações corretivas com a inclusão dos novos 

indicadores sugeridos. Uma vez corrigidos os últimos desvios, o modelo estará pronto a para 

implantação. 



Capítulo 4 Modelo de Relatório Corporativo de Resultados 

 

 72

4.7 Implantação Formal do Modelo 

A diretoria de recursos humanos promoverá um pequeno evento interno para oficializar 

a implantação do modelo de Relatório Corporativo de Resultados, ao qual estarão presentes 

todos os seus usuários e provedores. A institucionalização da ferramenta pela Presidência 

revela-se um ato simbólico de extrema importância, pois valoriza a participação de todos os 

colaboradores na sua construção, desmistificando o modelo, destacando o espírito de equipe, 

do esforço na aprendizagem, a melhoria contínua, a criatividade e a experimentação, bem 

como fomentando um sadio ambiente de expectativa promocional. 

Na oportunidade será apresentada toda a equipe de controladoria, que fará uma rápida 

explanação sobre todo o processo de implantação e apresentará o cronograma das Reuniões de 

Apresentação de Resultados (RAR), já definidas com um horizonte ideal de doze meses. 

Antes de todas as reuniões de apresentação de resultados, a controladoria procederá a 

uma fase de validação das informações coletadas e manterá um estreito relacionamento com 

os gestores que participarão das reuniões. O objetivo principal é ajustar os pequenos erros 

percebidos, ou mesmo realizar adequações ao padrão de exibição. Quando o RCR estiver 

pronto para a reunião, todos os gestores deverão receber uma cópia do mesmo para que 

possam se preparar para a apresentação. 

Os gestores que farão a apresentação de seus resultados apenas utilizarão as 

apresentações disponíveis no RCR. Material de apoio deve ser evitado ao máximo para não 

promover o atraso nas apresentações, perda de foco, e, principalmente, a desvalorização do 

próprio Relatório Corporativo de Resultados. O cronograma de apresentação entre os gestores 

deverá ser rigorosamente controlado, sob pena de prejudicar a dinâmica do modelo. 

Salienta-se que algumas reuniões podem ser realizadas separadamente, como, por 

exemplo, as reuniões com os gerentes de RH/Pessoal, do Jurídico e da Auditoria, cujo 

conteúdo deva restringir-se aos gerentes responsáveis e à alta direção. 

Cada gestor participante deverá preparar seus planos de ação baseados nas ações 

necessárias para a correção dos desvios apresentados em seus indicadores, ou em ações que 

busquem atingir novas oportunidades de mercado.  

A composição dos principais resultados obtidos do RCR deverá ser afixada nos murais 

de Gestão à Vista, sob a responsabilidade da área de controladoria. Não se deve esquecer que 

algumas informações disponíveis no RCR possuem um caráter mais reservado. Caberá à essa 

equipe compatibilizar as informações que poderão estar ou não expostas ao público interno da 

organização. 
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4.8 Monitoramento da Eficiência do Modelo e de seus Resultados  

Regularmente, a equipe de Controladoria deverá proceder à avaliação do RCR em todas 

as suas nuanças. Diversos aspectos devem ser considerados, tais como: 

a) Definir se os resultados estabelecidos na reunião inicial para a alta direção 

estão sendo atingidos: receitas, redução de despesas, etc.; 

b) Avaliar o uso da ferramenta: definir se as gerências envolvidas estão seguindo 

disciplinarmente as exigências de coleta, repasse, apresentação e controle de 

seus resultados; 

c)  Analisar se está sendo cumprido os parâmetros estabelecidos para a 

preparação para a reunião de resultados; 

d) Avaliar a dinâmica da reunião; 

e) Avaliar a qualidade e a presteza na divulgação dos resultados corporativos 

(Gestão à Vista); 

f) Quantificar a necessidade de novos investimentos no processo. 

No próximo capítulo, será demonstrada a aplicação do modelo de RCR em uma 

empresa.  

A figura 4.1 monstra o fluxograma do processo de implantação do modelo de Relatório 

Corporativo de Resultados. 
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5 Aplicação do Modelo Proposto 

5.1 A Empresa em Estudo e sua Estrutura Organizacional 

O modelo foi aplicado na empresa Fiori Motos, sediada no Recife, com filiais nas 

cidades do Recife-PE (duas unidades), Olinda-PE (uma unidade) e Natal-RN (uma unidade), 

que representa a marca Suzuki no segmento de motocicletas.  

A empresa faz parte do Grupo Parvi, corporação com cerca de 30 anos atuando no 

segmento de concessionárias de veículos (automóveis, caminhões, caminhonetes e motos), 

além de locação e seguradora para automóveis. Com mais de 100 pontos de vendas 

espalhados nas regiões Norte e Nordeste, representando as marcas Audi, Hyundai, Nissan, 

Renault, Peugeot, Toyota, FIAT, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Massey-Ferguson, 

Suzuki, Dafra, Yamaha e Michelin, consolidou sua posição de liderança ocupando o segundo 

maior volume de vendas do Brasil. 

