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“Not everything that can be counted counts, 
and not everything that counts can be 
counted” 
           Albert Einstein 
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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

A Cootravipa é uma Cooperativa de Trabalho, fundada em 1984, que 

presta serviços de pintura em geral, de limpeza, de instalações elétricas, de 

instalações hidráulicas, etc. para diversas organizações. Dentre seus principais 

clientes, podem ser destacados a General Motors do Brasil, a Dell 

Computadores do Brasil, Grupo Votorantim, Toyota do Brasil, Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

Inicialmente a Cootravipa tinha apenas 50 associados, hoje são mais de 2300. 

O mercado no qual a Cootravipa está inserida tem se mostrado cada vez 

mais exigente e os clientes começam a demonstrar preferência por 

fornecedores que utilizem técnicas inovadoras e ferramentas avançadas de 

gestão. Os principais concorrentes da Cootravipa já estão se dando conta 

dessa necessidade e alguns deles já tomaram providências para seguirem 

competitivos no mercado, como por exemplo, a contratação de empresas de 

consultoria e adoção de novas ferramentas de gestão.  

Na Cootravipa, percebe-se a necessidade de utilizar uma ferramenta 

que permita que se trabalhe a questão da sua cultura organizacional não 

apenas para verificar se as metas estão ou não sendo atingidas, mas para 

realmente auxiliar na comunicação da estratégia e na divulgação dos 

resultados obtidos. 

Hoje em dia, o que a Cootravipa define como indicador de eficiência é o 

que ela vai obter como resultado financeiro, mas esse tradicional modelo de 

performance financeira, apesar de ter servido bem nos primeiros anos de 

existência, já não é mais apropriado para direcionar e avaliar habilidades e 

competências que as organizações de hoje em dia devem dominar. A 

Cootravipa apresenta então uma clara necessidade de um modelo de aplicação 

de medidas de desempenho não mais baseadas no controle, como a maioria 

das organizações ainda usa, mas sim focadas na Visão e Estratégia, como 

parece já ser demandado pelas organizações que se ressentem da não 

capacidade de avaliar todos os seus esforços de forma integrada. 

O Balanced Scorecard tem se mostrado altamente eficaz como um 

sistema que proporciona, segundo KAPLAN e NORTON, 1997, traduzir a visão 
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em um conjunto claro de objetivos das diversas unidades ou áreas de uma 

mesma empresa. Dessa forma, transforma a visão em estratégias que se 

desdobram em ações adequadas para a sua realização, em termos de  

resultados. 

Assim, o Balanced Scorecard parece ser a alternativa mais eficaz para 

ajudar a apontar o diferencial competitivo da Cootravipa, possibilitando que 

esforços sejam dirigidos para suas áreas de maior competência e ainda 

explicitando áreas com determinados graus de incompetência (o próprio 

sistema de avaliação facilita para que incompetências sejam detectadas e 

minimizadas), pois eleitos os objetivos estratégicos a partir da visão da 

Cootravipa, sua gestão é atribuída aos diretores, que têm a responsabilidade 

desde a melhoria da satisfação do cliente, independentemente em que área 

esteja, até a melhoria nos seus processos internos; da comunicação à 

manufatura ou serviço final prestado. 

Em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, com players 
com a gestão tão profissional, a Cootravipa necessita aprimorar 
processos e utilizar ferramentas e modelos competitivos de gestão. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 
 Neste estudo, pretende-se buscar conhecimentos que sirvam de fonte 

de informação que auxiliem os gestores na implantação da ferramenta de 

gestão Balanced Scorecard a fim de que a Cootravipa possa cada vez mais ser 

vista como uma Cooperativa que prima pela qualidade, uma vez que, diante do 

atual cenário do mercado de serviços, há uma nítida necessidade desse tipo 

organização de se manter adequada às novas exigências dos clientes para que 

possa se manter competitiva e em conseqüência disso obter o êxito comercial 

esperado pelos associados e prestadores de serviço da Cootravipa. 
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3. REVISÃO TEÓRICA 

3.1. Balanced Scorecard 

 

 Tratado inicialmente como um sistema de medição de desempenho 

baseado em indicadores, o Balanced Scorecard evoluiu e hoje já é possível 

afirmar que se trata de uma ferramenta de gestão. Se implantado e utilizado de 

forma correta traz muitas vantagens para a organização, tais como integração 

de medidas financeiras e não-financeiras, comunicação e feedback da 

estratégia, vínculo com planejamento e orçamento, maior foco e alinhamento 

organizacional, entre outras. 

 O Balanced Scorecard não exclui a análise dos resultados financeiros da 

empresa, ele permite que esses sejam monitorados juntamente com os outros 

indicadores não financeiros. O desempenho organizacional é medido sob 

quatro perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizado & 

crescimento. Por outro lado, o uso de medidas não-financeiras de desempenho 

tem sido utilizado há muito tempo como uma maneira de superar possíveis 

deficiências apresentadas pelas medidas financeiras tradicionais. O ideal é que 

medidas financeiras sejam complementadas por medidas não-financeiras 

relacionadas à participação de mercado, responsabilidade social, 

produtividade, turnover dos empregados e desenvolvimento de produtos. 

 Atualmente o mercado exige uma transformação tecnológica acentuada 

e uma visão estratégica dos negócios. A estratégia é a concepção de uma 

posição característica e importantíssima, que envolve um conjunto de 

atividades diferenciais por parte de uma organização. Estratégia é uma escolha 

de posicionamento competitivo e também saber o que não deve ser feito, ou 

seja, uma organização precisa compreender o contexto no qual está inserida, 

entender as necessidades de seus diferentes clientes e oferecer algo único.  

De acordo com Bethlem (2003) o pensamento estratégico deve ajustar a 

maneira de pensar e de agir das empresas em relação às mudanças 

ambientais do cenário no qual estão incluídas e no seu ramo de negócios. O 

planejamento estratégico tem como objetivo direcionar os rumos da 

organização e dar a ela sustentabilidade, pois somente assim terá a base 
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verdadeira da competitividade e da sobrevivência. Ele apresenta a maneira 

como a empresa vai alcançar suas metas e objetivos, além de gerar respostas 

consistentes a três grandes questões fundamentais: onde a organização está, 

aonde a organização quer chegar e como a organização vai chegar ao objetivo. 

De acordo com Bethlem (1998) a estratégia é um conceito que precisa ser 

aprendido por todas as pessoas da organização, ou seja, devem saber como 

utilizá-la para se chegar ao resultado esperado.  

 Inicialmente o Balanced Scorecard era visto como um sistema de 

medição de desempenho baseado em indicadores, hoje, após uma evolução 

do conceito, já é possível afirmar que se trata de uma ferramenta de gestão, 

que traz uma ordenação de conceitos e idéias preexistentes de uma forma 

lógica, objetiva e inteligente. Se corretamente aplicado, pode vir a trazer uma 

série de vantagens, como a integração de medidas financeiras e não-

financeiras, a comunicação e feedback da estratégia, o vínculo com 

planejamento e orçamento, maior foco e alinhamento organizacional, entre 

outras. 

 Gestores são capacitados com instrumentos e método que necessitam 

para navegar rumo ao êxito dos negócios através do Balanced Scorecard. O 

ambiente empresarial onde as organizações estão competindo, vem se 

tornando cada vez mais complexo. O Balanced Scorecard traduz a missão e a 

visão da organização em estratégia, em conseqüência disso traz ação e 

resultados concretos através de um compreensivo conjunto de indicadores de 

desempenho. 

 Esse sistema de avaliação de desempenho não só determina os 

caminhos que a organização deve seguir para atingir o objetivo de seu 

planejamento estratégico, mas serve também como um importante instrumento 

de controle no qual se pode identificar se as metas de cada perspectiva estão 

se desenvolvendo conforme o planejado. 

 A idéia do Balanced Scorecard surgiu na década de 90, quando Robert 

Kaplan e David Norton realizaram um estudo intitulado “Measurig Performance 

in the Organization of the Future” por acreditarem que indicadores contábeis e 

financeiros estavam se tornando ultrapassados, tornando a avaliação de 

desempenho empresarial menos eficiente, e fazendo com que as organizações 

perdessem a capacidade de criar valor econômico futuro.  
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 As pesquisas foram realizadas junto a um grupo selecionado de 

empresas e os resultados revelaram que executivos preferiam analisar um 

conjunto de indicadores financeiros e operacionais ao invés de só se ater a 

indicadores financeiros.  

 Vem daí a idéia de Balanced Scorecard (indicadores balanceados), pois 

esta metodologia pressupõe que a escolha dos indicadores para a gestão de 

uma empresa não deve se restringir a informações econômicas ou financeiras. 

