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Resumo: A interface entre o planejamento estratégico, a gestão de processos e a avaliação 
de desempenho é aspecto fundamental dentro de uma empresa. Porém as mesmas apresentam 
dificuldade em integrar os três aspectos de forma sistêmica. Este artigo discute estes assuntos 
através da apresentação de um caso, em uma empresa de transporte público. Através da 
análise do BSC e do processo de suprimentos da empresa, foi constatada uma lacuna entre os 
indicadores das atividades críticas do processo e os objetivos estratégicos da mesma. A partir 
da utilização de uma matriz de relação, foi possível identificar indicadores que impactam 
diretamente na estratégia da organização, assim como indicadores operacionais, que dão 
suporte à realização das metas traçadas. Dentre as considerações finais do trabalho está a 
apreciação dos aspectos apresentados e a detecção da importância de uma visão horizontal 
dentro da empresa, a fim de facilitar o alinhamento entre o sistema de medição e os objetivos 
estratégicos. 
Palavras-chave: Planejamento estratégico; Gestão de processos; Avaliação de desempenho; 
Alinhamento estratégico. 
 
 
1. Introdução 

Com o aumento da tecnologia e da competitividade entre as organizações, a empresa 
que pretende ter sucesso em longo prazo deve estruturar de forma organizada seu futuro 
(LANTELME, 1994). Para que isso se torne uma atividade sistêmica, sugere-se que a 
empresa estruture um Planejamento Estratégico, o qual irá guiar as decisões da mesma, de 
forma a atingir seus objetivos (SLACK et al., 1996). De acordo com Müller (2003), a 
estratégia de uma empresa pode ser definida como as atividades que ela desempenhará para se 
tornar mais competitiva, considerando os ambientes externo e interno, observando seus 
Princípios e Valores, e buscando cumprir a Missão estabelecida em seu Negócio, para atingir 
a sua Visão de futuro.  

Para Porter (1996), um posicionamento estratégico sempre virá acompanhado por 
trade-offs. É insustentável que uma empresa opte por desenvolver atividades com custo 
inferior e que não queira abdicar de uma queda na customização do produto, por exemplo. 
Porém estes trade-offs se demonstram essenciais para a estratégia, uma vez que reduz o 
reposicionamento de empresas concorrentes e limita o que cada empresa tem a oferecer 
(PORTER, 1996). Além do desenvolvimento de um Planejamento Estratégico, segundo Porter 
(1996), a empresa que pretender ser competitiva no mercado, deve ser mais flexível e 
procurar fazer benchmarking no intuito de atingir melhores práticas. Para isto, torna-se 
necessário o desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho, que permita à 
empresa fazer o acompanhamento do desempenho de seus processos-chave.  

A medição de desempenho é um dos meios que empresas de diversos setores vêm 
utilizando para monitorar e controlar o seu atual desempenho frente ao planejado (KAPLAN; 
NORTON, 1997). Existem diversos modelos de avaliação de desempenho e cada um destes 
modelos possui características únicas. Neste artigo, o foco da medição de desempenho será o 
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modelo desenvolvido por Kaplan e Norton (1997), chamado de Balanced Scorecard (BSC). 
Este modelo não é apenas uma forma de medir o desempenho da empresa, mas é um sistema 
de gestão, que visa desdobrar as estratégias estruturadas anteriormente no planejamento 
estratégico para toda a empresa (KAPLAN; NORTON, 1997). Uma de suas interfaces é um 
mapa estratégico com objetivos e medidas que derivam da visão e estratégia da empresa, 
focalizando o desempenho sob quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e 
aprendizado e crescimento. Através do desenvolvimento de um BSC, a empresa está 
preparada para ter um sistema de gestão integrado, alinhando seus processos empresariais à 
estratégia e aos objetivos da organização (KAPLAN, 1997). Entretanto, para que haja este 
alinhamento, é necessário que ela tenha uma estrutura voltada para processos e não de forma 
vertical, departamentalizada, como na maioria dos casos (MÜLLER, 2003).   

