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Resumo
Este artigo propõe a combinação de duas das mais recentes e inovadoras

abordagens que vêm sendo aplicadas à administração das empresas – “Balanced Scorecard”
e “Supply Chain Management” – no sistema de medição das empresas. Como resultado
dessa combinação, o artigo propõe a inclusão do fornecedor como uma perspectiva
adicional às quatro perspectivas de equilíbrio já existentes no sistema “Balanced
Scorecard”. As novas formas de interação com os vários elos da cadeia de valor são
evidências do reconhecimento da importância dos fornecedores para o sucesso das
empresas. O “Balanced Scorecard” veio corrigir os sistemas tradicionais de medição de
desempenho, que davam ênfase demasiada aos aspectos financeiros. Entendemos, no
entanto, que esse sistema não dá ao fornecedor a ênfase que este merece. Daí, a proposta de
sua inclusão.

Palavras chave: medição de desempenho, balanced scorecard, fornecedor, supply
chain management, logística.
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1. Introdução

Este artigo propõe a combinação de duas das mais recentes e inovadoras

abordagens que vêm sendo aplicadas à administração das empresas – “Balanced Scorecard”

e “Supply Chain Management” – no sistema de medição das empresas.

O sistema de medição de desempenho conhecido como “Balanced Scorecard”,

proposto por Kaplan e Norton (1992), vem sendo implantado, com sucesso, em muitas

empresas de nível mundial. O mesmo se pode dizer do gerenciamento de cadeia de

produção, mais conhecido por “Supply Chain Management”, que veio ampliar a visão de

gerenciamento empresarial, incluindo os elos significativos da cadeia de produção à qual a

empresa está integrada.

Como resultado dessa combinação, o artigo propõe a inclusão do fornecedor como

uma perspectiva adicional às quatro perspectivas de equilíbrio já existentes no sistema

“Balanced Scorecard”. As novas formas de interação com os vários elos da cadeia de valor

são evidências do reconhecimento da importância dos fornecedores para o sucesso das

empresas. O “Balanced Scorecard” veio corrigir os sistemas tradicionais de medição de

desempenho, que davam ênfase demasiada aos aspectos financeiros. Entendemos, no

entanto, que esse sistema não dá ao fornecedor a ênfase que este merece. Daí, a proposta de

sua inclusão.

No ambiente cada vez mais competitivo em que as empresas atuam, ser uma

organização eficiente não é suficiente. Muitas vezes, a empresa pode ser apenas o elo

eficiente de uma cadeia de valor ineficiente. Neste caso, a empresa será punida por não ter

sido capaz de selecionar adequadamente seus parceiros para atuar no mercado. Isto porque

o consumidor, interessado apenas no resultado final do que a cadeia de produção entrega a

ele, não está interessado e nem é capaz de avaliar a contribuição parcial de cada

participante da cadeia de produção.

Para sobreviver de forma competitiva, é preciso que as empresas participem de

cadeia de valor ou cadeia de produção eficientes. É necessário que as atividades das

empresas que compõem a cadeia de valor sejam organizadas de forma eficiente e

competitiva, em relação às outras cadeias que competem pelo mesmo consumidor final.

A rapidez com que a tecnologia da informação avança, vem exigindo, nas últimas

décadas, profundas mudanças nas organizações, requerendo das empresas maior quantidade

de informações, novas capacidades para controlar seu processo produtivo e assegurar o

sucesso competitivo ao tomar decisões a nível operacional e estratégico em tempo hábil.
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A abertura dos mercados – “a globalização” – foi outra relevante mudança em

decorrência das tecnologias da informação e comunicação, evidenciando a necessidade de

uma completa mudança nos sistemas de medição de desempenho das empresas,

excessivamente dependentes de medidas financeiras que apenas mostram o que aconteceu,

dando poucas condições de antever o futuro. Essa foi a motivação que fez surgirem novos

sistemas de medição de desempenho, baseados em medidas que permitam antecipar o

futuro (“leading indicators”), dos quais o “Balanced Scorecard” se destaca.