Indicadores financeiros não são suficientes para garantir que a empresa está 

caminhando na direção correta. É necessário monitorar, juntamente com 

resultados econômico-financeiros, desempenhos de mercado junto aos 

clientes, desempenhos dos processos internos e pessoas, tecnologias. Isto 

porque, o somatório das pessoas, tecnologias, inovações, se bem aplicada aos 

processos internos da empresa, alavancará o desempenho esperado no 

mercado junto aos clientes e trará à empresa os resultados financeiros 

esperados. 

 Indicadores financeiros não são suficientes para garantir que a empresa 

está caminhando na direção correta. É necessário monitorar, juntamente com 

resultados econômico-financeiros, desempenhos de mercado junto aos 

clientes, desempenhos dos processos internos e pessoas, tecnologias. Isto 

porque, a somatória das pessoas, tecnologias, inovações, se bem aplicada aos 

processos internos da empresa, alavancarão o desempenho esperado no 

mercado junto aos clientes e trarão à empresa os resultados financeiros 

esperados. Vem daí a idéia de Balanced Scorecard (indicadores balanceados), 

pois esta metodologia pressupõe que a escolha dos indicadores para a gestão 

de uma empresa não deve se restringir a informações econômicas ou 

financeiras.  

 Como o cenário no qual as empresas estão inseridas vem se tornando 

cada vez mais complexo, faz com que seja necessário um conhecimento 

profundo dos objetivos a serem alcançados e os métodos para a realização dos 

mesmos. O Balanced Scorecard traduz a missão e estratégia das empresas 

num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para 

um sistema de medição e gestão estratégica (Kaplan, 1997). 
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 O cenário econômico mudou radicalmente nos últimos quarenta anos, a 

competitividade da era industrial deu lugar à competitividade da era da 

informação. Na era industrial o foco estava na produção em grande escala, e 

empresas de serviços estavam inseridas em um ambiente não competitivo. Já 

na era da informação, tanto empresas industriais como de serviços, necessitam 

explorar ativos intangíveis para que possam investir e gerenciar ativos físicos 

tangíveis. 

 A tecnologia da informação permite que empresas trabalhem de forma 

integrada com clientes e fornecedores, diminuindo assim os custos e 

aumentando a qualidade. Os ativos intangíveis permitem que a empresa tenha 

um melhor relacionamento com seus clientes, sendo assim aumenta a 

fidelidade e os atende de uma maneira mais personalizada, criando produtos e 

serviços inovadores. 

 O Balanced Scorecard nos diz que não basta medir o desempenho 

através de índices financeiros e não-financeiros, É necessário que essa 

ferramenta seja utilizada em todos os níveis da organização e não somente na 

parte do contato direto com o cliente. 

 12



 O principal objetivo do Balanced Scorecard está no alinhamento do 

planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa por meio das 

seguintes ações (Kaplan & Norton, 1997): Esclarecer e traduzir a visão e a 

estratégia: o processo do Balanced Scorecard tem inicio com um trabalho de 

equipe da alta administração para traduzir a estratégia de sua unidade de 

negócios em objetivos estratégicos específicos. Para cada objetivo devem ser 

identificados as medidas ou indicadores de desempenho, a fim de que seja 

simples e rápida a mensuração de desempenho nos diversos níveis e que a 

análise da performance da organização seja menos subjetiva. Esses objetivos 

devem ser dispostos em um diagrama simples, chamado de mapa estratégico, 

que mostre a relação de causa e efeito nas diferentes perspectivas de negócios 

da organização: financeira, clientes, processos internos e aprendizado & 

crescimento. 

 Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicos: A comunicação 

mostra a todos os funcionários os objetivos críticos que devem ser alcançados 

para que a estratégia da empresa alcance o sucesso. As medidas e os 

objetivos estratégicos são comunicados à organização de diversas maneiras, 

como contatos pessoais, quadro de avisos, jornais internos e outros. 

 Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: o Balanced 

Scorecard traz resultados mais expressivos quando utilizado para incitar a 

mudança organizacional. Os altos executivos deverão estabelecer metas que, 

se alcançadas, transformarão a empresa. As metas deverão representar uma 

descontinuidade no desempenho da unidade de negócios. 

 Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: o quarto processo 

gerencial anexa ao Balanced Scorecard um contexto de aprendizado 

estratégico. O aprendizado organizacional em nível executivo é auxiliado com o 

processo de disponibilização de instrumentos para esse aprendizado. 

 Um Balanced Scorecard deve possuir, de acordo com a lógica 

estabelecida pelo método, os seguintes componentes (Kaplan & Norton, 1997):  

Objetivos estratégicos: compreendem a tradução da visão de futuro, em 

objetivos organizados em relação de causa e efeito de forma clara, os 

chamados mapas estratégicos. Os mapas estratégicos auxiliam todos os 

indivíduos na organização a compreender a estratégia e saber como 

transformar ativos intangíveis em resultados tangíveis. 
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 Indicadores chaves de desempenho: dizem-nos como será 

acompanhado e medido o sucesso de cada objetivo. Kaplan & Norton (1997) 

destacam que um bom Balanced Scorecard deve ser uma combinação 

adequada de resultados, que são chamados de indicadores de ocorrência, com 

impulsionadores de desempenho, que são chamados de indicadores de 

tendências, ajustados à estratégia. Os indicadores de ocorrência mostram o 

desempenho das ações passadas. Por sua vez os indicadores de tendência 

indicam os prováveis resultados futuros. 

 Estabelecimento de metas ao longo do tempo: indica o nível de 

desempenho esperado ou a taxa de melhoria necessária para cada indicador. 

A evolução do desempenho relacionado ao objetivo estratégico se dará quando 

as metas estratégicas forem quebradas ao longo do tempo. Planos de ação e 

projetos estratégicos:  

 Planos de ação e projetos deverão ser estabelecidos a fim de viabilizar o 

alcance das metas, associados a ela e dispostos ao longo do tempo. Trata-se 

de “ações de intervenção” para fazer com que as metas sejam alcançadas. 
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3.1.1. PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD 
 

 O Balanced Scorecard é representado por quatro diferentes 

perspectivas, que representam as principais variáveis que, em equilíbrio, 

asseguram a base para um sistema de medição e gestão estratégica. Para 

cada uma dessas perspectivas serão estabelecidas metas para que a 

implantação da estratégia possa ser medida de forma segura, assim como, 

serão determinadas quais ações devem ser tomadas, dando assim a direção a 

ser seguida. 

 As perspectivas não são relacionadas entre si de forma aleatória, mas 

tendo como base as relações de causa e efeito. Kaplan e Norton (1997) 

destacam que a ênfase na construção de relações de causa e efeito no 

scorecard gera um raciocínio sistêmico dinâmico, permitindo que os indivíduos 

nos diversos setores da organização compreendam como as peças se 

encaixam, como o seu papel influencia o papel de outras pessoas, além de 

facilitar a definição dos vetores de desempenho e as iniciativas correlatas que 

não apenas medem a mudança, como também a alimentam. Isso permite o 

estudo da dinâmica do negócio, de forma a trabalhar em processos que 

efetivamente agregam valor estratégico e aumentam a capacidade da 

organização de aprender e projetar o futuro. 

 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 
 
 A perspectiva financeira deve responder o seguinte questionamento: “Se 

formos bem sucedidos com a nossa visão e estratégia, como seremos 

percebidos pelos acionistas ou donos?”. Na perspectiva financeira, os objetivos 

estratégicos são os orientadores dos outros objetivos e as medidas das outras 

perspectivas do Balanced Scorecard. Eles têm um duplo papel: definem o 

desempenho financeiro esperado da estratégia e servem de meta principal 

para os objetivos e medidas de todas as outras perspectivas. Estes objetivos 

financeiros devem abranger tanto os de longo prazo como os de curto e médio, 

de forma a se chegar ao resultado econômico desejado. Entre os principais 

temas financeiros apontados estão os seguintes: aumento da receita, melhoria 
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dos custos, incremento da utilização dos ativos e redução dos riscos. De 

acordo com Kaplan & Norton (1997), em cada fase do ciclo de vida de uma 

empresa os objetivos financeiros podem diferir consideravelmente. 

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

  

 A perspectiva de clientes deve responder a um grande questionamento: 

“Se formos bem sucedidos, como seremos percebidos pelos nossos clientes?”. 