Para entender a estrutura organizacional da empresa em estudo, inicialmente é 

necessário entender a estrutura organizacional do Grupo Parvi. Conforme está descrito na 

tabela 5.1, o Grupo é dividido em cinco regionais, segmentadas pelos critérios da localização 

geográfica, pela composição de equipes administrativas com expertise nas bandeiras 

representadas, pelo volume de vendas e pelo tipo de produtos e serviços negociados em cada 

empresa. 

Tabela 5.1 – Distribuição das regionais do grupo parvi 
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 É relevante considerar que o Grupo não possui uma gestão administrativa centralizada 

de suas operações. Toda empresa possui seu próprio corpo administrativo, composto por 

gerentes de vendas, comerciais, administrativo-financeiros, contábil, dentre outros (ver figura 
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5.1 – estrutura organizacional da empresa em estudo). Apesar de a lógica produtiva ser a 

mesma, muito processos se diferenciam em seus detalhes em função das orientações dos 

fabricantes e do nicho de mercado que cada produto representa. O fluxo de informações e 

controles no Grupo é distribuído entre três sistemas ERP. 

 Na empresa holding estão localizadas a presidência, as diretorias comerciais e 

executivas, além das gerências que possuem um perfil mais experimentado para as 

negociações corporativas: gerente financeiro, gerente contábil, gerente de auditoria, 

assessores jurídicos, de tecnologia da informação, de planejamento e de controle técnico. 

Portanto, apesar da gestão operacional descentralizada, todas as empresas estão subordinadas 

à holding, de quem devem receber regularmente o apoio necessário para desenvolver as 

melhores práticas do mercado e a representação corporativa para as negociações entre as 

instituições públicas e privadas.  

 Especificamente, a estrutura organizacional da Fiori Motos segue o modelo adotado 

pelas demais empresas do Grupo. Possui uma administração própria, subordinada à holding 

por meio de um diretor executivo que responde por todas as áreas operativas e 

administrativas. 
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Figura 5.1 – Estrutura organizacional da empresa em estudo  

5.2 Definição da Área Responsável e Aprovação do Modelo RCR   

 Na proposição de implementação do modelo na estrutura do Grupo, seguindo os 

pressupostos necessários para o correto desenvolvimento da ferramenta, foi selecionada a 

Gerência Financeira da holding. A estrutura organizacional da holding está apresentada na 

figura 5.2. 

Algumas razões motivaram essa escolha: 

a) A holding não possui área de Controladoria. Sendo assim, muitas atividades 

administrativas são acumuladas pela Gerencia Financeira; 

b) O gerente financeiro possui uma sólida experimentação técnica nas áreas financeira, 

administrativa e de planejamento; 

c) A rotina de atividades da gerência financeira estende-se em sua essência ao apoio de 

todas as gerências administrativo-financeiras das empresas do Grupo, de modo a garantir um 
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nível de relacionamento ideal, exigido para o desempenho eficiente do trabalho de 

implementação do modelo RCR. 

Apesar de a empresa escolhida para o “ projeto-piloto”  tenha sido a Fiori Motos, a intenção 

seria de adotar o modelo em todas as demais organizações do Grupo. 

 

 
 

Figura 5.2 – Estrutura organizacional da holding  

 

 

 
 

A primeira etapa do projeto de implementação foi realizada pela Gerência Financeira 

com a apresentação do modelo do Relatório Corporativo de Resultados para a Diretoria 

Administrativo-Financeira, escolhida como patrocinador. Foram demonstrados todos os 

recursos necessários para o sucesso da implementação do modelo. Seguem os itens expostos 

nessa primeira fase e os correspondentes comentários da Diretoria Administrativo-Financeira 
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a) O projeto, objetivos principais e justificativas 

Em uma reunião formal com a Diretoria Administrativo-Financeira, foi apresentado o 

modelo de Relatório Corporativo de Resultados, sua funcionalidade e seus principais 

objetivos. Reforçou-se com exemplos práticos a necessidade de controles mais rígidos para 

todas as atividades da organização, citando os critérios do controle estratégico e as novas 

realidades do mercado de motos. Foram identificadas as oportunidades de redução de gastos. 

Novos modelos de controle de processos foram sugeridos, como a Gestão Matricial de 

Despesas. 

 

b) Resultados esperados 

Utilizando o formato do relatório contábil da Demonstração do Resultado do Exercício, 

foi exposto um plano de negócio, pautado em dois cenários de expectativas de resultados 

(conservador e agressivo), no qual foram constituídos os ganhos financeiros previstos. Nessa 

mesma oportunidade, foram apresentadas diversas vantagens não financeiras, que seriam 

agregadas ao projeto, em face da mudança cultural que ocorreria para os colaboradores. 