Uma outra grande inversão foi o perfil do cliente, que passou a ocupar o centro das

decisões do mercado, exigindo novos produtos e novos serviços a ele associados. Hoje

temos um consumidor bem mais exigente e informado, demandando uma infinidade de

opções. O adequado atendimento desse cliente é, portanto, fator chave para o sucesso da

empresa. Mas a crescente complexidade dos processos produtivos tem impossibilitado que

as empresas sejam capazes de, isoladamente, atender a todos os requisitos. É preciso a

participação coordenada de um “pool” de empresas, exercendo cada uma as suas

competências essenciais para garantir a disponibilização de produtos competitivos.

A informação contábil gerencial tradicional tem sido regida por relatórios

financeiros, entretanto a contabilidade gerencial cresceu e incluiu informações não –

financeiras. Dentre elas: qualidade, capacitação dos funcionários, tempo de processamento,

desempenho do novo produto e mensuração do nível de satisfação dos clientes são alguns

exemplos. O ideal é que esse modelo “incorpore a avaliação dos ativos intangíveis e

intelectuais de uma empresa”. (Kaplan, 1997, p. 07 )

2. Balanced Scorecard

Balanced Scorecard, numa tradução livre para o português, poderia ser traduzido

como Cartão de Registro dos Resultados Equilibrado. Esse nome veio dos esportes. O

Scorecard é o cartão usado pelos juizes e pelos responsáveis pela avaliação dos jogadores,

para registrar o desempenho dos mesmos. É o cartão (card), onde se registra o desempenho

ou resultado do jogador num jogo (score). O termo “balanced” foi adicionado para indicar

que se deve selecionar um conjunto de indicadores que avaliem o desempenho de forma

equilibrada. Na analogia com os esportes, não se deseja um jogador de futebol que seja

muito bom no chute direto, mas que seja um desastre em termos de passar pelos

adversários. O bom jogador é aquele que tem um bom desempenho em um conjunto de

fatores, de forma a ter um desempenho equilibrado. Bom no chute, na corrida, no drible,

etc.
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O Balanced Scorecard é um sistema de medição de desempenho criado por  Robert

Kaplan  e  David Norton,  que combina medidas financeiras e não-financeiras. Estes autores

propõem que o sistema de medição seja estruturado por um conjunto de medidas agregadas

em quatro perspectivas: (a) perspectiva financeira; (b) perspectiva do cliente; (c)

perspectiva dos processos internos; e (d) perspectiva do aprendizado e crescimento.

Kaplan e Norton foram patrocinados pelo Instituto Norton Nolan e o resultado de

suas pesquisas  foi publicado em  uma série de três artigos, sendo o primeiro intitulado

“The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance” (Kaplan e Norton, 1992). O

sistema cria uma linguagem para comunicar a missão e a estratégia das empresas,

traduzidas como objetivos e medidas tangíveis. Essas “medidas representam o equilíbrio

entre os indicadores externos voltados para acionistas e clientes e, as medidas internas dos

processos críticos dos negócios, inovação, aprendizado e crescimento”. (Kaplan e

Norton,1997, p.09).

O Balanced Scorecard permite que as empresas acompanhem o desempenho

financeiro e o desenvolvimento criativo, na aquisição dos ativos intangíveis, indispensáveis

para o crescimento futuro. Segundo os autores, o sistema deve ser usado não apenas como

um sistema de controle, mas como informação, comunicação e aprendizado.

Recentemente, estes autores publicaram novo livro, que revela que o sistema tem

se constituído na peça central dos sistemas de gerenciamento e processos (Kaplan e Norton,

2001). Nessa publicação, os autores evidenciam o sucesso do sistema pelo fato do livro que

divulgou a metodologia (Kaplan e Norton, 1996) já ter sido traduzido para dezenove

línguas. O sucesso do Balanced Scorecard como sistema de medição de desempenho

também é registrado na obra de Olve, Roy e Wetter (1999), que relata a experiência de um

expressivo número de empresas.