Kaplan & Norton (1997) destacam que o Balanced Scorecard traduz missão e 

estratégia em objetivos específicos, baseados no mercado e nos clientes. E 

mesmo que muitas empresas tentem intensamente reduzir suas despesas 

gerais, administrativas e de vendas, elas devem ser contrabalançadas no 

Balanced Scorecard com outras medidas, tais como a capacidade de 

atendimento aos clientes, qualidade e desempenho, de maneira que a redução 

nos custos não prejudique a realização de objetivos importantes nas 

perspectivas do cliente e dos processos internos. Entre os principais temas na 

perspectiva de clientes estão as medidas essenciais (comum à maioria das 

empresas) e vetores de desempenho (diferenciadores dos resultados 

fornecidos aos clientes). 

 As medidas essenciais aos clientes podem ser agrupadas em uma 

cadeia formal de relações de causa e efeito, conforme apresentado a seguir: 
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Conforme Kaplan & Norton (1997) os vetores de desempenho, ou propostas de 

valor são os atributos que os fornecedores oferecem, através de seus produtos 

e serviços, para gerar fidelidade e satisfação em segmentos-alvo. Mesmo que 

variem de organização para organização e de setor para setor, alguns deles 

são observados em diversos Balanced Scorecards. Os principais são: atributos 

dos produtos e serviços; relacionamento com os clientes e imagem e 

reputação. 

 
PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS 
 
 A perspectiva de processos internos da empresa deve responder ao 

seguinte questionamento: “Para satisfazer aos acionistas e aos clientes, quais 

os processos a serem aprimorados?”. As medidas dessa perspectiva estão 

voltadas para os processos internos que terão maior impacto na satisfação do 

cliente e na consecução dos objetivos internos da empresa. 

 Conforme já citado anteriormente as medidas nas diversas perspectivas 

devem subordinar-se à perspectiva financeira, pois a simples imposição de 

medidas de desempenho aos processos existentes ou a processos 

redesenhados pode estimular melhorias locais, mas dificilmente produzirá 

objetivos ambiciosos para clientes e acionistas (Kaplan & Norton,1997). 

 Conforme Kaplan & Norton (1997), é recomendável definir a cadeia de 

valor completa dos processos internos, no modelo que é sugerido a seguir: 

 

 

 

 

 
  

Segundo Kaplan & Norton (1997), todas as empresas tentam melhorar a 

qualidade, reduzir os tempos de ciclo, aumentar a produção, maximizar a 

produtividade e reduzir os custos de seus processos de negócios. As melhorias 

aumentarão as chances de sobrevivência, mas não gerarão vantagens 

competitivas distintas e sustentáveis, caso não se consiga superar o 
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desempenho dos concorrentes em todos os processos de negócios, qualidade, 

tempo, produtividade e custo. Competências exclusivas não são alcançadas 

somente através da concentração em ganhos no tempo de ciclo, produtividade, 

qualidade e custo dos processos existentes. 

 
 
PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRECIMENTO 
 
  

A perspectiva de aprendizado e crescimento deve responder ao seguinte 

questionamento: “Para realizarmos a visão da empresa, como a empresa deve 

sustentar a habilidade de mudança e aperfeiçoamento?”. Os objetivos e 

medidas para orientar o aprendizado surgem das necessidades identificadas 

nas três perspectivas anteriores, finanças, clientes e processos 

internos/inovação.  

 De acordo com Kaplan & Norton (1997) é incerto que empresas sejam 

capazes de atingir suas metas de longo prazo para clientes e processos 

internos utilizando as tecnologias e capacidades atuais. É fundamental 

identificar os pontos onde a empresa e seus colaboradores devem se 

sobressair a fim de alcançar uma alta performance. As necessidades de 

aprendizagem aparecem após uma constatação clara dos objetivos de 

performance em cada uma das perspectivas anteriores, em vez de realizar os 

levantamentos das necessidades de treinamento da maneira tradicional. Os 

objetivos estratégicos desta perspectiva visam concretizar os planos de 

treinamento e desenvolvimento, respondendo tanto às necessidades 

estratégicas da empresa, como alinhando o desenvolvimento dos indivíduos 

com a organização. 

 

 Os autores defendem a existência de três categorias principais para a 

perspectiva de aprendizado e crescimento: 

 
 
 1. Capacidade dos Funcionários 

 2. Capacidades dos Sistemas de Informação 

 3. Motivação, Empowerment e Alinhamento. 
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 Segundo Kaplan & Norton (1997), a maior parte das organizações traça 

objetivos para os colaboradores extraídos de uma base comum de três 

medidas de resultados. São eles: satisfação dos funcionários, retenção de 

funcionários e produtividade dos funcionários, sendo que, mais uma vez, se 

estabelece uma relação de causa e efeito entre elas e os vetores de 

competência, infra-estrutura e clima. 
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3.1.2. MAPAS ESTRATÉGICOS 
 
  
 Mapa Estratégico representa de forma gráfica as estratégias 

organizacionais, e começa a ser construído com base na análise das 

estratégias de forma a garantir a coerência da visão e missão da empresa em 

relação aos objetivos estratégicos. Ele nos mostra de que forma a estratégia 

liga os processos de criação de valor aos ativos intangíveis. 

 

 O Mapa estratégico possibilita a representação visual da integração dos 

objetivos estratégicos nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard. Ilustra 

as relações de causa e efeito que conectam os resultados almejados na 

perspectiva de cliente e na perspectiva financeira ao desempenho notável nos 

processos internos críticos, e, também, identificam as competências 

específicas dos ativos intangíveis da organização necessários para viabilizar a 

excelência nos referidos processos (Kaplan & Norton, 2004). Ele proporciona 

um nível de detalhe que melhora a clareza e o foco, auxiliando na comunicação 

da estratégia e no entendimento comum da organização. 

  

O exemplo seguinte pretende demonstrar, de modo sintético, a 

metodologia e a ligação entre as causas e os efeitos para se atingir a visão ou 

intenção estratégica do negócio. 
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3.2. Por que Implantar o Balanced Scorecard? 
  

 O principal desafio das empresas é o sucesso na criação de valor. Para 

planejar como criar valor agregado, as empresas desenvolvem estratégias, que 

nada mais são do que escolhas de um posicionamento único das empresas no 

mercado o objetivo de atingir uma situação futura. 

  

Uma pesquisa realizada em 1999 pela instituição Balanced Scorecard 

Collaborative, fundada pelos dois idealizadores do Balanced Scorecard, Robert 

S. Kaplan e David P. Norton, mostrou que somente 10% das estratégias são 

implantadas com sucesso. As principais razões encontradas nas falhas de 

implantação de 90% das estratégias não estavam na formulação em si, mas 

sim no que a instituição denomina de “quatro barreiras”. São elas: 

 

 - Barreira da Visão: Somente de 5% do nível operacional compreende a 

estratégia. 

 

 - Barreira das Pessoas: Somente 25% do nível gerencial possui 

incentivos vinculados ao alcance da estratégia. 

 

 - Barreira de Recursos: 60% das empresas não vinculam recursos 

financeiros à estratégia. 

 

 - Barreira da Gestão: 85% dos gestores gastam menos que 1 hora por 

mês discutindo a estratégia. 

 

 O Balanced Scorecard foi concebido com o objetivo de suprimir essas 

barreiras. O processo de construção de um Balanced Scorecard estimula um 

intenso diálogo da alta direção das empresas, criando um alinhamento ao redor 

da estratégia, maior transparência e consenso em relação ao que é a 

estratégia e como ela será atingida. Segundo a Balanced Scorecard 

Collaborative este foi o motivo que levou empresas como a Mobil, ABB, AT&T, 

CIGNA, Alcoa, Mercedes Benz, Petrobrás e até a Presidência da República do 

México a optarem pelo Balanced Scorecard. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo Geral 

 

 O escopo deste trabalho é propor um modelo de Balanced Scorecard a 

ser implantado na COOTRAVIPA. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Estudar o Balanced Scorecard e os conceitos decorrentes dessa ferramenta. 

 

- Identificar possíveis problemas de gestão que impeçam a Cootravipa de 

alcançar seus objetivos. 

 

- Desenvolver um modelo de Balanced Scorecard a ser implantado na 

Cootravipa. 
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5. METODOLOGIA 
 

 O trabalho a ser realizado consistirá na analise de uma empresa 

específica para a qual é proposta uma alternativa para aperfeiçoar seus 

procedimentos.  

 Para a obtenção das informações e dados, num primeiro momento foram 

realizadas visitas à empresa, buscando conhecer e acompanhar as atividades 

desenvolvidas por sua administração. Todas as visitas à organização 

aconteceram durante o horário comercial, quando foram efetuadas entrevistas 

com os responsáveis pela administração da empresa. As entrevistas foram 

realizadas conforme a técnica de entrevistas em profundidade, pois algumas 

informações podem ser consideradas confidenciais pelas empresas e os 

entrevistados tendem a omiti-las. 