De acordo com Gonçalves (2000a), processo é qualquer atividade ou conjunto de 
atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente 
específico.  A visão por processo permite que uma empresa responda às seguintes questões: 
quem são os clientes da empresa, quais são as atividades que fazem parte do processo, como 
estas atividades são executadas e por quem são executadas e quais são os produtos resultantes 
deste processo, por exemplo (GONÇALVES, 2000b). De modo geral, um processo é 
executado por colaboradores de diversos setores ou cargos da empresa. Quando acontece 
destes setores não se comunicarem efetivamente, o cliente final provavelmente será afetado 
pelo erro cometido, e o processo, então, terá falhado. O gerenciamento de processos, então, 
além de ser uma ferramenta que permite alcançar melhorias, é ainda um meio de difundir a 
consciência de toda organização no foco de melhoria dos processos (MÜLLER, 2003).  

Para a empresa visualizar seus processos, é necessário que antes ela entenda o seu 
negócio e todas as contextualizações que a circundam, como concorrência, mercado, 
fornecedores e recursos. Isto constitui o Mapa do Negócio, conforme Rummler e Brache 
(1994). Logo após, é necessário desenhar o Macroprocesso, onde se determinam os processos 
primários, ou seja, processos diretamente ligados ao cliente final, e os processos de apoio, que 
dão sustentação aos primários (HRONEC, 1994). Na seqüência, deve-se determinar as 
fronteiras destes processos, ou seja, determinar onde acaba um e inicia o seguinte. E, 
finalmente, pode-se mapear cada um dos processos. A partir daí, faz-se a análise aprofundada, 
sempre em busca das melhorias que podem ser implementadas no sistema (MÜLLER, 2003). 

O objetivo deste artigo é discutir o planejamento estratégico, o sistema de avaliação de 
desempenho baseado no modelo do Balanced Scorecard (BSC) e a gestão de processos, 
apresentando e analisando o caso específico do processo de suprimentos da empresa de 
transporte público (Trensurb) e, juntamente com isso, preencher uma lacuna existente na 
interface entre o BSC e os indicadores de desempenho específico do processo analisado.  

 

2. Metodologia 

Este trabalho foi classificado como um estudo de pesquisa participante de caráter 
qualitativo , uma vez que busca, com a participação de todos os envolvidos, sejam eles da 
UFRGS ou da Trensurb, a contemplação do objetivo traçado. Para isto o artigo está 
estruturado nas seguintes etapas: 

Etapa 1: Apresentação da estrutura da empresa; 
Etapa 2: Descrição do planejamento estratégico existente na empresa; 
Etapa 3: Apresentação do projeto de aprimoramento dos processos de gestão da 

empresa; 
Etapa 4: Descrição do processo de suprimentos; 
Etapa 5: Apresentação e discussão sobre a atualização do BSC. 
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Tendo em vista os aspectos discutidos nas etapas 1 a 5, foi realizada uma apreciação 
sobre a situação atual do funcionamento do sistema de gestão da empresa. Através de 
discussões com os funcionários e com os pesquisadores envolvidos no processo de criação e 
aprimoramento do sistema de gestão, foi diagnosticada uma lacuna entre o processo de 
suprimentos da empresa e o BSC desenvolvido. Como os grupos que trabalharam no 
aperfeiçoamento do BSC e no Projeto de Suprimentos eram diferentes e como a empresa por 
si própria não enxergava de forma estratégica o processo de suprimentos dentro do seu 
planejamento, percebeu-se que ao final do projeto ficou uma lacuna entre os dois trabalhos. 
Ou seja, no Balanced Scorecard da Trensurb não é possível enxergar o processo de 
suprimentos e como ele afeta no atingimento dos objetivos estratégicos determinados pela 
empresa, pois nenhum dos indicadores estratégicos ou até operacionais definidos têm alguma 
relação direta com o processo de suprimentos. 

Para preencher esta lacuna encontrada foram realizadas novas etapas, descritas a seguir: 
Etapa 6: Alinhamento dos indicadores do processo de suprimentos com a estratégia da 

empresa; 
Etapa 7: Apresentação dos resultados obtidos; 
Etapa 8: Considerações finais. 

 

3. O Caso TRENSURB 

A empresa de transporte público Trensurb foi criada em 1980, começando a operar no 
ano de 1985, com o objetivo de implantar e operar uma linha de trens urbanos no eixo norte 
da Região Metropolitana de Porto Alegre e atender, diretamente, as populações dos 
municípios desta região. A operação dos trens desta empresa proporciona a redução do fluxo 
de veículos na rodovia BR-116 e permite a oferta à população dos municípios atendidos de 
uma alternativa de transporte com baixo custo e com maior rapidez, segurança e conforto. 