Complementarmente, foram reforçadas as necessidades de expansão do quadro de incentivos 

a resultados (participação de lucros/resultados) para todos os colaboradores. 

   

c) Rotina do modelo 

Foram descritos detalhadamente os passos necessários para o fechamento mensal do 

Relatório Corporativo de Resultados (RCR) e as áreas envolvidas com o processo. Foi 

ratificada a importância disciplinar exigida pelo modelo. 

 

d) Recursos necessários e cronograma de implementação 

Procedeu-se à sumarização de todas as necessidades de recursos físicos, lógicos, 

financeiros e humanos. O principal impacto observado seria com a preparação dos 

colaboradores para o desenvolvimento da coleta, preparação de suas informações e 

apresentação de seus resultados de forma objetiva, eficiente e segura. Não haveria 

necessidade de grandes investimentos em TI, em razão de o modelo se processar por meio das 

planilhas eletrônicas Excel. Segundo o cronograma apresentado, a previsão para a 

implementação do modelo seria realizado em três meses. 
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Tabela 5.2 – Cronograma de implementação do modelo RCR 

 

 
 

e) Estratégias de divulgação 

Seria necessário um processo de divulgação das ideias do controle estratégico e do 

modelo de Relatório Corporativo de Resultados ao público interno. 

 

f) Riscos envolvidos 

Apresentou-se a não existência de riscos significativos para a implantação do modelo, 

principalmente em razão da pequena necessidade de investimentos.  

 

Seguem as solicitações de mudanças ou complementações: 

a) A responsabilidade pelo desenvolvimento do projeto, implantação e controle, 

ficariam exclusivamente com a Gerência Financeira da holding; 

b) As entrevistas para o levantamento dos indicadores de resultados deveriam ser as 

mais objetivas possíveis, evitando a sobrecarga de esforços nas gerências 

consultadas; 
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c) Houve restrições para despesas extras de divulgação do projeto. A própria área 

financeira se encarregaria da divulgação do projeto; 

d) O cronograma do projeto foi antecipado em 2 meses;    

A Gerência Financeira procedeu a todas as correções solicitadas pela Diretoria 

Administrativo-Financeira.  

 A Diretoria Administrativo-Financeira procedeu ao agendamento da apresentação do 

modelo RCR para seus pares e a Presidência. 

O modelo RCR foi aprovado pela alta direção do Grupo, apenas com pequenas 

solicitações de correções e de ações complementares. Foram atendidas com todas as correções 

solicitadas pela Diretoria. 

 

5.3 Formação da Equipe de Implementação e de Operação  

Respeitando a estrutura organizacional do Grupo e a própria solicitação da alta direção, 

a equipe de implementação foi formada por membros da Gerência Financeira, da Gerência de 

Contabilidade e da Assessoria de Planejamento da Holding. 

 

5.4 Divulgação Interna do Modelo   

 
 

Não foram disponibilizados recursos especiais para a divulgação do modelo.  

Duas razões foram decisivas para restringir as despesas em ações de divulgação. A 

primeira deve-se à crise econômica internacional, que atingiu significativamente o setor 

automobilístico, particularmente as empresas cujos produtos são destinados às classes “ C”  e 

“ D”  (dependem de linhas de financiamento bancárias), como é o caso da empresa em estudo, 

que possui um portfólio fortemente voltado para esses segmentos. O segundo motivo traduz-

se pelo próprio escopo do projeto. Como o “ piloto”  se restringiria a uma das empresas do 

Grupo, sediada nas mesmas instalações da holding, a alta direção decidiu acumular a função 

de divulgação do projeto, a ser realizada pela própria equipe de implementação. 
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5.5 Entrevistas e Estruturação do Relatório Corporativo de Resultados 

 
 

Nesta etapa foram realizadas várias entrevistas para a coleta de indicadores de controle. 

O intuito foi de definir quais informações seriam necessárias para a plena gestão do negócio, 

independente da origem e do tipo dos dados requeridos. A maior preocupação nesta etapa era 

de reunir todos os itens de decisão necessários na visão de cada um dos gestores, sem 

compará-los entre si, priorizá-los ou relacioná-los quanto ao peso que poderiam representar 

para a obtenção dos objetivos estratégicos da organização. 

Na empresa holding, foram consultadas as áreas financeira, contábil, jurídica, de 

auditoria, de planejamento, de pessoal e de tecnologia da informação. Na empresa em estudo, 

foram coletadas informações do gerente geral, além do gerente administrativo-financeiro. Tais 

dados foram estruturados por assunto, como se previa na distribuição do RCR.  