 Como forma de coleta de informações procurou-se também observar a 

rotina, os controles internos e o dia-a-dia da gestão da empresa, a fim de que 

se possa melhor preparar um modelo de implantação do Balanced Scorecard 

na Cootravipa. 

Para melhor avaliar o mercado no qual a Cootravipa se insere e como 

mercado enxerga a Cootravipa, foram realizadas entrevistas com clientes da 

Cootravipa e profissionais da área. Foram realizadas também pesquisas sobre 

os principais concorrentes da Cootravipa, inclusive com aplicação de pesquisa 

quantitativa. 
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6. ANÁLISE CRÍTICA 

6.1. Análise dos dados 

 

De acordo com a diretoria da Cootravipa, alguns pontos principais foram 

identificados com relação ao planejamento e às metas da Cooperativa para os 

próximos anos. Puderam também ser avaliados os processos internos, a 

situação financeira da organização, o ambiente interno de trabalho e a 

estrutura organizacional da Cootravipa em suas diversas unidades de negócio. 

 
 Para melhor compreender a atual situação e a estrutura da Cootravipa, a 

análise dos dados coletados foi distribuída de acordo com a classificação dos 

dados em concordância com as perspectivas e diretrizes do Balanced 

Scorecard. 

 
 
METAS DA COOTRAVIPA 
 

Para os próximos anos, pôde-se constatar através das entrevistas que 

os principais objetivos gerais da Cootravipa são:  

 

• A manutenção e aumento dos contratos de prestação de serviços; 

• A conclusão de sua fábrica de vassouras, que já está em andamento, 

mas de forma muito vagarosa devido à falta de recursos tendo em vista 

o alto custo do investimento; 

• A criação de uma fábrica de sacos plásticos, 

• O Aumento do número de clientes e em conseqüência disso o 

crescimento da quantidade de serviço; 

• Melhorar a remuneração dos associados, 

• Investir na qualificação de seus profissionais, 

• Diminuir o volume de empréstimos tomados, 

• Vender mais para um mesmo cliente, 

• Melhorar a Infra-estrutura da organização, 
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ASPECTOS FINANCEIROS 
 
  

Analisando-se as demonstrações financeiras e o fluxo de caixa da 

Cootravipa, percebe-se que a organização, em alguns períodos, sofre com 

problemas de liquidez, principalmente por encontrar dificuldades de equilibrar 

os prazos de recebimento e pagamento, fator que muitas vezes fez com que a 

Cootravipa tivesse de tomar empréstimos extraordinários, a juros considerados 

altos para os padrões da organização. Isso decorre em função de grande parte 

do faturamento da organização ser oriundo do setor público, uma vez que os 

pagamentos na maioria das vezes não acontecem em dia, chegando às vezes 

a cinco meses de atraso.  

Embora haja problemas de liquidez em certos períodos, em alguns 

outros períodos acontece da Cootravipa trabalhar com disponibilidades que 

chegam a ser quase 40% de sua receita anual, e mesmo que os próximos 

pagamentos sejam para três, seis e em algumas vezes até nove meses depois, 

nenhum investimento financeiro é feito nesse período, ficando o capital 

estagnado no caixa da organização. 

Por ser uma Cooperativa, e, portanto, por ser obrigada por lei a investir 

toda a sobra de capital, a Cootravipa não dispõe atualmente de muitos 

recursos para investimentos pesados. Por outro lado, a Organização também 

não está significativamente endividada, de modo que todos os seus 

empréstimos tomados para cobrir os gastos nos períodos com problemas de 

liquidez já foram devidamente liquidados. 

Segundo a diretoria da Cootravipa, o crescimento relativo da 

remuneração dos associados, apesar de positivo ao longo dos últimos anos, é 

bastante inferior à média do crescimento do lucro dos proprietários de suas 

principais empresas concorrentes. 

 

ASPECTOS INTERNOS E DE APRENDIZAGEM 
 

No que se refere aos processos internos da Cootravipa, foram 

observados valores e comportamentos peculiares da cultura organizacional e 

alguns procedimentos característicos de organizações orientadas para a 

estratégia.  
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Não existe na Cootravipa uma mentalidade única voltada para a 

estratégia. Os empregados executam suas tarefas de acordo com aquilo que é 

proposto pela diretoria, mas não têm a mentalidade de fazer mais pela 

organização. Muitos deles sequer sabem o motivo de cada procedimento ou 

tarefa que estão realizando e o quão importante é sua função para a 

organização.  

Pôde-se verificar também que em algumas ocasiões ocorre de, em um 

processo em cadeia, onde uma unidade de trabalho precisa que a outra 

unidade de trabalho tenha finalizado suas tarefas para poder dar seguimento 

nos seus próprios processos, a primeira unidade de trabalho ainda não 

terminou a sua parte, fazendo com que a unidade seguinte fique ociosa. Em 

outras vezes, a unidade de trabalho subseqüente tem de refazer processos da 

unidade anterior, perdendo assim muito tempo. 

A Cootravipa já está com um projeto em andamento de criação de uma 

fábrica de vassouras, que ainda não foi terminado justamente por falta de 

recursos. A idéia é que as vassouras, além de serem colocadas no mercado 

para venda ao consumidor final, também sirvam para os próprios trabalhadores 

da Cootravipa utilizarem como instrumento de trabalho, uma vez que os 

serviços de limpeza são a principal fonte de renda da cooperativa. 

Existe na Cooperativa uma idéia de melhor aproveitar os recursos 

renováveis que hoje em dia têm como destino outras empresas que ficam 

responsáveis por sua decomposição ou reciclagem. Esses recursos são 

oriundos da coleta seletiva que a Cootravipa também faz em Porto Alegre, 

Gravataí, Viamão e Alvorada. 

A frota de caminhões e outros veículos utilizados pela Cootravipa são 

em sua maioria alugados, sendo apenas os veículos de passeio e algumas 

vans de sua propriedade. Dessa forma, os gastos com manutenção das frotas 

são eliminados e têm-se sempre os veículos necessários à disposição.  

O maquinário, como por exemplo, enceradeiras, lava-jatos, aspiradores, 

lixadeiras, são todos da própria Cootravipa, e com freqüência são substituídos, 

em função do excessivo desgaste que sofrem. Em média, esses equipamentos 

têm de ser substituídos uma vez a cada dois anos. 

A Cootravipa, apesar de primar pelo seu associado, ainda contrata um 

volume muito grande de serviços terceirizados, chegando esse volume a quase 
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20% do total do serviço administrativo da Cootravipa. O problema é que esses 

20% de trabalhadores terceirizados representam quase 37% dos gastos de 

pessoal administrativo da Cootravipa, uma vez que seus serviços são bem 

mais caros, ainda que executem as mesmas funções que alguns dos 

empregados associados. Segundo a diretoria, isso acontece em função da falta 

de associados qualificados para realizarem algumas tarefas específicas.  

Apesar de se ressentir de profissionais qualificados em determinadas 

funções, a Cootravipa não tem nenhum tipo de programa de qualificação 

profissional. Segundo a diretoria, esses programas não dariam certo pelo fato 

de os próprios associados não acreditarem nos programas e por acharem que 

não disponibilizam de tempo para criar e executar um programa assim.  

A estrutura tecnológica da Cootravipa deixa bastante a desejar. Existe 

hoje, um micro-computador para cada 3 officers. A maioria dos processos, que 

são extremamente burocratizados, é controlada através de relatórios 

manuscritos e alguns formulários. O acesso a informações estratégicas é 

totalmente restrito à diretoria, e apenas uma pequena parte das decisões é 

tomada em assembléias, juntamente com o voto dos associados. Alguns 

associados sentem-se desconfortáveis diante dessa situação, pois nem 

sempre, segundo os próprios associados, a tomada de decisão foi tão 

centralizada.  

A estrutura hierárquica da Cootravipa é composta conforme 

organograma abaixo: 

 

 

Diretoria 

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

Departamento 
Comercial 

Departamento 
Financeiro 

Departamento de 
Produtos e 
Servicos 

Departamento de 
Informática 
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ASPECTOS MERCADOLÓGICOS E DE CLIENTES 

 

 Do ponto de vista mercadológico, sabe-se que a Cootravipa é vista com 

bons olhos pelos seus principais clientes, embora nem todos estejam 

plenamente satisfeitos com o serviço, conforme constatado em entrevista com 

um dos clientes, que se mostrou receoso quanto ao cumprimento dos prazos 

para realização de serviços.  

 No setor de limpeza urbana, a Cootravipa é líder de mercado na Região 

Metropolitana de Porto Alegre, atendendo a aproximadamente 70% dos 

serviços de varrição de ruas da região, sendo que em Porto Alegre esse 

número chega a 95%.  