A estrutura dirigente da empresa é composta pela Presidência, Diretoria de 
Administração e Finanças (DIRAF), Diretoria de Operações (DIROP) e pela Superintendência 
de Desenvolvimento e Expansão (SUDEX). A empresa tem como característica uma estrutura 
funcional orientada por departamentos. Isto faz com que a Trensurb conheça pouco seus 
processos internos e tenha dificuldade de desenvolver uma visão mais horizontal de suas 
atividades.  

Nos últimos anos, devido a grandes modificações políticas e econômicas que não só o 
estado do Rio Grande do Sul, mas todo o país está sofrendo, a Trensurb vem implementando 
constantes melhorias no seu Sistema de Gestão, a fim de proporcionar cada vez mais, 
melhores serviços para a comunidade em que está inserida e, buscando, também, maior 
competitividade no mercado dos transportes. Para isto, a empresa desenvolveu um 
planejamento estratégico, visando definir o escopo principal da empresa e projetar futuras 
ações que os levem a atingir seus objetivos principais, dentre eles o de servir com qualidade e 
responsabilidade seus usuários e a sociedade como um todo. 

 

3.1 Planejamento Estratégico da Empresa 

O planejamento estratégico da Trensurb foi denominado de PEP – Planejamento 
Estratégico Participativo – justamente por ter uma característica única, que é contar com a 
participação de todos os colaboradores no desenvolvimento e execução do mesmo. Durante 
todas as etapas, os colaboradores foram ouvidos e puderam interagir com o processo de 
estruturação, através de fóruns, seminários, plenárias e discussão interna nos grupos de 
trabalhos. Ao longo da realização do PEP, foram definidos cinco eixos estratégicos que 
delinearam as decisões dos grupos envolvidos, para que a visão do corpo da diretoria executiva 
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da empresa não fosse totalmente descartada, refletindo, assim, somente os objetivos dos 
colaboradores. Os eixos estratégicos definidos foram (TRENSURB, 2005): (i) Qualificação do 
serviço; (ii) Qualificação da gestão; (iii) Política de recursos humanos; (iv) Formação (integral e 
continuada); e (v) Expansão (estratégia de crescimento). 

Após a definição dos eixos estratégicos, foram realizadas análises do ambiente interno 
e externo da empresa. Na análise interna, os pontos fortes e fracos da organização foram 
rastreados e foi determinado como estes podem influenciar no momento de enfrentar uma 
oportunidade ou ameaça de mercado. Estas últimas, por sua vez, foram determinadas a partir 
da análise do ambiente externo. A partir da obtenção destes dados, o próximo passo foi a 
determinação da identidade organizacional da empresa, definindo a missão, a visão e os 
valores da empresa (TRENSURB, 2005): 

Missão: Contribuir para a promoção da mobilidade urbana, consolidar-se como 
empresa pública estruturadora do transporte de passageiros na RMPA, prestar um 
serviço eficiente, com qualidade e responsabilidade social, buscar o aperfeiçoamento 
tecnológico permanente, a inclusão social, a valorização e o respeito às pessoas.  
Visão: Empresa sob gestão pública, sustentável, referência no transporte sobre trilhos, 
em permanente expansão e atualização tecnológica, estruturadora de mobilidade 
urbana, atuando com responsabilidade e inclusão social, em harmonia com o meio 
ambiente e valorizando seu quadro funcional.  
Valores: Ética nas relações, Responsabilidade social, Respeito ao meio-ambiente, 
Transparência administrativa, Democracia participativa, Espírito público, Capacidade 
técnica, Incentivo à Criatividade, Valorização do quadro funcional, Atualização 
tecnológica e Gestão operacional. 
Seguindo com o planejamento estratégico, foram definidos objetivos específicos para 

cada um dos eixos estratégicos, e logo após, definidos planos de ação, dentre os quais está 
uma reestruturação organizacional com a extinção e o surgimento de novos setores, a 
aquisição de um sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico Participativo, o 
desenvolvimento de um BSC e um Modelo de Gestão com base no que é proposto pelo 
PGQP. Estes planos de ação foram aos poucos sendo implementados, com a participação de 
todos os colaboradores da Trensurb. 