A metodologia básica para a obtenção das informações nas diversas áreas foi o ciclo de 

entrevistas, utilizando-se os modelos brainstorming e o Diagrama de Causa e Efeito. A 

preocupação inicial da equipe de implementação na fase de entrevista foi obter o maior 

número de informações possíveis da área entrevistada, independentemente de sua utilização 

futura. 

Posteriormente, seguindo uma lógica planejada, a meta consistiu em transformar cada 

uma das informações discutidas pelos gerentes entrevistados em indicadores que pudessem 

ser controlados fácil e regularmente por meio da disponibilização no Relatório Corporativo de 

Resultados, utilizando os critérios da importância, rastreabilidade, comparabilidade, rapidez e 

da relação custo/benefício. Dessa forma, naturalmente foram sendo selecionados os 

indicadores ideais para controlar cada uma das áreas entrevistadas. Não se deve esquecer que 

o principal objetivo do modelo RCR é oferecer informações que subsidiem a tomada de 

decisão em eventos que influenciem os resultados estratégicos da organização. 

Conforme foi descrito anteriormente, a base para o controle estratégico é o 

acompanhamento orçamentário; contudo, elementos não financeiros foram constituídos para 

aferir a desempenho da empresa. 

A própria Gerência Administrativo-financeira encarregou-se de promover a divulgação 

da implantação do modelo entre os gestores envolvidos. Assim, foi realizado um pequeno 
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workshop para a apresentação do modelo de Relatório Corporativo de Resultados, já 

customizado para a empresa estudada, mencionando todas as etapas realizadas para sua 

elaboração e as rotinas que seriam incorporadas às atividades de cada um dos gerentes 

envolvidos. Além disso, foram reforçados os conceitos de planejamento estratégico, diretrizes 

organizacionais, controle estratégico, dentre outros pontos relevantes. 

Ficou decido que: 

a) A reunião mensal de resultados se daria no décimo dia posterior ao fechamento do 

mês, quando seriam apresentados os desempenhos de cada uma das áreas envolvidas; 

b) A Gerência-financeira da holding ficou responsável por: 

• Compor mensalmente o RCR; 

• Organizar as reuniões: data, horário, sequência de apresentações, etc.; 

• Redigir uma ata para o acompanhamento das medidas corretivas;  

• Aferir, na reunião posterior, se as ações corretivas solicitadas foram realizadas; 

c) Coube a todos os gerentes envolvidos a responsabilidade de sempre registrar em um 

plano de ação-padrão suas medidas corretivas. 

5.6 Implementação do Relatório Corporativo de Resultados  

 

 
 

Seguem abaixo os indicadores e referenciais definidos para o RCR, obtidos a partir das 

entrevistas realizadas e selecionados, segundo os critérios acima citados: 

 

Grupo 1 – Informações financeiras e de planejamento 

(indicadores obtidos mediante entrevistas realizadas com os gerentes financeiro e de 

contabilidade e o assessor de planejamento da holding) 

 

a) Demonstração do resultado do exercício (DRE) – análise das diversas rubricas e 

principais resultados, análise horizontal: evolução absoluta e relativa das receitas, deduções, 

despesas, resultados e análise vertical: margens por rubrica (rubrica/vendas líquidas), margens 

bruta, operacional e líquida. 
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Tabela 5.3 – Demonstração do resultado do exercício 

(dados fictícios – em unidades) 
 

 
a1) Reconciliação do resultado operacional (4° trimestre - eventos fictícios) 

  (=) 45.020 Resultado operacional 

  (+) 22.635 Despesas administrativas   

� A rubrica “ bens de natureza permanente”  foi responsável por 29% 

das despesas administrativas; 

� Aumento significativo nas despesas de comunicação; 

(+) 120.500 despesas com pessoal 

� Os gastos deste grupo aumentou em três pontos percentuais, se 

comparado ao trimestre anterior; 

(+) 32.500 despesas com vendas 

� Se comparado ao 2° e 3° trimestres, o aumento do grupo foi 

significativo; 

(= ) 223.000 Lucro bruto 
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a2)  Controle de Gestão Matricial de Despesas 

No Modelo de Gestão Matricial de Despesas (GMD), o controle de despesas foi distribuído 

entre os gestores das entidades (concessionárias) e os gestores de pacotes. Para as despesas 

foram criados 5 pacotes: despesas com pessoal, despesas com vendas, despesas com serviços, 

despesas com TI e despesas administrativas, cada um deles com um gestor responsável.  

Os pacotes de controle de despesas são organizados em rubricas que facilitem seu 

acompanhamento. O modelo da Gestão Matricial proporciona o controle mais especializado 

das linhas de despesas, o que possibilita reduções de gastos mais significativas (Campos, 

2004). Percebe-se que cada gasto terá um “ controle cruzado” , isto é, será de responsabilidade 

do gestor da entidade (loja) primar sempre pela redução de suas despesas, como também será 

meta do gestor do pacote monitorar os gastos das despesas sob seu controle. Por regra, o 

gestor de entidade será soberano nas decisões finais que sirvam à sua unidade de negócio, 

cabendo ao gestor de pacotes, por meio da apresentação das melhores práticas, alertar o gestor 

da entidade sobre gastos acima das médias constituídas para a entidade.  