 O número de clientes privados da Cootravipa é bastante reduzido, o que 

tem preocupado a diretoria ultimamente, pois torna a organização dependente 

de processos licitatórios, fazendo com que, para manter os mesmos, a 

Cootravipa tenha de reduzir sua margem em cima dos contratos, reduzindo 

dessa forma seus ganhos. Para agravar a situação, a cooperativa possui 

clientes que, mesmo necessitando de muitos dos serviços que a Cootravipa 

oferece, acaba contratando outras empresas para realizá-los. É o caso, por 

exemplo, da Toyota do Brasil, localizada em Eldorado do Sul, que contrata os 

serviços de segurança da Cootravipa, porém, para os serviços de limpeza e de 

pintura, contrata um dos seus principais concorrentes.  

 O mercado também não enxerga a Cootravipa, em níveis satisfatórios, 

como uma entidade socialmente responsável, a ponto de contratar seus 

serviços por ser ela uma prestadora que prima pelo bem-estar da sociedade e 

que tem como missão justamente a proposição de uma sociedade mais justa e 

igual. Resumindo, o fato de a Cootravipa ser uma entidade que tem como 

principal objetivo o aspecto social, não está sendo uma vantagem competitiva, 

ao contrário do que tem acontecido muito ultimamente em nosso país. 

 Cabe ressaltar também, o fato de a Cooperativa não buscar clientes de 

forma efetiva. A única comunicação com o mercado se dá por meio de malas 

diretas, em forma de e-mail marketing, ou através do website da Cootravipa, no 

qual constam apenas informações institucionais que parecem não ter fim 

comercial. A diretoria afirma que já investiu em publicidade e propaganda, mas 

que não deu muito resultado, e, portanto, classificam a propaganda como um 
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investimento quase que desnecessário. Porém, a diretoria não descarta que 

sejam feitos novos investimentos nessa área, uma vez que a reconhece que o 

que foi feito até hoje não partiu de estudos concretos sobre o mercado e que 

nenhum tipo de pesquisa foi realizada para que pudessem ser avaliados os 

pontos críticos a serem levados em consideração na hora de criar um projeto 

comercial voltado para a divulgação da Cootravipa. 
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7. CONSTRUÇÃO DO BALANCED SCORECARD 
 

7.1. Traduzindo a Visão e a Estratégia da Cootravipa 

 

De acordo com Kaplan & Norton, 1997, toda organização é única e 

segue seu próprio caminho para criar um Balanced Scorecard.  Do ponto de 

vista da administração, devem-se usar as técnicas padrão para projetos 

(preparação, entrevistas, workshops, revisões) ou ser administrado por uma 

unidade especial que esteja coordenando a implantação toda. No caso da 

Cootravipa, a implantação do modelo proposto será coordenada pela própria 

administração e serão utilizadas as referidas técnicas padrão.  

O primeiro passo para se criar o Balanced Scorecard a ser implantando 

na Cootravipa foi clarear e traduzir a visão e os objetivos estratégicos da 

organização. O propósito geral da administração estratégica consistiu em achar 

o objetivo prioritário de longo prazo que servirá como base para a alocação de 

recursos e o desenvolvimento organizacional. 

As principais teorias sobre administração estratégica sugerem que exista 

uma estrutura de desenvolvimento que os administradores devem seguir. No 

caso da Cootravipa, a ferramenta escolhida será a “MOST” (Mission, 

Objectives, Strategy and Tactics). 

 Primeiramente, fica estabelecido então que a Missão da Cootravipa é:  

  
 “Contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico das vilas de 
Porto Alegre através da qualificação profissional e da colocação de seus 
trabalhadores autônomos no mercado de trabalho”. 
 

 Da missão da Cootravipa, decorre sua visão:  
 
“Tornar-se a companhia prestadora de serviços mais valorizada na 

Região Metropolitana de Porto Alegre para clientes, colegas, parceiros 
comerciais, população e comunidades onde trabalhamos e vivemos”.   
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 O próximo passo será foi definir os objetivos de curto e médio prazo, 

para que sirvam como caminho para se chegar à Missão e à Visão da 

Cootravipa, respectivamente o propósito de longo prazo e o objetivo de longo 

prazo da organização. 

 O Modelo proposto para a Cootravipa seguirá a metodologia do 

Balanced Scorecard, que tem o objetivo financeiro como o primeiro item a ser 

considerado pelos administradores de qualquer organização, e seus objetivos e 

medidas devem e precisam desempenhar dois papéis fundamentais para sua 

melhor utilização. Um deles é definir o desempenho financeiro desejado pela 

estratégia; o segundo é de servir como meta principal para os objetivos e 

medidas das demais perspectivas propostas. Segundo os autores do Balanced 

Scorecard, os objetivos financeiros devem permitir que a unidade de negócios 

aumente o retorno gerado por seus ativos financeiros e físicos, e é isso que se 

tentou buscar no modelo proposto para a Cootravipa. 

Ao formular os objetivos do cliente em relação ao Balanced Scorecard 

da Cootravipa, ficou claro a que clientes específicos as metas estavam 

direcionadas. Os administradores decidiram que tipos de cliente desejavam e 

quais áreas de serviços deveriam ser oferecidas.  

 Depois de estabelecidos os objetivos financeiros e os objetivos de seus 

clientes, foram identificados os objetivos estratégicos e as medidas a serem 

tomadas. Esse processo foi feito em cooperação com os administradores de 

operações para garantir que os processos estivessem de acordo com as 

possibilidades de alocação de recursos.  

 O último ponto a ser tratado foi o de aprendizagem e crescimento, que 

revelou as razões para investimentos em treinamentos de funcionários, em 

tecnologias de informação e sistemas pesquisa e desenvolvimento.    

 

7.2. Comunicando e Relacionando Objetivos e Medidas 

Estratégicas da Cootravipa 

 

 O passo seguinte do processo de construção do Balanced Scorecard da 

Cootravipa, e que foi apenas planejado mas não executado, pois não 
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contempla os objetivos desse trabalho, será informar todos os níveis da 

organização sobre a iniciativa de adotar o Balanced Scorecard como 

ferramenta de gestão. A comunicação servirá como uma espécie de objetivo 

triplo. Primeiro, ela fornecerá informações a todos os empregados sobre os 

objetivos a serem seguidos para alcançar o sucesso. Segundo, os empregados 

precisarão analisar quais mudanças fazer na administração de relacionamento 

ao cliente, processos internos, e na gestão do conhecimento. Por exemplo, 

estratégias para reduzir o tempo de entrega de um produto deverão ser 

agregadas junto ao projeto de Balanced Scorecard para reduzir o tempo dos 

procedimentos em cada operação, ou então, resolver utilizar o conceito de 

Just-in-time. Neste caso, a melhora do esforço local se junta ao sucesso geral 

de fatores organizacionais. Terceiro, a comunicação encorajará o diálogo entre 

as equipes, não só em relação à implantação do projeto, como também em 

relação a futuras estratégias e desenvolvimentos. 

 No estágio final do processo de comunicação e relacionamento de 

objetivos e medidas estratégicas, todos na organização deverão compreender 

os objetivos de longo prazo e as estratégias utilizadas para alcançá-los.  

 A questão principal de comunicação no Balanced Scorecard da 

Cootravipa é fazer com que a administração de nível médio defina seus 

processos internos. Por exemplo, para atingir a meta de aumentar a 

participação no mercado em 20% , a Cootravipa precisa colocar produtos 

novos no mercado com uma campanha de marketing focada.  

 A segunda questão é de permitir que a administração de nível médio 

estabeleça seus objetivos de aprendizagem e crescimento. Por exemplo: Para 

aumentar a participação da Organização no mercado, teremos que treinar o 

pessoal de vendas da Cootravipa e aumentar a produtividade, estabelecendo 

um departamento de pesquisa e desenvolvimento. 

  

7.3. Estabelecendo Metas e Alinhando Iniciativas 

Estratégicas da Cootravipa 

 A terceira tarefa da administração é liderar as mudanças 

organizacionais, de acordo com as metas estabelecidas no projeto de Balanced 

Scorecard, que acarretarão mudanças na Cootravipa.  
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 Como dito anteriormente, todos os objetivos a médio e curto prazo, são 

de certa forma caminhos para se alcançar à visão e em conseqüência disso à 

missão da Cootravipa. Para se alcançar esses objetivos ambiciosos em relação 

aos clientes, às finanças, aos trabalhadores e até mesmo à marca da 

Cootravipa, foram identificados processos de negócios internos, as tarefas para 

os clientes, e os objetivos de aprendizagem e crescimento. As metas virão de 

diferentes fontes, como a criação de parâmetros, viabilidade financeira, 

viabilidade mercadológica e também através de brainstorming. Uma vez 

estabelecidas as metas no projeto de Balanced Scorecard, é papel da 

administração alinhar suas qualidades estratégicas para alcançar os objetivos.    