Após este trabalho, desenvolvido até o ano de 2003, a empresa percebeu que não 
estava conseguindo aderir o sistema de avaliação de desempenho à empresa, uma vez que o 
BSC desenhado não estava refletindo exatamente os objetivos finais da empresa. Desta forma, 
a partir do ano de 2004, a Trensurb firmou uma parceria com o núcleo de Engenharia de 
Produção da UFRGS, no intuito de desenvolver um projeto de aprimoramento dos processos 
de gestão da empresa, da sistemática de custeio e da política de suprimentos. 

 

3.2 Aprimoramento dos Processos de Gestão da Empresa 

O início do projeto se deu com a definição dos colaboradores da Trensurb que iriam 
participar ativamente dos projetos, sendo escolhidos aqueles que estavam mais engajados no 
desenvolvimento das mudanças e alguns chefes de setor.  

Na fase inicial do projeto, foram ministrados treinamentos para os colaboradores da 
Trensurb, no intuito de prepará-los para trabalhar com as metodologias empregadas no projeto. 
Aproveitando estes encontros com todas as equipes, foi desenvolvido juntamente o Mapa do 
Negócio (figura 1). Neste Mapa é possível observar quais são as influências ambientais que 
afetam diretamente, não só a empresa, como o mercado no qual está inserida. Observa-se, 
também, os fornecedores que disponibilizam os recursos necessários para o funcionamento da 
empresa, os potenciais concorrentes, o mercado que ela atende e a retroalimentação que este 
proporciona ao sistema processador da empresa, através das receitas geradas.  
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FIGURA 1: Mapa do Negócio Trensurb. 
Fonte: TRENSURB (2006). 

 
Após a definição dos aspectos que influenciam diretamente no sistema processador da 

empresa, partiu-se para a elaboração do Macroprocesso (figura 2). Essa atividade foi baseada 
em reuniões com as gerências da organização, que explicaram como este sistema processador 
funcionava e quais eram os relacionamentos existentes entre os processos. Depois de 
elaborado, esse macroprocesso foi apresentado e validado junto aos demais grupos que 
também dependeriam dele para a realização de suas atividades. 
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FIGURA 2: Macroprocesso da Trensurb. 
Fonte: TRENSURB (2006). 
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Conforme a literatura, o processo 1, de Atendimento aos Clientes, foi definido como um 
processo primário, uma vez que tem contato direto com o cliente final. Por sua vez, os outros 
doze processos foram considerados processo de apoio, pois provêm suporte ao processo 
primário. 

Após a determinação destes 13 processos, conforme figura 2, foram definidas as 
fronteiras existentes entre os mesmos. Estas fronteiras foram determinadas através de reuniões 
com os representantes de cada gerência da empresa. Nestas reuniões foi exibido o 
macroprocesso da empresa e era solicitado aos gerentes que informassem quem eram os 
fornecedores e quais eram as entradas dos processos, o que era realizado no processo, a saída 
do processo (produto final) e o cliente (interno ou externo) deste processo. Na figura 3, segue 
a determinação das fronteiras do processo de Suprimentos, detalhado a seguir. 
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FIGURA 3: fronteiras do processo de Suprimentos. 
Fonte: TRENSURB (2006). 

 

3.3 O Processo de Suprimentos 

Uma vez definidos os processos e sido delimitadas as suas fronteiras, a empresa 
deveria ir para o próximo passo, onde trabalharia na estruturação destes processos. Desta 
forma, os responsáveis pelo projeto optaram por determinar quais seriam os dois processos 
mais críticos da empresa e assim, trabalhar em busca de melhorias para os mesmos. Esta 
priorização dos processos não foi realizada fundamentada nos objetivos estratégicos, mas sim 
nos problemas internos da empresa. Os processos escolhidos para serem foco de melhoria 
foram o de Orçamento e Gestão Financeira/Controladoria e o de Suprimentos. A empresa 
optou por esses processos devido à burocracia que os envolvia e também pelo fato de ambos 
usarem simultaneamente dois softwares para sua gestão, o que acabava gerando um grande 
retrabalho. 

Especificamente no processo de Suprimentos, optou-se por trabalhar em três grandes 
linhas, que foram diagnosticadas como sendo pontos chaves para toda a organização. Sendo 
assim, três subprojetos foram definidos e serão descritos na seqüência. 