 

Grupo de 

despesas 

Entidades (unidades de negócio) 

Afogados Concórdia C. Amarela Olinda Caruaru Natal 

Pacote 1       

Pacote 2       

Pacote 3       

 
 
 

Figura 5.3 – Modelo de Gestão Matricial de Despesas (GMD) 
Modelo desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) 

http://www.indg.com.br/gmd/definicao.gmd/definicao.asp 
 

Exemplifica-se o modelo por meio do pacote de despesas com TI:  

 

Tabela 5.4 – Pacote de despesas com tecnologia da informação 

(dados fictícios – em unidades) 
 

 
Legenda: (P) = valor previsto, (R) = valor realizado 
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Observa-se que o pacote de despesas com TI está sendo bem gerenciado. O total 

previsto para o pacote no período foi de 3.150 unidades. No entanto, as despesas realizadas 

foram de 3.010 unidades. Maior atenção à curva de tendência dessas despesas é necessária, 

em face do quociente obtido da relação realizado/previsto (95,6%).  

Quando consideradas as duas rubricas, observa-se que as despesas com comunicações 

estão acima do previsto. Por outro lado, as despesas de processamento com dados estão 

compensando o desequilíbrio apresentado na rubrica anterior. 

Se analisadas as entidades, verifica-se que as unidades de Afogados, Olinda e Caruaru 

precisam implantar ações corretivas imediatas para a redução de suas despesas nesse pacote. 

 

b) Balanço patrimonial(*): análise horizontal e vertical. 

 
Tabela 5.5 – Balanço patrimonial 

(dados fictícios – em unidades) 
 

 
 (*)Nota - Não foi considerada a nova estrutura do Balanço Patrimonial pro- 
 posta na reformulação da Lei 6.404/76. 
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b1) Estrutura de capital: (capital de terceiros / capital próprio): 

 4° trimestre = 225.528 / 259.662 = 0,87  

 

b2) Capital circulante líquido: (ativo circulante – passivo circulante) 

 4° trimestre = 381.700 – 108.028 = 273.672 

 

b3) Índice de liquidez: (ativo circulante / passivo circulante) 

 4° trimestre = 381.700 – 108.028 = 3,53 

 

b4) Índice de liquidez seca: (ativo circulante - estoques / passivo circulante) 

 4° trimestre = (381.700 – 80.000) / 108.028 = 2,79 

 

b5) Estrutura do endividamento: (4° trimestre) 

  
Prazo (ano) Endividamento 

1° 24.680 
2° 20.000 
3° 20.000 
4° 20.000 
5° 20.000 

Total 104.680 
 

b6) Imobilização do PL: (ativo permanente / patrimônio líquido) 

 4° trimestre = 85.990 / 259.662 = 33,12 

 

b7) Prazo médio de recebimento (PMR): (duplicatas a receber X 360) / vendas líquidas 

ano = (185.000 X 360) / 4.020.000 = 16,56 / 360 = 21,73 dias 

 

b8) Prazo médio de pagamento (PMP): (fornecedores X 360) / compras 

ano = (12.300 X 360) / 350.000 = 12,65 / 360 = 28,45 dias 

 

b9) Quociente de posicionamento relativo (QPR): (PMR / PMP) 

 ano = 16,56 / 12,65 = 1,31 

 

b10) Rotação do ativo (RA): (vendas líquidas / ativo médio) 

 ano = 4.020.000 / 323.173 = 12,43 
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b11) Controle da cobrança:  
 
Mediante os indicadores de cobrança, foram estudadas sub-rubricas do Contas a Receber, bem 

como das vendas em negociação (propostas). Foram realizadas análises horizontais (evolução 

dos resultados) e verticais (relação das diversas rubricas com o faturamento). 

 

 
Tabela 5.6 – Análise do contas a receber 

(dados fictícios – em unidades) 
 

 

 
 

Houve um aumento significativo do volume de contas a receber, concentrado 

principalmente nas vendas com cartão de crédito e duplicatas; 

Observou-se que o volume de títulos em atraso reduziu no último trimestre. Segue 

abaixo o aging do Contas a Receber vencido: 

 

 
Tabela 5.7 – Tabela do aging dos títulos em atraso 

(dados fictícios – em unidades) 
 

 
 

Analisado o saldo de títulos a receber em atraso no 4° trimestre, percebeu-se que 74% 

do volume geral estava concentrado em até 30 dias.  
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b12) Análise das linhas de crédito e custo das operações: 
 