 

7.4. Feedback Estratégico e Aprendizagem 

 
O ultimo processo administrativo encaixa o Balanced Scorecard em um 

framework de aprendizado estratégico. Este processo, segundo os autores, 

deve ser considerado o mais inovador e mais importante aspecto de todo o 

processo de implantação do Balanced Scorecard. Esse processo fornece a 

capacidade de aprendizagem organizacional em todos os níveis.    

A Cootravipa hoje em dia não têm procedimentos para receber feedback 

sobre suas estratégias e não testa as hipóteses nas quais as estratégias são 

baseadas. O modelo de Balanced Scorecard proposto possibilitará a 

cooperativa a monitorar e ajustar a implantação de sua estratégia e, caso 

necessário, a fazer alterações fundamentais na própria estratégia. 

Para ser mais especifico, o objetivo desse processo é o estabelecimento 

e funcionamento contínuo do ciclo de melhoramento. O primeiro passo é fazer 

com que a organização toda queira atingir a mesma visão.  

8. MEDINDO ATIVOS INTANGÍVEIS 

8.1. Perspectiva Financeira 

 
 Um dos principais problemas financeiros atuais da Cootravipa é a 

eventual ausência de recursos para financiar as atividades da organização, ou 

seja, a solvência da organização. Como não se podem diminuir os prazos de 
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recebimento da Cootravipa, uma vez que grande parte de sua receita é oriunda 

de clientes do setor público, a solução para o problema da liquidez está na 

geração de caixa. Um dos fatores críticos de sucesso então é a Auto-
sustentabilidade. Usaremos, portanto, como indicador para esse objetivo o 

crescimento da geração de caixa, que terá como meta o índice de 20% de 

crescimento para o primeiro ano. 

 Apesar de em alguns momentos a cooperativa enfrentar problemas de 

liquidez, esse quadro nem sempre é uma realidade na Cooperativa, visto que 

seus recebimentos são sazonais. Por várias oportunidades a Cootravipa já se 

teve disponibilidades consideráveis estagnadas em seu caixa. Outro fator 

crítico de sucesso identificado então é auferir lucro financeiro, valendo-se 

justamente desses períodos onde a organização dispõe de recursos inertes. O 

indicador definido então para mensurar tal objetivo é o próprio rendimento 

financeiro, e a meta será de 1% aos mês do valor aplicado. A legislação das 

cooperativas não permite que uma cooperativa faça investimentos em outras 

companhias, ou seja, os planos de investimentos então adotados não poderão 

contemplar os fundos, sejam eles de renda fixa ou variável, as ações, opções, 

etc. Por outro lado, a legislação permite aplicações em cadernetas de 

poupança, em títulos do governo, e em depósitos intra-bancários, conforme 

recentemente permito para as cooperativas, de acordo com nova legislação). 

Atualmente, o CDB tem sido um investimento com baixo risco e rentável a 

ponto de satisfazer à meta estabelecida para esse objetivo, cabe à diretoria e 

aos sócios avaliarem e tomarem a decisão. 

 As recompensas hoje em dia têm se tornado fator muito importante na 

questão motivacional em todos os níveis funcionais, e a recompensa financeira 

é um dos tipos de recompensa que mais motiva. No caso da Cootravipa, os 

empregados são os próprios associados, portanto o lucro que a organização 

obtiver, será distribuído igualmente entre todos os eles, uma vez que todos têm 

cotas iguais. Dessa forma, passa a ser objetivo da Cootravipa o aumento do 
lucro dos associados, que terá como indicador o lucro líquido e como meta 

15% para o primeiro ano. 

 Em função das falhas nos processos, da falta de qualificação dos 

profissionais, dos procedimentos burocráticos e da falta de informatização, os 

custos são extremamente elevados na Cootravipa, fazendo com que a 
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Cootravipa tenha de diminuir suas margens para poder manter o preço 

competitivo, uma vez que os processos licitatórios, dos quais a Cootravipa é de 

certa forma dependente, são na maioria das vezes (90% dos casos) decididos 

pelo menor preço. Assim, outro objetivo financeiro da Cootravipa passa a ser a 

redução contínua da base de custos, que será medida através da redução 

da porcentagem dos custos frente às receitas, já que se pretende aumentar a 

receita, e isso acarreta aumento dos custos. A meta será de redução de 10% 

dos custos. Essa redução de custos na Cootravipa passa basicamente pela 

informatização das atividades que hoje são feitas sem auxílio do computador 

ou de qualquer outra tecnologia. 

 Abaixo, pode-se verificar a tabela da perspectiva financeira do Balanced 

Scorecard proposta para a Cootravipa: 

 

 

Objetivo Indicador Meta 

Auto-sustentabilidade Crescimento da Geração de Caixa 20% 

Auferir Lucro Financeiro Obter Lucro Financeiro 1% mês do Valor 
Investido 

Aumentar o Lucro dos 
Associados Lucro Liquido 15% 

Reduzir Continuamente a Base 
de Custos Redução da % dos Custos Frente às Receitas 10% 

 

8.2. Perspectiva de Clientes 

 

De acordo com a carteira de clientes da Cootravipa, constatou-se que 

grande parte dos clientes da Cootravipa apenas adquire um tipo de produto ou 

serviço. O primeiro objetivo da perspectiva de clientes então é aumentar as 
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vendas cruzadas, ou seja, aumentar o número de produtos ou serviços que 

cada cliente adquire ou contrata. Como indicadores, usaremos o próprio 

número de produtos ou serviços por cliente, e a meta será de no mínimo 2 

produtos ou serviços por cliente.  

 Atingir a excelência no atendimento aos clientes é o próximo objetivo 

da Cootravipa, já que de acordo com as entrevistas com clientes, esses não 

estão plenamente satisfeitos com o serviço da Cootravipa, reclamando 

inclusive dos prazos de conclusão dos serviços e dos horários que os 

trabalhadores estão deixando de cumprir algumas vezes. O indicador para 

esse objetivo será o nível de satisfação dos clientes, medido através de 

pesquisa de mercado. A meta a ser atingida é de 95% dos clientes plenamente 

satisfeitos. 

 Outro fator crítico com relação a clientes é aumentar a base de clientes 
acima da taxa de rentabilidade necessária, para que existam sobras as 

quais possam servir de base para os investimentos financeiros e para que a 

Cootravipa aumente o volume de trabalho, conseguindo dessa forma, 

contemplar mais trabalhadores das comunidades necessitadas. Os indicadores 

que servirão para medir o resultado serão a porcentagem do aumento de novos 

clientes em relação à porcentagem de vendas a novos clientes. As metas serão 

de 15% de aumento no número de clientes e de 20% de aumento das vendas a 

novos clientes.  

Para que se torne menos dependente do setor público, e em 

conseqüência disso diminua os períodos com problemas de liquidez, é 

fundamental que a Cootravipa busque aumentar sua participação no 
mercado privado.  O indicador será a porcentagem de novos clientes 

privados, e será medido através de pesquisa de mercado. A meta para esse 

indicador é de 10% no primeiro ano, 15% no segundo ano, e 20% no terceiro 

ano. Essas metas são progressivas, porém não são compostas, de modo que 

ao final do terceiro ano o número de clientes deve ser 20% superior ao número 

de clientes antes do processo de implantação do Balanced Scorecard.  

Para que tais objetivos sejam atingidos, é necessário que se faça uma 

campanha de marketing focada nos clientes privados. Sugere-se a contratação 

de uma empresa especializada para cuidar da publicidade da Cootravipa. 

Também é necessário um programa de qualidade, para melhorar a qualidade 
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dos produtos e serviços prestados, Sugere-se a adoção de um programa de 

qualidade.  

 Abaixo, pode-se verificar a tabela da perspectiva de clientes do 

Balanced Scorecard proposta para a Cootravipa: 

 

Objetivo Indicador Meta Iniciativas

Aumentar as Vendas Cruzadas Número de Produtos ou 
Serviços por Cliente Mínimo de 2 

Atingir a excelência no 
atendimento aos clientes 

Nível de Satisfação dos 
Clientes 

95% Clientes 
Plenamente 
Satisfeitos 

% do Aumento de Novos 
Clientes 15% 

Programa de 
Qualidade 

Aumentar a Base de Clientes 
Acima da Taxa de Rentabilidade 

Necessária % de Vendas a Novos Clientes 20% 

10% Ano 1 

15% Ano 2 Aumentar a Participação no 
Mercado Privado Pesquisa de Mercado 

20% Ano 3 

Campanhas 
de Marketing 

Focadas 

 

 

 37



8.3. Perspectiva de Processos Internos 

 
No modelo de Balanced Scorecard proposto para a Cootravipa, a 

perspectiva de processos internos foi dividida em três tipos: Responsabilidade 

Social, Gestão Operacional e Inovação.  