 

a) Cadastro de Materiais 

Grande parte dos problemas encontrados nesta área de suprimentos da empresa tem a 
ver com a falta de especificação correta dos materiais e a falta de organização de um banco de 
dados que permita à empresa ter os desenhos de todas as peças validados de acordo com a 
última versão dos mesmos. Além disso, foram observadas muitas perdas referentes a tempos 
elevados de execução das atividades e retrabalhos constantes de tarefas. A opção encontrada 
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para sanar alguns destes problemas foi a implementação e customização de um aplicativo 
computacional de mercado na empresa, fazendo com que o cadastro da Trensurb seja 
renovado, de forma padronizada e com informações mais completas dos materiais.  

 

b) Metodologia para Gestão de Estoques 

Este projeto buscou estruturar uma metodologia para o dimensionamento otimizado do 
nível de estoque como habilitador da redução de custos de guarda e aprimoramento da política 
de gestão de estoques na Trensurb. Sabe-se que os modelos de estoque visam gerenciar o 
inventário de uma empresa, possibilitando a programação de quantidades e prazos de maneira 
eficiente, ou seja, minimizando os custos totais (VAN DEN BERG, 1999). 

 

c) Mapeamento do Processo de Suprimentos 

Para a realização deste projeto, foram feitas diversas reuniões para discussão das 
atividades realizadas pelos envolvidos no processo e, conseqüentemente, foram determinados 
os subprocesso de suprimentos, que são: (i) Especificação de Compra; (ii ) Processo de 
Nacionalização de Materiais; (iii ) Planejamento e Controle de Materiais; (iv) Aprovação de 
Compra de Suprimentos; (v) Execução de Compra de Suprimentos; (vi) Recebimento e 
Armazenagem; e (vii) Distribuição interna. Estes sete subprocessos foram mapeados através 
de fluxogramas funcionais. A metodologia de mapeamento apresentou quatro etapas: (i) 
Entendimento do processo; (ii ) Elaboração do fluxograma de subprocesso; (iii ) Levantamento 
dos tempos de execução e ciclo das tarefas de cada subprocesso; e (iv) Avaliação do valor 
agregado das tarefas. 

A análise critica dos subprocessos foi realizada em duas etapas: (i) Grupo Focado para 
levantamento dos pontos críticos; e (ii ) Elaboração de um plano preliminar para melhoria dos 
pontos críticos. No grupo focado, os tempos de execução (processamento) das tarefas foram 
confrontados com os tempos de ciclo das mesmas. Este levantamento proporcionou a 
avaliação de perdas por espera nos subprocessos, de capacidade das áreas para realização das 
tarefas e dos gargalos nos subprocessos. Além disso, foram avaliadas as atividades que 
realmente agregam valor para os subprocessos analisados. O Plano de Melhorias serviu como 
um referencial para a estruturação interna de um projeto de otimização dos processos e 
eliminação de perdas da área de suprimentos da Trensurb.  

Como resultado das análises dos sete subprocessos mapeados, além dos planos de ação 
já mencionados, foi determinado um grupo de indicadores que deverão ser coletados para o 
acompanhamento do processo. Alguns indicadores já são coletados atualmente pela GESUP 
(Gerência de Suprimentos). Entretanto, o processo de suprimentos não se restringe apenas a 
esta gerência; muitas outras áreas participam deste processo e têm influência no mesmo.  

 

3.4 Atualização do BSC 

O grupo responsável pelo projeto de Indicadores de Desempenho e Estratégia, iniciou 
seu trabalho reavaliando o BSC já implementado, encontrando suas falhas e já projetando 
correções. Ao cruzar os eixos estratégicos com a visão e os objetivos estratégicos da empresa 
e estes com o BSC desenvolvido anteriormente, foi constatado que ainda havia algumas 
deficiências, pois determinados objetivos não estavam de acordo com o PEP. Foi 
desenvolvido, então, um novo BSC (figura 4). Uma das principais melhorias foi o fato de a 
perspectiva Financeira não ser a primeira perspectiva do mapa estratégico, uma vez que a 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 8 

Responsabilidade Social, como se pode observar no mapa, é realmente uma função vital da 
companhia de trens urbanos.  

Além disso, o número de objetivos foi reduzido de 34 para 22, facilitando o 
entendimento dos mesmos, indo ao encontro com o que é recomendado pela literatura 
(KAPLAN; NORTON, 2001). Outro aspecto interessante desta nova versão do BSC é que em 
cada perspectiva foi selecionado um objetivo que representa a essência da mesma. Esses 
objetivos foram denominados de objetivos essenciais e possuem uma relação de causa e efeito 
formando, assim, um caminho crítico que interliga todas essas perspectivas.  