Uma das principais novidades do Balanced Scorecard foi estabelecer que, após as

definições das metas financeiras e do cliente, a empresa precisa identificar objetivos e

medidas para seus processos internos, dando ênfase a um melhor desempenho para clientes

e acionistas, quando os sistemas tradicionais se concentravam na melhoria dos custos,

ciclos e qualidade dos processos existentes. Essa é a primeira posição da filosofia (Kaplan e

Norton, 1997, p.09) do Scorecard que corresponde a esclarecer e traduzir a visão e a

estratégia. As outras são:

•  Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;

•  Planejar, estabelecer e alinhar iniciativas estratégicas; e

•  Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.
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A filosofia de comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas é mostrada

através de quadros de avisos, vídeos e computadores ligados em rede. A comunicação é o

meio usado pelo qual os funcionários tomam conhecimento dos objetivos críticos que

devem ser sanados para que a estratégia da empresa tenha sucesso.

Planejar, estabelecer e alinhar iniciativas estratégicas refere-se a programar os

objetivos do Scorecard com antecedência de três a cinco anos. O objetivo é a

transformação da empresa  a longo prazo. Essa atividade também permite estabelecer

referenciais de  curto prazo  para as medidas financeiras e não-financeiras, integrando o

planejamento estratégico ao processo de orçamentação anual.

Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico é a quarta filosofia do Balanced

Scorecard. O objetivo é o ajuste e mudanças na estratégia. O melhoramento é obtido através

de revisões de curto prazo (mensais ou trimestrais), baseados em referenciais de medidas

financeiras e não- financeiras.

O interessante é que essas revisões e atualizações gerenciais passam a avaliar

minuciosamente se a unidade de negócios está alcançando suas metas no que diz respeito

aos clientes, aos processos internos e à inovação, aos funcionários, aos sistemas e aos

procedimentos, o que permite discutir se as perspectivas futuras são viáveis, através de

estudos comparativos de como os resultados passados foram alcançados. Kaplan e Norton

revelam que as empresas que adotaram o “Balanced Scorecard” estão usando esta

ferramenta para resolver um problema que eles não haviam antecipado: implementar novas

estratégias (Kaplan e Norton, 2001).

Para ser implementado, o Balanced Scorecard estabelece algumas premissas

(Lunks, 2000, p.06):

•  A administração deve definir os objetivos primários e secundários da empresa;

•  A empresa deve entender como os riscos do negócio e os processos afetam os

objetivos primários;

•  A empresa tem que desenvolver um cenário de objetivos secundários que são

os  direcionadores de desempenho dos objetivos primários;

•  A empresa deve desenvolver um conjunto de medidas para monitorar o

desempenho dos objetivos primários e secundários;
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•  A empresa deve desenvolver um conjunto de processos, subordinados a seus

contratos implícitos com o risco do negócio, para alcançar seus objetivos

 primários;

•  A empresa deve especificar e tornar pública suas convicções sobre como os

processos geram resultados.

3. Supply Chain Management

Esta seção discute conceitos relacionados com o Gerenciamento da Cadeia de

Valor (também conhecido por Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos1), que expandem a

visão tradicional de que a competitividade pode ser assegurada através do eficiente

gerenciamento das atividades internas de uma empresa. Segundo a visão do Gerenciamento

da Cadeia de Valor, é preciso que o gestor de cada empresa veja sua empresa como apenas

um elo de uma cadeia – a Cadeia de Valor – que congrega o conjunto de atividades

relevantes, que tem por objetivo adquirir e processar insumos para produzir produtos e

serviços ao consumidor final.

A Controladoria, numa visão tradicional, preocupa-se em criar e gerenciar

sistemas de informação para apoio à gestão econômico-financeira das empresas, ou seja,

garantir a eficácia e eficiência de cada elo da cadeia de valor. No entanto, isto não é mais

suficiente. Não basta mais coordenar e promover a eficiência das atividades internas da

empresa. No ambiente cada vez mais competitivo em que as empresas atuam, ser uma

organização eficiente não é suficiente. Muitas vezes, a empresa pode ser apenas o elo

eficiente de uma cadeia de valor ineficiente.

Para sobreviver de forma competitiva, é preciso que esta organização esteja numa

cadeia de valor ou cadeia de produção eficiente. É necessário que as atividades das

empresas que compõem a cadeia de valor sejam organizadas de forma eficiente e

competitiva, em relação às outras cadeias que competem pelo mesmo consumidor final.