A tabela 5.8 apresenta um resumo das linhas de crédito oferecidas pelo bancos 

comerciais disponíveis à empresa. A estrutura é apresentada por instituição bancária, o custo 

da linha, o tipo de linha oferecida e os saldos contratados (aprovados e livres para utilização) 

e os saldos “ tomados” . O intuito desse quadro é atender ás expectativas de se entender o nível 

de endividamento da organização. É importante mencionar que as linhas mostradas são 

recursos complementares, visto a fábrica oferecer linhas específicas de crédito próprio do 

setor automobilístico (floorplan). 
Tabela 5.8 – Linhas de crédito disponíveis 

(dados fictícios – em unidades) 
 

Instituição custo tipo da linha contratado tomado 
Banco A CDI + 0,15%am conta garantida 3.000 1.750 
Banco A 3,54%aa fiança 1.000 1.000 

Banco A crédito aprovado 5.000 
Banco B CDI + 0,15%am conta garantida 2.000 0 
Banco B 1,10% capital de giro 500 500 

Banco B crédito aprovado 2.500 
Total  crédito aprovado 7.500 

 
b13) Controle da torre de investimentos: 
 
 A tabela 5.9 descreve o planejamento anual em investimentos. A “ torre”  é dividida 

pela importância dos projetos, estratégicos e outros. É apresentada a evolução física e 

financeira de cada um deles. Em casos extraordinários, poderá ser incluída mais uma classe de 

projetos, denominados compulsórios, que são aqueles de natureza obrigatória em face de 

exigências de agentes reguladores, fornecedores ou outras circunstâncias quaisquer. 

 
Tabela 5.9 – Torre de investimentos 

(dados fictícios – em unidades) 
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Grupo 2 – Informações dos Recursos Humanos 

(indicadores obtidos por meio de entrevistas realizadas com a gerente de recursos humanos da 

holding) 

a) Evolução do número de funcionários – apresenta a evolução do número de funcionários.   

 
Tabela 5.10 – Evolução do número de funcionários 

(dados fictícios) 
 

 
 

b) Turnover – o indicador estima a movimentação de funcionários ocorrida na empresa, 

considerando tanto as admissões como as demissões. O indicador é obtido pela razão da 

média aritmética das admissões e demissões do mês, pelo número de funcionários da 

organização existentes no mês anterior. Como pode ser verificado na tabela simulada 5.11, os 

maiores índices de turnover ocorreram significativamente nos meses de setembro e 

outubro/2008. 

Tabela 5.11 – Evolução do turnover 
(dados fictícios) 
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c) Avaliação do treinamento mensal 
 

Tabela 5.12 – Avaliação de treinamento 
(dados fictícios) 

 

 
 

d) Acidentes no trabalho 

 
Tabela 5.13 – Acidentes de trabalho 

(dados fictícios) 
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Grupo 3 – Informações das gerências jurídicas(*) 

(indicadores obtidos por meio de entrevistas realizadas com o gerente jurídico de 

relacionamento com os consumidores e com a gerente jurídico para assuntos institucionais, 

ambos lotados na holding) 

 
a) Quadro de processos (4° trimestre) 
 

Tabela 5.14 – Processos judiciais 
(dados fictícios) 

       

 
Verificou-se a existência de apenas um processo judicial, que foi resolvido no próprio 

trimestre.  
 

Grupo 4 – Informações sobre Tecnologia da Informação 

a) Apresentação dos projetos em andamento 

Foi apresentado o status dos diversos projetos gerenciados pela Assessoria de TI. 

 

Grupo 5 – Informações da Auditoria 

(indicadores obtidos por meio de entrevista realizada com o gerente de auditoria da holding) 

 

a) Apresentação dos principais resultados  

Foram apresentados no RCR os principais resultados obtidos por meio das diversas 

auditorias realizadas na empresa em estudo. 

 

Grupo 6 – Informações Comerciais 

(indicadores obtidos por meio de entrevistas realizadas com o gerente geral, o gerente 

administrativo-financeiro da empresa em estudo, e com o diretor administrativo-financeiro da 

holding) 

 

a) Apresentação inicial com pequena resenha do momento econômico e mercadológico  

Iniciou-se a apresentação do Grupo de Informações Comerciais com um resumo dos 

principais eventos econômicos e mercadológicos que influenciaram o ramo de 

concessionárias de motos. 
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b) Apresentação dos principais dados do mercado de motocicletas  
 

Tabela 5.15 – Distribuição da vendas de motos por região - ano 
(dados fictícios) 

 

 
 

Tabela 5.16– Distribuição da vendas de motos por estados do NE - ano 
(dados fictícios) 

 

 
 

Tabela 5.17– Evolução das vendas de motos por estados do NE  
(dados fictícios) 
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Tabela 5.18– Distribuição das vendas de motos por fábrica - ano  
(dados fictícios) 

 

 
 

Tabela 5.19– Ranking de vendas por tipo de moto - ano  
(dados fictícios) 

 

 
 

c) Apresentação das operações do período, por loja  

O gerente geral da empresa apresentou um detalhamento dos resultados globais de cada 

uma das lojas da Fiori Motos. Foram abordados desde questões estratégicas, como o mercado 

concorrente e novos investimentos, até o grau de satisfação dos clientes, medidos por meio de 

pesquisas realizadas. 