 

 
FIGURA 4: mapa estratégico da empresa. 
Fonte: TRENSURB (2006). 
 

Foram avaliados os indicadores de desempenho que já estavam implementados na 
empresa e foi feita a criação de novos indicadores. Os indicadores que estavam diretamente 
ligados nos objetivos do BSC foram denominados de Indicadores Estratégicos, os quais foram 
desdobrados posteriormente, criando indicadores operacionais, que dão suporte aos 
estratégicos.  

 

4. Alinhamento dos Indicadores de Suprimentos com o BSC 

Através do trabalho realizado no projeto de Suprimentos, foi possível identificar as 
atividades mais críticas do processo, determinadas através da análise de tempos e valor 
agregado. Além disso, a experiência dos próprios envolvidos no processo também foi 
fundamental para que o grupo pudesse determinar estas atividades críticas e, assim, propor 
indicadores que possam refletir o real desempenho deste processo ao longo do tempo.  

O objetivo final é encontrar indicadores gerenciais que possam influenciar diretamente 
nos objetivos estratégicos, ajudando a empresa a atingir suas metas e controlar seu 
desempenho. Além disso, buscam-se indicadores operacionais, mais ligados às áreas 
envolvidas nos processos, mas que, de forma indireta, também contribuam para o melhor 
desempenho da Trensurb. 

O próximo passo do trabalho, então, foi criar uma Matriz de Relação, onde foram 
confrontados os objetivos estratégicos, vindos do Mapa Estratégico do BSC, com os 
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indicadores propostos ao longo do projeto. Ao todo foram cruzados os 22 objetivos 
estratégicos com 27 indicadores do processo de suprimentos sugeridos. 

Esta matriz (figura 5) proporcionou que cada indicador fosse cruzado com cada um 
dos objetivos estratégicos, podendo assim identificar o nível de influência e impacto que o 
indicador em questão tem sobre cada objetivo. Para isto, foi desenvolvida uma escala para 
fazer a ponderação entre o relacionamento do indicador e do objetivo, dando uma nota para 
cada cruzamento. Quando o indicador não tem nenhum relacionamento com o objetivo a nota 
dada é um. Quando é parcialmente relacionado, a nota é três, e quando existe uma forte 
relação com o objetivo estratégico, a nota do indicador é cinco. 
 

 
FIGURA 5: parte da matriz de relação entre objetivos estratégicos e indicadores de suprimentos. 

 
O indicador que foi pontuado com uma nota cinco frente a um objetivo, foi 

considerado um indicador estratégico. Os indicadores que apresentaram nota três foram 
considerados indicadores operacionais, Por último, àqueles indicadores que receberam nota 
um, foram desconsiderados do BSC, o que não significa terem sido deixados de ser coletados 
ou descartados do sistema de medição de desempenho.  

 

5. Resultados 

A partir da análise dos 27 indicadores advindos do projeto de melhorias no processo 
de suprimentos, pode-se chegar a alguns indicadores estratégicos e operacionais que 
representam o impacto do processo de suprimentos nos objetivos estratégicos da empresa, e, 
conseqüentemente, do desempenho da mesma.  

Para a perspectiva de Responsabilidade Social, nenhum indicador foi diretamente 
associado. Isso também aconteceu nas perspectivas de Cliente e Aprendizado e Crescimento. 
Foram encontrados 4 indicadores estratégicos, que são diretamente ligados aos objetivos 
estratégicos da empresa, relacionados com a perspectiva Financeira e de Processos Internos, 
assim como 16 indicadores operacionais, ligados a estes indicadores estratégicos.  

Na perspectiva Financeira, foi encontrado um indicador estratégico ligado ao objetivo de 
Reduzir ou Racionalizar Gastos. Este indicador é o de Gastos com Materiais (figura 6). A 
importância desta medida paira na determinação de todos os gastos realizados no mês com 
materiais. Além disso, é possível desmembrá-lo em outros três indicadores que fornecerão aos 
gestores a informação em que modalidades de compra estão sendo realizadas estes gastos, como 
Licitações e Cartão de Crédito Corporativo, por exemplo. O Número de SCs (solicitações de 
compra) Adquiridas por Repasse é outra medida essencial, pois mostrará o percentual de 
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dinheiro gasto através de compras não programadas. Outros dois indicadores operacionais 
aparecem como sendo ocorrência direta das licitações. O primeiro deles é a Quantidade de 
Licitações Desertas ou Revogadas. Este é um indicador que aponta o desperdício de tempo e 
recursos depositados em uma das modalidades mais longas da empresa, e que muitas vezes 
acaba sendo cancelada por erros internos de especificação de material, por exemplo. O último 
indicador advindo deste objetivo é uma medida que quantifica o número de pedidos de compra 
que são barrados no processo por falta de orçamento.  