A título de exemplo, vamos imaginar duas fazendas que produzem uva: Fazenda A

e Fazenda B. Vamos supor que a Fazenda A seja mais eficiente e produza uvas mais baratas

e de melhor qualidade que a Fazenda B. Na visão tradicional, esses atributos seriam

suficientes para garantir à Fazenda A maiores chances de sobrevivência e sucesso.

                                                          
1 Em inglês estes conceitos são referenciados como Supply Chain Management ou Value
Chain Management.
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Mas vamos supor agora, que os gestores da fazenda B, têm uma visão moderna de

gerenciamento e sabem que a chave do sucesso é gerenciar a cadeia de suprimento, desde

os insumos básicos até o último elo da cadeia, aquele que entrega o produto final ao

consumidor. Usando as noções de gerenciamento da cadeia de valor, a Fazenda B cria

parcerias com outras empresas, para a garantir que seu produto não perca qualidade, ou até

ganhe qualidade, antes de chegar ao consumidor final. Assim, ela supera a desvantagem

inicial em relação à Fazenda A, relacionando-se com empresas de embalagens, transporte e

processamento (eliminação de impurezas, lavagem, seleção e apresentação dos cachos de

uva na embalagem, etc.) que adicionam valor às suas uvas, aos olhos do consumidor final.

Como resultado, graças à superior embalagem, maiores cuidados no transporte e

processamento adicionais, as uvas da fazenda B chegam mais vistosas e com menor índice

de deterioração às prateleiras dos supermercados e ganham a preferência dos consumidores.

O exemplo descrito anteriormente evidencia que o importante é otimizar a

eficiência de toda a cadeia, pois o consumidor final só é capaz de perceber e avaliar o

resultado global dos participantes da cadeia que contribuiu para levar o produto final até

ele. A idéia de que cada empresa, isoladamente, buscando otimização de suas atividades,

levaria à otimização do todo está superada. A literatura sobre cadeias produtivas está

repleta de exemplos que mostram que o importante é otimizar o resultado global da cadeia.

Apenas para dar mais um exemplo, extraído de um caso real observado pelo primeiro autor

deste artigo (Miranda, 1999), vamos citar o caso de um moinho de trigo que vendia farinha

para uma fábrica de biscoito. As duas empresas operavam sob a ótica tradicional e

buscavam, de forma independente, a otimização de suas atividades. O moinho recebia o

trigo e, depois de uma série de atividades, produzia a farinha de trigo, que era ensacada em

sacos de 60 quilos os quais eram distribuídos a todos os clientes. Por sua vez, a fábrica de

biscoitos recebia os sacos de 60 quilos de farinha, desensacava a farinha e a depositava em

silos, para que a mesma fosse consumida na fabricação de bolachas.

Nesse modo tradicional de operar, os gestores dessas empresas (moinho e fábrica

de biscoitos) buscavam na Controladoria informações que lhes permitissem identificar

pontos que merecessem melhorias, com o objetivo de aumentar a eficiência de suas

empresas (produzir melhores e mais produtos, com menos recursos). Mais isto não estava

sendo suficiente. Era preciso buscar novas oportunidades de aumentar a eficiência, tanto

para atender às exigências do consumidor final, que queria produtos melhores e mais

baratos, como para atender às exigências dos acionistas dessas duas empresas, que queriam

retorno maior e em menor prazo sobre o capital investido.
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O instrumental de análise oferecido pela metodologia do gerenciamento de cadeias

produtivas ou cadeias de valor veio dar a resposta ao problema. Ao analisar-se, de forma

conjunta, as atividades realizadas pelas duas empresas, para identificar pontos que

merecessem melhorias, verificou-se que duas atividades que eram executadas por essas

empresas não agregavam nenhum valor ao produto final. Eram as atividades de ensacar e

desensacar a farinha em sacos de 60 quilos.