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 O objetivo da Cootravipa no âmbito da responsabilidade social é ampliar 
o número de postos de trabalho para serviços prestados por 
trabalhadores de comunidades necessitadas. Além de passar uma imagem 

positiva para o mercado, essa ação está diretamente relacionada à missão da 

cooperativa. O indicador para esse objetivo será o número de novos 

profissionais de comunidades carentes contratados, e a meta é de 15% a mais 

de novos profissionais ao final do primeiro ano e de 25% a mais ao final do 

segundo ano.  

 

GESTÃO OPERACIONAL 

 

 Um dos principais objetivos da Cootravipa, propostos no modelo de 

Balanced Scorecard, é o de dinamizar processos. Os indicadores para esse 

objetivo são a porcentagem da redução do número de erros em procedimentos 

padrão, cuja meta é uma redução de 70% no número de erros, e a redução no 

tempo de conclusão de cada procedimento, cuja meta é de uma redução de 

10% no tempo. Tendo esses processos mais dinamizados, a Cootravipa 

consegue reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e serviços e 

acabar com a ociosidade de algumas unidades de serviço.  

 Outro objetivo ligado à gestão operacional é melhorar a imagem da 
Cootravipa no mercado, já que mesmo sendo uma entidade filantrópica, 

considerada assim inclusive pela própria legislação comercial, a Cootravipa 

não é vista como uma organização que prima pelo lado social. O indicador para 

mensurar esse objetivo é o aumento do número de pessoas que admiram a 

Cootravipa, que será verificado através de pesquisa de mercado. A meta para 
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esse indicador é de um aumento de 20% no número de pessoas que admiram 

a cooperativa.  

 É também objetivo da Cootravipa melhorar a sua comunicação com o 
mercado, uma vez que os verdadeiros valores da cooperativa não estão sendo 

transmitidos de forma clara para os seus clientes e potenciais clientes. O 

indicador desse objetivo é medido através do número de pessoas que buscam 

informações sobre a Cootravipa e seus produtos e serviços, ou seja, pelo 

interesse e potencial interesse do mercado na cooperativa, ainda que não 

sejam feitos nenhum tipo de venda ou contrato. A meta para esse indicador é 

de um aumento de 20% na procura.  

  

INOVAÇÃO 

 

Outro fator crítico de sucesso é o lançamento de novos produtos no 
mercado, cujo indicador será o número de novos produtos lançados e a meta é 

de 2 novos produtos nos próximos 2 anos. Essa iniciativa facilitaria no processo 

de captação de novos clientes, ajudando a aumentar a receita da Cootravipa.  

 

INICIATIVAS 

 

 Para que os objetivos dos processos internos sejam atingidos, serão 

tomadas as seguintes iniciativas: 

 

- Investimento em publicidade e propaganda com ajuda de profissionais da 

área. 

 

- Criação de um portal de internet onde a Cootravipa possa comunicar-se 

melhor com o mercado. O portal deverá fornecer informações sobre a 

cooperativa e principalmente divulgar sua imagem e seus produtos e serviços. 

Deve ser o facilitador da criação de um cadastro eficiente de fornecedores e 

clientes.  
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- Finalização da fábrica de vassouras que já está em andamento, para que se 

possam cortar custos com a compra desse material e mesmo comercializar as 

vassouras no mercado, além de criar novos postos de trabalho. 

 

- Criação de uma fábrica de sacos plásticos, reciclando boa parte do material 

coletado nos serviços prestados, e que hoje é pago a outras empresas para 

recolherem. Os sacos plásticos seriam comercializados e também usados nos 

serviços da Cootravipa.  

 Abaixo, pode-se verificar a tabela da perspectiva de processos internos 

do Balanced Scorecard proposta para a Cootravipa: 

 

Área Objetivo Indicador Meta Iniciativas 

15%     
Ano 1 Ampliar a base de clientes 

Responsabilida
de Social 

Ampliar número de 
postos de trabalho para 
serviços prestados por 

trabalhadores de 
comunidades carentes 

Número de novos 
profissionais de 

comunidades carentes 
contratados 25%    

Ano 2 
Ampliar Volume de 

Trabalho 

Porcentagem da 
redução do numero de 

Erros em Procedimentos 
Padrão 

70% 

Dinamizar Processos 

Redução no tempo de 
Conclusão de cada 

Procedimento 
10% 

Programa de Capacitação 
em Informática (serie de 

cursos) 

Melhorar a Imagem da 
Cootravipa no Mercado 

Aumento do Numero de 
pessoas que admiram a 
cooperativa, através de 

pesquisa 

20% Investimento em 
Publicidade e Propaganda 

Gestão 
Operacional 

Melhorar a Comunicação 
da Cootravipa com o 

Mercado 

Porcentagem do 
Aumento do interesse do 
mercado nos produtos e 
serviços da Cootravipa 

20% Criação de um Portal da 
Cooperativa 

Construção da Fabrica de 
Vassouras 

Inovação Lançamento de Novos 
produtos 

Numero de Novos 
Produtos  

2 nos 
próximos 
2 anos 

  Construção da Fabrica de 
Sacolas 
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8.4. Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento 

 

No modelo de Balanced Scorecard proposto para a Cootravipa, a 

perspectiva de aprendizagem e crescimento foi dividida em três tipos: Capital 

da Informação, capital organizacional e capital humano. 

 

CAPITAL DA INFORMAÇÃO 

 

 O objetivo da Cootravipa com relação ao capital da informação é de 

garantir a todos officers da organização o acesso a informações estratégicas 

da cooperativa. Esse acesso às informações possibilitaria uma melhor 

compreensão da organização e da estratégia da organização, ajudando na 

dinamização dos processos, na agilidade dos processos, etc. Para mensurar 

esse objetivo, o indicador é a porcentagem de officers acessando informações 

estratégicas, através de controle de dados. A meta é que 90% dos officers 

acessem informações ao fim do primeiro ano e que 100% acessem 

informações estratégicas ao final do segundo ano.  

 
CAPITAL ORGANIZACIONAL 

 

 Focando na questão do alinhamento da estratégia, outro objetivo do 

Balanced Scorecard da Cootravipa é o de garantir que os empregados 
compreendam a estratégia da organização, e para medir esse objetivo o 

indicador usado é a porcentagem de trabalhadores que são capazes de 

identificar as prioridades estratégicas da organização, e deve ser medido 

através de pesquisa interna. A meta estipulada é de 80% ao final do primeiro 

ano, 90% ao final do segundo ano e 100% ao final do terceiro ano.  

 

CAPITAL HUMANO 

 

 É fundamental para se atingir todas as metas da Cootravipa garantir 
que todos os officers tenham bons conhecimentos de informática. Hoje 

em dia, conhecimentos básicos em informática são imprescindíveis para 
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qualquer profissional de escritório em qualquer tipo de organização, uma vez 

que os processos tornam-se mais ágeis, passíveis de menos erros e mais 

acessíveis. O indicador será a porcentagem dos officers aptos a trabalharem 

com as ferramentas básicas de informática, através de pesquisas internas. As 

metas são de 85% ao final do primeiro ano e 95% ao final do segundo ano. 

  O último fator crítico de sucesso definido para a Cootravipa é qualificar 
os profissionais da Cootravipa. O indicador será a porcentagem de 

profissionais que participam de programas de qualificação profissional. A meta 

é de 95%. A medida também ajuda a melhorar a imagem interna da 

Cootravipa, já que os profissionais sentem que estão investindo neles.  

  

INICIATIVAS 

 

Os planos de ação definidos para a perspectiva de aprendizagem e 

crescimento são: 

 

- A adoção de um software de gestão, a fim de facilitar a comunicação e 

o controle dentro da organização. 

 

- A compra de novos equipamentos e substituição dos equipamentos 

ultrapassados da Cootravipa. 

 

- A criação de um programa de apoio psicológico 

 

- A criação de um departamento de pesquisa e desenvolvimento 

 

- A criação de um programa de capacitação em informática, com cursos 

sobre os principais softwares sendo ministrados. 