Gastos com materiais

Quantidade de SCs adquiridas 
por licitações

Quantidade de SCs adquiridas com o uso de cartão 
corporativo

Quantidade de SCs 
adquiridas por repasse

Quantidade de solicitações 
desertas ou revogadas

Quantidade de itens aprovados pelo gerente ou diretor 
e negados pelo gestor orçamentário  

FIGURA 6: indicadores estratégicos e operacionais da perspectiva Financeira. 
 

Dois objetivos estratégicos da perspectiva de Processos Internos foram encontrados 
como sendo diretamente impactados por indicadores da área de suprimentos. O objetivo de 
Disponibilizar Equipamentos, Material Rodante, Sistemas e Instalações em Condições 
Operacionais Adequadas é considerado como sendo o objetivo mais afetado pela área de 
suprimentos, justamente por se tratar de um objetivo que está necessariamente ligado à 
disponibilidade de materiais no momento da manutenção dos trens. Dois indicadores são 
considerados estratégicos para que este objetivo seja atingido com êxito, eles são a 
Quantidade de Itens de Estoque sem Saldo e a Quantidade de Itens Recebidos no Estoque 
(figura 7). O primeiro trata diretamente de alardear quando algum material que deveria ser 
programado para constar no estoque está faltando. Quando este indicador sinalizar um 
resultado negativo, significa que haverá a concreta possibilidade de um serviço não ser 
executado na empresa por escassez de matéria-prima. O segundo indicador é uma medida 
mais operacional da empresa, pois tem como objetivo apontar os principais aspectos que 
devem ser controlados para que não haja problema de fornecimento de material, como o 
tempo de entrega dos fornecedores (lead time) e a avaliação dos próprios fornecedores da 
Trensurb. Além disso, medidas que apontam a ocorrência de problemas na entrega dos 
materiais, como o número de devoluções de materiais aos fornecedores por diversos 
problemas, também são necessárias. O indicador que aponta a quantidade de itens devolvidos 
ao SEMAT é importante, pois muitas vezes alguma área da empresa solicita um material 
erroneamente e após a compra ter sido realizada, o responsável percebe algum problema que o 
impossibilita de utilizar o material e assim, acaba devolvendo o mesmo para ser novamente 
armazenado, ficando este sem serventia para a empresa. Por último, o indicador que apresenta 
o percentual de materiais que chegam ao SEMAT sem PC (pedido de compra), é uma medida 
essencial para controle da organização, pois fornece a informação de quanto materiais estão 
sendo comprados sem passar pelo subprocesso de Execução de Compra.  

Quantidade de itens devolvidos para SEMAT

Quantidade de itens recebidos no estoque Percentual de novos materiais que chegam ao SEMAT sem PC

Lead Time de entrega dos fornecedores

Quantidade de itens de estoques sem saldo

Quantidade de contratantes com a TRENSURB

Quantidade de itens devolvidos para fornecedor  
FIGURA 7: indicadores ligados à perspectiva de Processos Internos. 
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O outro objetivo estratégico da empresa, pertencente à perspectiva de Processos 
Internos, que tem como indicador estratégico um indicador da área de suprimentos é o objetivo 
de Melhorar o Desempenho Operacional. Um indicador que foi detectado como estratégico para 
o atingimento desta meta é o de Percentual de SCs Atendidas frente às Solicitadas (figura 8). 
Esta medida irá fornecer aos gestores uma informação muito interessante, que se avaliada suas 
causas, poderão gerar medidas corretivas frente ao orçamento da empresa ou até sobre sua 
estrutura. Este indicador é desmembrado em outros três indicadores operacionais. O primeiro 
deles apresentará o número de SCs que são compradas por repasse, ou seja, compradas fora das 
modalidades padrão da empresa como licitação ou concorrência, por exemplo, e são de 
materiais que deveriam constar no estoque, compradas através de políticas de estoques já pré-
estabelecidas. O segundo indicador aponta o número de SCs apresentadas com erros de 
especificação. Estas duas medidas foram diagnosticadas como sendo essenciais para o 
melhoramento do desempenho da empresa, pois apresentam dois dos mais corriqueiros 
problemas do processo de suprimentos e que são problemas que acabam acarretando perdas de 
tempo e dinheiro para a empresa, seja comprando materiais errados, seja retrabalhando 
atividades que deveriam ser feitas somente uma vez. 