Uma equipe composta por funcionários das duas empresas encontrou uma solução

para reduzir custos, eliminando essas atividades e substituindo-as por atividades com menor

custo e mesmo resultado. Um investimento conjunto realizado pelas duas empresas

substituiu os sacos de 60 quilos por grandes sacos de 2 toneladas cada, além de pequenas

alterações no caminhão que fazia o transporte de farinha.

No novo sistema, o moinho enche os grandes sacos, que já estão previamente

arrumados na carroceria do caminhão, com custo bem menor. Por sua vez, a fábrica de

biscoitos preparou uma nova área de recepção para esse caminhão, de modo a facilitar a

transposição da farinha dos sacos de 2 toneladas para os silos. Com a medida, passou-se a

produzir bolachas com menor custo, aumentando a competitividade da fábrica de bolachas

e garantindo mercado para a farinha produzida por aquele moinho.

Após o relato desses casos, que evidenciam as vantagens da aplicação do

gerenciamento conjunto dos elos da cadeia produtiva, sobre o modo tradicional de atuação

dos participantes da cadeia, vamos apresentar uma breve revisão da literatura sobre

gerenciamento de cadeias produtivas.

Segundo Johnson et ali. (1999), cadeias de produção (“supply chains”) são

integradas por vários participantes entrando e conduzindo acordos mutuamente benéficos

de longo prazo. Ainda segundo esses autores, tais acordos são conhecidos por vários

nomes: parcerias, alianças estratégicas, terceirizações e contratos logísticos. Outro termo

relacionado com o assunto é o das redes (“networks”). A obra de Harrison (1994) discute,

sob uma perspectiva de economia política e macroeconômica, como as grandes empresas

estão se tornando mais flexíveis e eficientes através da criação de redes e relacionamentos,

umas com as outras, com o governo e com as pequenas empresas.

Os trabalhos de Yoshino e Ragan (1995), de Lorange e Roos (1996) e de Lewis

(1997) discorrem sobre alianças estratégicas.  O trabalho de Ballou (1999) sobre logística

atualiza obra anterior dando mais ênfase no planejamento, organização e controle das

cadeias produtivas.

As alianças logísticas, segundo Bowersox (1990, p.38) “refletem um desejo

existente entre dois ou mais participantes de modificarem suas práticas atuais de negócios,
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no sentido de serem eliminadas as duplicidades de atividades nas interfaces da cadeia de

valor agregado, bem como serem reduzidos possíveis desperdícios de recursos de produção,

transporte e distribuição”. Esse desejo traduz-se num vínculo mais estreito entre duas ou

mais empresas. As modificações nas práticas atuais significam um relacionamento contínuo

focado na lealdade/confiabilidade entre as empresas do canal e na satisfação do cliente.

Finalmente, a redução de desperdícios decorre da otimização de recursos de produção,

armazenagem e distribuição.

As alianças logísticas podem reduzir custos desde que haja uma interação entre

fornecedores e fabricantes ao planejar conjuntamente, por exemplo, maquinarias e

produtos, adaptados, para que ambos possam ter uma boa lucratividade. Fornecedores e

compradores precisam formar possíveis parcerias e aprender a se comportar como se

fossem sócios de um mesmo empreendimento, e a transformação de fornecedores em

parceiros pressupõe:

•  Manter ao longo do tempo os padrões de qualidade dos produtos e serviços

fornecidos;

•  Ter capacidade instalada para atender ao comprador e empregar tecnologia

adequada ao fornecimento proposto;

•  Garantir fornecimento de produtos e serviços permitindo uma melhor

administração dos estoques;

•  Adequar prazos de entrega a uma logística de produção e demanda e assegurar

confiança, já que recursos são despendidos e informações confidenciais são

trocadas entre as partes;

Com a complexidade dos negócios, a formação de parcerias entre empresas de

uma cadeia de valor passou a ser considerada relevante, notadamente naqueles negócios em

que a estabilidade na relação com os fornecedores é estratégica para assegurar um fluxo

normal de fornecimento de insumos e garantir a política de controle de abastecimento. As

parcerias permitem:

•  Conhecer as necessidades dos clientes e a capacidade real de seus

fornecedores, dando condições de manter um contínuo  canal aberto de

informações sobre necessidades a curto, médio e longo prazo;

•  Estimular o rompimento dos tradicionais bloqueios entre comprador e

vendedor, conscientizando os fornecedores das vantagens da produção e

entrega em pequenos lotes e facilitando a introdução de técnicas de análise de
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valor e controle estatístico do processo, além das fronteiras legais das

empresas envolvidas;

•  Assegurar suprimento adequado de matérias-primas e outros insumos, de

forma mais econômica. Em muitos casos, isto pode implicar em aumentar-se

os gastos com o transporte de pequenos lotes, tendo como contrapartida a

redução dos gastos com a estocagem de grandes quantidades.