 

- A criação de um programa de qualificação profissional, com 

profissionais com conhecimento ensinando colegas que não tem 

conhecimento, e dessa forma tentando reduzir a quantidade de profissionais 

terceirizados contratados. 
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 Abaixo, pode-se verificar a tabela da perspectiva de aprendizagem e 

crescimento do Balanced Scorecard proposta para a Cootravipa: 

 

Área Objetivo Indicador Meta Iniciativas 

90% Ano 1 
Adoção de um 

novo software de 
gestão 

Capital da Informação

Garantir a todos o 
acesso a 

informações 
estratégicas da 

Cootravipa 

Porcentagem de 
empregados 
acessando 

informações 
estratégicas, através 

de controle de 
dados. 100% Ano 2 Melhoria nos 

equipamentos 

80% Ano 1 Programa de Apoio 
Psicológico 

90% Ano 2   Capital 
Organizacional 

Garantir que os 
empregados 

compreendam a 
estratégia 

(Alinhamento da 
Organização) 

Porcentagem dos 
empregados que são 

capazes de 
identificar as 
prioridades 

estratégicas da 
organização, através 

de pesquisa 100% Ano 3 Estabelecer um 
setor de P&D 

Garantir que todos 
os officers tenham 

bons 
conhecimentos de 

informática 

Porcentagem dos 
officers aptos a 

trabalharem com as 
ferramentas básicas 

de informática, 
através de  pesquisa

85% Ano 1 e 
95% Ano 2 

Programa de 
Capacitação em 
Informática (serie 

de cursos) 

Capital Humano 

Qualificar os 
profissionais da 

Cooperativa 

% de Profissionais 
que participam dos 

programas de 
qualificação 
profissional 

95% 
Programa de 
Qualificação 
Profissional 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Balanced Scorecard vem sendo largamente utilizado por organizações 

de todo planeta como forma de transcrever a estratégia de uma instituição e 

até como ferramenta de gestão, como já é considerado hoje em dia. Neste 

trabalho pôde-se verificar a adaptabilidade do modelo à uma cooperativa que 

nunca teve uma gestão muito profissional, tendo em vista o fato de seus 

associados e diretores não terem a preparação acadêmica que seria adequada 

para realizar tarefas administrativas que requerem conhecimentos mais 

aprofundados em gestão.  

O foco da Cootravipa tem sido o controle, pois, originados da função 

financeira, eles especificam as ações a serem tomadas e medem seus 

resultados para verificar o desempenho: esse sistema tenta controlar 

comportamentos. As medidas contempladas pelo Balanced Scorecard 

proposto, de outra forma, estão direcionadas para a organização do futuro, 

colocando a Visão, a Estratégia e a Integração como seus focos, num sistema 

de contínua monitoração, em substituição ao controle.  
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11. ANEXOS 
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Lista das atividade de ensino cursadas pelo aluno na UFRGS.  
  HISTÓRICO ESCOLAR   

Ano 
 Semestre  Atividade de Ensino 

 Tur-
  

ma 

 Con-
  

ceito 
 Situação  

 Cré-
  

ditos 
 2006/2   ESTÁGIO FINAL EM FINANÇAS  (ADM01198)    U     -    Matriculado   12  
 2006/2   GESTÃO DE TESOURARIA  (ADM01171)    U     -    Matriculado   4  
 2006/2   ORÇAMENTO OPERACIONAL  (ADM01174)    A     -    Matriculado   2  
 2006/1   ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - ADM  (ADM01194)    C    A   Aprovado   4  
 2006/1   GESTÃO DE TESOURARIA  (ADM01171)    U    FF   Reprovado   4  
 2006/1   ORÇAMENTO OPERACIONAL  (ADM01174)    A     -    Cancelado   2  
 2006/1   POLÍTICA EMPRESARIAL  (ADM01127)    B    C   Aprovado   4  
 2005/2   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO  (ADM01140)    A    B   Aprovado   4  
 2005/2   CIÊNCIA, TECNOLOGIA E PRODUÇÃO  (ADM01183)    U    B   Aprovado   4  
 2005/2   ESTÁGIO: VISÃO SISTÊMICA DAS ORGANIZAÇÕES  (ADM01003)    B    A   Aprovado   4  
 2005/2   PLANEJAMENTO FINANCEIRO  (ADM01157)    A    B   Aprovado   2  
 2005/2   TÓPICOS ESPECIAIS EM MARKETING  (ADM01169)    U    A   Aprovado   2  
 2005/1   ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING  (ADM01142)    B    C   Aprovado   4  
 2005/1   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO  (ADM01139)    C    C   Aprovado   4  
 2005/1   ANÁLISE MACROECONÔMICA  (ECO02273)    A    C   Aprovado   4  
 2005/1   MATEMÁTICA FINANCEIRA - A  (MAT01031)    B    C   Aprovado   4  
 2005/1   SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS  (ADM01160)    A    B   Aprovado   4  
 2004/2   ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING  (ADM01142)    B    FF   Reprovado   4  
 2004/2   ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS  (ADM01010)    C    B   Aprovado   4  
 2004/2   ANÁLISE MACROECONÔMICA  (ECO02273)    A    FF   Reprovado   4  
 2004/2   MATEMÁTICA FINANCEIRA - A  (MAT01031)    D     -    Cancelado   4  
 2004/2   PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO  (ADM01137)    B    C   Aprovado   4  
 2004/2   RELAÇÕES DO TRABALHO  (ADM01156)    C    C   Aprovado   4  
 2004/1   ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  (ADM01144)    A    C   Aprovado   4  
 2004/1   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO  (ADM01139)    C    FF   Reprovado   4  
 2004/1   ANÁLISE MACROECONÔMICA  (ECO02273)    A     -    Cancelado   4  
 2004/1   ECONOMIA BRASILEIRA  (ECO02209)    A    C   Aprovado   4  
 2004/1   INTRODUÇÃO AO MARKETING  (ADM01141)    C    C   Aprovado   4  
 2004/1   MATEMÁTICA FINANCEIRA - A  (MAT01031)    B    FF   Reprovado   4  
 2004/1   ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  (ADM01136)    A    B   Aprovado   4  
 2004/1   PESQUISA OPERACIONAL I  (ADM01120)    B    C   Aprovado   4  
 2003/2   ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DO BRASIL E ESTÁGIO I  

(ADM01188)   
 C    A   Aprovado   6  

 2003/2   ANÁLISE MACROECONÔMICA  (ECO02273)    A     -    Cancelado   4  
 2003/2   DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL  (DIR04401)    C    A   Aprovado   4  
 2003/2   ESTATÍSTICA GERAL II  (MAT02215)    C    C   Aprovado   4  
 2003/2   ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS  (ECO03341)    B    B   Aprovado   4  
 2003/2   MOEDA E BANCOS I  (ECO02231)    B    C   Aprovado   4  
 2003/2   ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  (ADM01136)    A    FF   Reprovado   4  
 2003/1   ANÁLISE MICROECONÔMICA II  (ECO02208)    C    A   Aprovado   4  
 2003/1   ESTATÍSTICA GERAL I  (MAT02214)    D    C   Aprovado   4  
 2003/1   FILOSOFIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO  (ADM01009)    C    B   Aprovado   4  
 2003/1   INSTITUIÇÕES DE DIREITO PRIVADO E LEGISLAÇÃO COMERCIAL  

(DIR02203)   
 A    A   Aprovado   4  

 2003/1   METODOLOGIA BÁSICA DE CUSTOS  (ECO03320)    A    B   Aprovado   4  
 2003/1   ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS E ESTÁGIO I  (ADM01187)    A    A   Aprovado   6  
 2002/2   ANÁLISE MICROECONÔMICA I  (ECO02207)    D    B   Aprovado   4  
 2002/2   ESTATÍSTICA GERAL I  (MAT02214)    A    D   Reprovado   4  
 2002/2   INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA  (HUM06409)    C    B   Aprovado   4  
 2002/2   INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE  (ECO03343)    A    B   Aprovado   4  
 2002/1   ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA  (MAT01110)    A    B   Aprovado   4  
 2002/1   INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  

(DIR04416)   
 A    C   Aprovado   4  

 2002/1   PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO  (ADM01110)    E    B   Aprovado   4  
 2002/1   SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO  (ADM01104)    A    A   Aprovado   4  
 2002/1   TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  (ADM01115)    A    B   Aprovado   4  
 2001/2   CÁLCULO I-B  (MAT01102)    B    B   Aprovado   6  
 2001/2   INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA  (INF01210)    O    A   Aprovado   4  
 2001/2   INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA PARA ADMINISTRAÇÃO  (HUM04004)    A    B   Aprovado   4  
 2001/2   INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  (ADM01185)    A    B   Aprovado   4  
 2001/2   LÍNGUA PORTUGUESA I A  (LET01405)    C    B   Aprovado   4  
 2001/2   TEORIA ECONÔMICA  (ECO02206)    E    A   Aprovado   4   
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