O indicador que apresenta o Número de PN Solicitados trata da quantificação do 
número de Processos de Nacionalização solicitados. Um processo de nacionalização é aberto, 
quando uma área precisa de um material que é importado. Fazendo a solicitação, o Núcleo de 
Nacionalização (NUNAC) da empresa deve nacionalizar o material, desenvolvendo até um 
protótipo do mesmo, se necessário. Na seqüência, apresentam-se mais três indicadores que 
informam a quantidade de PN concluídos, o tempo médio para a realização completa do 
processo e quais destes PNs são efetivamente utilizados. O último indicador se faz necessário, 
pois foi constatado que quando o processo de PN é muito demorado, há casos das áreas não 
necessitarem mais o material quando este chega ou há casos das áreas adquirirem o item via 
repasse. 

Percentual de SCs atendidas/recebidas N° de PN solicitados Quantidade de PN concluidos

N° de SCs que contenham erro de 
especificação

Tempo medio de realização do 
PN

N° de SCs de repasse solicitadas de 
material em estoque

Quantidade de PN utilizadas na 
compra do produto  

FIGURA 8: outros indicadores ligados à perspectiva de Processos Internos.  
 

Os indicadores apontados como não tendo relação com os objetivos estratégicos do 
BSC da Trensurb são: Quantidade de itens catalogados, Número de processos que retornam 
ao subprocesso de Aprovação de Compras, Percentual de itens catalogados com política de 
estoque, Tempo entre solicitação do material e entrega na UO, Quantidade de itens com SRP 
(sistema de registro de preço) válido, Quantidade de material que necessita conserto e 
Quantidade de RMT (remessa de material para terceiros) emitidas.  

 

6. Considerações Finais 

Este artigo buscou apresentar e discutir aspectos essenciais para o alinhamento da 
gestão de uma empresa de transporte público, como planejamento estratégico, gestão por 
processos e avaliação de desempenho. Segundo Müller (2003), a integração entre esses três 
quesitos é fundamental para que a empresa controle e acompanhe, de forma sistêmica, o seu 
desempenho, tornando-se assim competitiva frente ao mercado. 

Pode-se perceber que a metodologia utilizada pela empresa na criação do 
planejamento estratégico, utilizando a participação dos colaboradores da empresa, ocorreu de 
maneira adequada e satisfatória, visto que todos se envolveram e se comprometeram com as 
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metas estabelecidas. A criação dos eixos estratégicos se mostrou fundamental para delinear o 
planejamento estratégico, possibilitando ao mesmo a priorização dos objetivos da empresa. 

Outro ponto importante encontrado foi a atualização do BSC da empresa. Em um 
primeiro momento, juntamente com a criação do planejamento estratégico, esse sistema de 
avaliação de desempenho foi criado sem a integração necessária com as estratégias da empresa. 
A atualização do mesmo veio criar esta interface com os objetivos estratégicos definidos. 

A empresa ainda não apresenta uma visão horizontal de seus processos, porém através 
dos trabalhos desenvolvidos na área de suprimentos e de controladoria, pode-se perceber que 
houve um avanço significativo no conhecimento de seus processos, com a criação de mapas 
das atividades, fundamental para a criação de uma cultura de gestão por processos. Entretanto, 
seria essencial que a empresa continuasse preocupada em conhecer seus processos a fim de 
implementar a visão horizontal em busca da melhoria contínua. 

Apesar da preocupação da empresa em alinhar os aspectos citados, percebeu-se que 
havia ainda uma lacuna entre o processo de suprimentos e a estratégica da empresa, justamente 
por esta não considerar este processo como sendo estratégico para a contemplação dos objetivos 
criados. Através da relação entre os indicadores encontrados e os objetivos, advindos da 
empresa, pode-se determinar quais medidas seriam diretamente ligadas ao BSC da empresa. 

A principal contribuição deste trabalho paira justamente sobre a importância do 
conhecimento dos processos da empresa, facilitando a interface dos mesmos com o 
planejamento estratégico da empresa via avaliação de desempenho.  
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