Mas chegar lá não é tão fácil. Integrar múltiplos e diferenciados processos de

negócios pode chegar ao limite do impossível. Um dos problemas é a diversidade de

tecnológica. Afinal, cada empresa tem seus próprios processos e sistemas.

Outra dificuldade é a cultural. Nem todas as empresas estão preparadas para atuar

de forma aberta e integrada com parceiros, trocando informações que ainda são

consideradas estratégicas. No novo ambiente, o fabricante e o atacadista, e o atacadista e o

varejista estarão trocando informações que ainda são consideradas segredo de estado, no

sistema convencional de negociação. Portanto, os desafios não são apenas tecnológicos,

mas também organizacionais, culturais e operacionais.

Miranda (1997) combina os conceitos da literatura relacionada com  “supply

chain”, “networking” e sistemas interorganizacionais de informações para propor um

modelo que evidencia as condições em que participantes de uma cadeia de produção agem

de forma coordenada. Poirier e Reiter (1996) apresentam um modelo de gerenciamento de

cadeia de produção que resulte em condições ótimas para o funcionamento de tais cadeias,

ilustrado com a discussão de um grande número de casos de empresas que tentaram

implantar essa visão. Esses autores registram, no entanto, que não encontraram, dentre  de

mais de uma centena de casos analisados, nenhuma organização que tenha desenvolvido

uma cadeia de empresas otimizada, ou seja, aplicado com sucesso o conceito de “supply

chain management”.

O trabalho de Coppacino (1997) resume aproximadamente dez anos de seus

escritos numa coluna mensal sobre estratégia em logística para a revista “Transportation

Management”. Riggs e Robbins (1998) também discutem vários casos de implementação

do conceito de gerenciamento de cadeia de produção com o objetivo de definir os passos

para a implantação desse conceito. A base da proposta destes autores é fornecer medidas

adequadas para monitorar o progresso do processo de implantação.

A aplicação do conceito de gerenciamento de cadeias de produção tem três

características principais:
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•  Identifica a fonte de vantagens competitivas sustentáveis (atividades com

propriedade de acesso a recursos escassos);

•  Enfatiza as conexões complexas e interrelacionamentos entre os elos da cadeia

(otimização conjunta versus otimização individualizada e coordenação para

aumentar competitividade); e

•  Exige a formulação de estratégias genéricas (liderança por custo,

diferenciação e foco/nicho de mercado).

4. Inclusão do Fornecedor na Perspectiva do Equilíbrio do BSC

Da análise dos estudos sobre gerenciamento de cadeia de produção fica clara a

importância de se considerar o fornecedor na formulação da estratégia da empresa e,

conseqüentemente, no sistema de medição de desempenho da organização.

Embora reconhecendo a relevância das quatro perspectivas propostas para o

Balanced Scorecard, constatamos a necessidade da inclusão de uma perspectiva de

equilíbrio igualmente importante: o fornecedor. Em sua obra “A Estratégia em Ação”

Kaplan e Norton (1997) comentam sobre o fornecedor.  No entanto, acreditamos que este

aspecto merece mais importância. Nossa proposição é corroborada por Schiemann e Lingle

(1999, p.7), que justificam a inclusão de uma perspectiva sobre parceiros/fornecedores

afirmando que “o número de organizações virtuais tem aumentado de forma acentuada a

importância de alianças com parceiros e fornecedores para garantir a implementação de

estratégias”.