O RCR foi estruturado conforme indicadores e referenciais discutidos com a Diretoria 

Administrativo-Financeira. Posteriormente, o RCR foi apresentado à alta direção. Não houve 

alterações significativas no modelo. Houve a concessão da alta direção para a implantação do 

modelo.   

 

5.7 Estabelecimento da Rotina de Monitoração 

A Gerência Financeira da holding estabeleceu uma rotina trimestral para a avaliação do 

modelo RCR. 
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5.8 Considerações sobre o Desenvolvimento do Modelo  

Duas condições foram decisivas para acelerar o processo de implementação do modelo 

RCR na empresa. Ambas inter-relacionadas, condicionaram o processo para ações mais 

objetivas, contornando ou substituindo alguns passos do fluxo original. 

A primeira refere-se à crise financeira internacional  que assolou a economia brasileira a 

partir de setembro de 2009, particularmente no setor automobilístico. Os consumidores que 

dependiam de crédito para a aquisição de produtos, como veículos populares e motocicletas, 

sofreram uma restrição significativa das instituições bancárias. Desse modo, apesar de haver 

demanda, haver oferta, não havia crédito para a transação comercial. O mercado se 

normalizará a partir de dezembro de 2009, quando o governo federal pretende estabelecer 

uma série de ações para a correção do problema, mormente fixando uma redução nos 

impostos de produção para as fábricas. Assim, a Diretoria mostrou-se extremamente receptiva 

à antecipação da implementação do modelo, no intuito de agregar mais uma ferramenta que 

auxiliasse o controle estratégico do Grupo. 

A segunda, relacionada com as diretrizes organizacionais, destaca-se pela característica 

da gestão do Grupo (valores) em priorizar ações rápidas e eficientes. As atividades das 

empresas são pautadas pela praticidade, por uma natureza mais pragmática, conforme está 

descrito nos Valores do Grupo: “ simplicidade” , “ soluções práticas” , “ fazer o que precisa ser 

feito, rapidamente: é preciso fazer, colocar em prática ideias, os conhecimentos, gerar 

resultados em tempo hábil e com consistência” . 

Algumas dificuldades encontradas no processo de implementação: 

a) Todos os gestores pesquisados tenderam a dimensionar seus indicadores como de 

maior relevância para alcançar os objetivos estratégicos; 

b) Da mesma forma, sempre tenderam a justificar uma “ folga”  para as previsões de 

despesas de sua área, principalmente quando essas previsões são ultrapassadas; 

c) Os comentários solicitados para compor o RCR podem prejudicar um pouco a 

dinâmica de apresentação do modelo na reunião de resultados; 

d) Devem ser considerados os efeitos refratários sobre os resultados negativos; 

e) É muito importante que já estejam formalmente ativos na empresa os planos de 

recompensas (PPL/PPR), principal elemento motivador para o alcance das metas; 

f) É de extrema importância a maturação do controle orçamentário.  
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6 Conclusões 

A nova dinâmica do mercado corporativo estabeleceu um modelo de administração 

voltada para a diferenciação concorrencial. O intuito é obter vantagem competitiva em função 

dos benefícios únicos que a organização poderá proporcionar aos seus consumidores. 

Destaque-se que essa preocupação não deve se restringir aos anseios e expectativas do 

mercado, mas deve também estar voltada para o desenvolvimento das melhores práticas 

produtivas e de gestão na empresa. Um bom exemplo disso pode ser verificado na busca por 

uma maior eficiência produtiva: uma maior flexibilização, uma maior qualidade e um menor 

custo.  

Portanto, o pleno entendimento de todos os eventos que estão ocorrendo no ambiente 

em que a empresa está inserida é tarefa fundamental para se atingir o sucesso de qualquer 

empreendimento. Ações de benchmarking, pesquisas de mercado, ou mesmo a simples coleta 

de dados primários possibilitam a perfeita sintonia entre os membros da administração da 

empresa e de tudo aquilo que possa influenciar a estratégia organizacional. 

A estratégia competitiva visa posicionar um negócio de modo a maximizar o valor das 

características que o distinguem de seus concorrentes. Nesse contexto, a prática da 

Administração Estratégica destaca-se como a forma vencedora de se atingir o melhor 

desempenho organizacional. 