Kaplan e Norton deixaram aberta a possibilidade da inclusão de mais perspectivas,

ao reconhecerem que embora as quatro perspectivas tivessem provado serem

suficientemente robustas para uma grande variedade de empresas e setores, elas não

deveriam ser consideradas “uma camisa de força”. Conforme esses autores reconhecem,

“não existe nenhum teorema matemático que justifique que as quatro perspectivas sejam

necessárias e suficientes”. Assim, se estreito relacionamento com o fornecedor é parte da

estratégia, medidas sobre o fornecedor deveriam ser incluídas.

No entanto, os autores recomendam que essas medidas deveriam ser consideradas

na perspectiva sobre processos internos do negócio. Acreditamos que essa solução não é

adequada. Existem empresas em que o relacionamento com os fornecedores é tão ou mais

importante que o relacionamento com o cliente. Este é também a opinião de Shank e

Govindarajan (1997, p.16), que afirmam que  “as ligações com os fornecedores podem ser

tão importantes quanto as ligações com os clientes”. Veja-se, por exemplo, o que está
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ocorrendo atualmente na Europa, com o problema da doença da “vaca louca” no setor de

carnes (Veja, 2001). Se as empresas tivessem enfatizado o relacionamento com os

fornecedores, provavelmente teriam tido mais condições de resolver o problema de forma

mais eficaz e rápida.

  A perspectiva do fornecedor ganha importância, no conjunto de medidas de

desempenho a ser analisado, pelo fato da falta de coordenação com este elo ter grande

impacto nos custos com os estoques. Melhor coordenação com os fornecedores reduz de

modo significativo os custos com estoques. Veja-se por exemplo, o que ocorreu no

mercado de produtos de consumo vendidos através dos supermercados, nos Estados Unidos

(National-American Wholesale Grocers’ Association, 1990 e 1993; e Mercer Management

Consulting, 1992). No entanto, qualquer mudança na redução de estoques ou de pedidos,

deve ser avaliada em conjunto com o fornecedor, pois este impacto pode pressioná-lo a

aumentar seus custos, com o  conseqüente aumento  no  preço do produto. Como exemplo,

Shank e Govindarajan (1997, p. 15) afirmam que “quando os estoques são eliminados de

um processo de produção altamente  previsível,  as atividades de produção dos

fornecedores tornam-se um pesadelo”. Este pesadelo pode transformar-se em maiores

custos para a empresa.

O relacionamento do sistema de medição de desempenho “Balanced Scorecard”

com o modelo de gerenciamento conhecido como “Supply Chain Management”, que resulta

na inclusão da perspectiva do fornecedor no “Balanced Scorecard” pode ser melhor

visualizado com a ajuda da Figura 1, apresentada a seguir. A figura combina aquela

apresentada por Kaplan e Norton (1996, p. 9) com a apresentada na obra de Poirier e Reiter

(1996, p. 6) e baseada no modelo de Kearney.
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Balanced Scorecard System

Perspectiva
Financeira

Perspectiva do
Aprendizado e do

Crescimento

Visão e
Estratégia

Perspectiva dos
Processos
Internos

Perspectiva do
Fornecedor

Perspectiva do
Consumidor

Supply Chain Model

Consumidores
Finais

Fornecedores Clientes

Fornecedores dos
Fornecedores

Empresa

(desenha,
comercializa,

adquire, converte
e distribui)

<==  Fluxo de Informação, Produtos e Fundos (nos dois sentidos)  ==>

Figura 1. Combinando Balanced Scorecard com Supply Chain Management

5. Conclusão

Defendemos a inclusão do fornecedor como uma perspectiva a ser considerada,

por ser ele parte muito importante da cadeia de valor, cujo início está exatamente nele,

como supridor de insumos. É necessário recuar até os fornecedores (cadeia de suprimentos)

através de sistemas que permitam efetiva coordenação das atividades e controle da

qualidade. É de fundamental importância explorar todas as oportunidades de alianças

logísticas com  os fornecedores,  pois   elas  podem   constituir-se   em   fator   decisivo

para  a sobrevivência da empresa. Assim, fica justificado comunicar, através do sistema de

medição de desempenho, que o fornecedor é um foco importante para assegurar a

implantação da estratégia da empresa.
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