Cabe salientar que os consumidores modernos possuem um padrão de comportamento 

mais amadurecido e exigente. Temas emergentes passam a compor o rol de expectativas 

desses consumidores, tais como: o desenvolvimento sustentável, o retorno social, etc. Por esse 

motivo, empresas com culturas mais tradicionais estão repensando a definição de suas 

diretrizes organizacionais. 

As inovações tecnológicas estão promovendo transformações na organização social, no 

trabalho e na vida quotidiana da sociedade. 

A Era do Conhecimento, caracterizada pelo impressionante avanço tecnológico e pela 

disseminação da informação, obriga as empresas a se desenvolverem tecnologicamente para 

maximizar o tratamento dos infinitos dados que transitam pelas redes de tecnologia, 

transformado-os em informação útil e segura.  

Nesse cenário, destacam-se os profissionais que tratam a informação como um 

patrimônio corporativo, reconhecendo-a como elemento imprescindível para a decisão e para 

o alcance dos objetivos estratégicos.  
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Por outro lado, verifica-se uma carência significativa na etapa do controle estratégico: a 

inexistência de um instrumento de monitoramento das diretrizes organizacionais, baseado na 

coleta de informações provenientes de áreas produtivas ou de apoio, e que possua 

características financeiras ou não. No estudo realizado, ficou evidente a clara necessidade por 

um sistema de informação amigável que não dependa de grandes investimentos, adaptável a 

todos os tamanhos de empresas. 

Dessa forma foi proposto o Relatório Corporativo de Resultados, modelo 

caracterizado porque se compõe de indicadores de desempenho construídos a partir das 

necessidades estratégicas de cada área da organização, respeitando sempre a relevância 

definida pela alta direção.  

O modelo foi testado em uma empresa do ramo de concessionárias de motos. 

Diante dos objetivos do RCR, percebeu-se que: 

a) O modelo foi implantado com sucesso; 

b) Em face do curto espaço de tempo de sua implantação, não houve ainda como 

avaliar os impactos gerados na cultura da organização;  

c) O objetivo de padronizar a apresentação das informações mensais de controle 

estratégico, de também coletar dados não financeiros e de fomentar a prática de 

auxílio à decisão foi atingido com sucesso;  

d) Em virtude de não ter sido ainda institucionalizado o processo de reuniões de 

resultados, o nível ideal de integração das gerências ainda não foi atingido. 

e) Percebeu-se que a visão da maioria dos colaboradores voltou-se para as metas 

estratégicas. 

6.1 Limitações do Modelo  

Foram observados dois grandes limitadores que podem minimizar a eficiência do 

modelo. 

O primeiro, de ordem técnica, envolve a ruptura do paradigma que todo funcionário 

possui de apenas verificar os resultados após o fechamento contábil. 

De fato, o uso do modelo RCR propõe a veiculação de forma amigável dos resultados 

corporativos de um determinado período, representando uma “ foto”  dos eventos que já se 

realizaram. Portanto, é de extrema relevância que o modelo seja utilizado para motivar o foco 

dos colaboradores para resultados e não para arrefecer as práticas de monitoramento diário. 



Capítulo 6                                                                                                                                           Conclusões 

 98

A segunda limitação, essa de ordem social, vincula-se à má utilização do modelo RCR 

como fomentador de compromisso do controle estratégico. A maioria das empresas cujo perfil 

está voltado para a estratégia empresarial, muitas vezes nem se dão conta de que seus 

colaboradores poderão estar expostos continuamente a situações de pressão, sendo assim 

muito comum observar nos gestores reações de tensão e muita expectativa quando da 

exposição regular de seus resultados.  

A participação da Diretoria de RH em tal contexto é de extrema relevância. A equipe 

vencedora é aquela que harmonicamente conduzir sua empresa de forma eficiente a atingir 

seus objetivos estratégicos. 

6.2 Sugestões para Futuros Trabalhos 

 Visando aperfeiçoar o modelo de controle estratégico proposto, sugere-se a realização 

de futuras pesquisas direcionadas para a automatização da ferramenta, desde a coleta de 

dados, modelagem das informações, até a apresentação dos resultados. Cabe salientar que já 

existem aplicativos de qualidade no mercado, voltados para a avaliação quantitativa. O grande 

diferencial seria a consolidação das informações quantitativas e qualitativas e a 

disponibilização de meios para a divulgação desses resultados de uma forma padronizada: 

exposição-padrão de resultados (gestão à vista), plano de ação, relatórios de correção, dentre 

outros meios.  

 A segunda sugestão orienta-se para o acompanhamento dos resultados parciais 

atingidos pela empresa por meio de uma “ ponte informatizada”  entre o sistema ERP e o 

aplicativo utilizado para a consolidação dos dados do RCR. A ideia é antecipar-se ao 

fechamento contábil, prevendo ações necessárias para redirecionar os desvios que se 

apresentem antes mesmo de sua consolidação. 
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