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Resumen
O presente artigo propõe a utilização do sistema de gestão estratégica, Balanced Scorecard,
para gestão dos riscos envolvidos no Project Finance. Alerta para o fato de que no
momento em que a empresa faz opção de utilização desta forma de financiamento, todos os
controles e responsabilidades passam a existir de forma totalmente desvinculada da mesma
e que na sua estrutura o Project Finance não contempla a gestão dos fluxos de entrada e
saída e criação de valor. Este fato ressalta a necessidade da introdução uma metodologia
que permita a gestão do investimento. Ao conceber o risco sob várias perspectivas cria-se a
sinergia necessária para que se possa adotar o Balanced Scorecard como sistema de gestão
visando a garantia de sucesso do Project Finance. Neste sentido, apresenta-se uma proposta
de modelo do Balanced Scorecard para gestão do Project Finance e demonstra-se através
de exemplo ilustrativo, a elaboração da estrutura que permitrão o gerenciamento estratégico
do projeto financeiro.
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1. INTRODUÇÃO

O Projetc Finance tem sua origem remontada no século XIII,

quando a Coroa Britânica negociou empréstimo do Frescobaldi, um dos

principais banqueiros de investimentos da época, para desenvolver as minas

de prata da região de Devon na Inglaterra. Na década de 80 ressurgiu

quando era utilizado para financiar a co-geração e outras formas de

produção de energia e na década de 90 como meio de financiar projetos

destinados a atender enormes necessidades de infra-estrutura nos mercados

emergentes.

Desta forma, pode-se perceber que o Project Finance não é uma

técnica de financiamento nova. Entretanto, algumas inovações em Project

Finance podem ser relatadas. FINNERTY (1999), relata o caso da sua

aplicação em instalações fabris, citando o caso da GECC – General Eletric

Capital Corporation, que anunciou que expandiria seu  grupo do project

finance para se especializar em financiamento da construção e operação de

instalações industriais.

Iniciou este esforço oferecendo $105 milhões em Project Finance

com direitos de retorno limitado, para que a Bev-Pak Inc, construísse uma

fábrica de embalagens para bebidas em Indiana. A empresa era de

propriedade independente; nenhum produtor de bebidas possuía participação

na propriedade. Ao final, a fábrica possuía duas linhas de produção com

uma capacidade combinada de 3.200 latas de aço para bebidas por minuto.
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O financiamento de uma grande fábrica envolve incerteza quanto a

capacidade da fábrica operar entre acordos diferenciados, para fornecer

diferentes produtos, aos vários produtores, este feito minimiza o risco

operacional e permite que sejam realizados contratos de longo prazo

fornecendo força para o crédito que dá suporte ao Project Finance.

O Project Finance é um método inovador de captação de recursos para atender às

necessidades de infra-estrutura, principalmente de países em desenvolvimento, pode ser

utilizado por pessoas jurídicas no desenvolvimento de grandes empreendimentos ou para

solucionar e direcionar investimentos em bens de capital. Entretanto, estes projetos devem

funcionar como unidades econômicas independentes para que se possa medir o resultado da

parceria, investidor – empresa.

O Project Finance, pode ser utilizado quando uma empresa pode

separar determinadas instalações ou um conjunto de bens relacionados como

unidade econômica independente (Sociedade de Propósito Específico –

SPE), e estas sejam capazes de produzir lucro suficiente para sua

automanutenção.

Nesse caso, os investidores podem achar vantajoso formar uma nova entidade

jurídica para construir, deter a propriedade e operar o projeto. A empresa do projeto poderá

financiar a construção com base no projeto que envolve a emissão de títulos patrimoniais e

de títulos de divida que são projetados para serem autoliqudidáveis através das suas

próprias receitas.

Segundo FINNERTY (1999), o Project Finance pode ser concebido “como a

captação de recursos para financiar um projeto de investimento de capital economicamente

separável, no qual os provedores de recursos vêem o fluxo de caixa vindo do projeto como

fonte primária de recursos para atender ao serviço de seus empréstimos e fornecer o retorno

sobre o seu capital investido no projeto”.
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O Project Finance pode ser visto, também, como uma técnica de financiamento.

Demonstrando ser um recurso eficaz e de baixo risco para a promoção do desenvolvimento

dos países e das unidades de negócios, quando se trata de pessoas jurídicas, os quais

dispõem de reservas naturais e ativos com capacidade de gerar lucros independentes, e não

podem explorá-las por falta de recursos financeiros.

O Project Finance envolve o levantamento de recursos, quer seja

através de emissão de debêntures, empréstimos bancários ou emissão de

títulos no mercado aberto, que devem ser acompanhados em separado de

outros investimentos e serem servidos e resgatados exclusivamente pelo

fluxo de caixa do projeto. Todas as obrigações são estabelecidas de acordo

com o fluxo do projeto e como garantia, os títulos de dívida do projeto

dependem da lucratividade do projeto e da proporção de financiamento da

dívida.

2 - CARACTERÍSTICAS DO PROJECT FINANCE

A principal característica do Project Finance é que o projeto passa a

ser uma entidade jurídica distinta, seus ativos, passivos e resultados são

acompanhados, medidos, avaliados como um negócio separado dos demais

ativos passivos e resultados sejam de uma entidade jurídica ou mesmo de

um país.

Entretanto, outras características podem ser percebidas no Project Finance, tais

como:

•  Há um acordo entre os investidores responsáveis pela execução do

projeto, os quais se obrigam a disponibilizar todos os recursos financeiros

que o projeto necessite para ser finalizado;
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•  Mesmo que por motivos inesperados o projeto não tenha sucesso, as

partes financeiramente responsáveis, na forma de contrato, se co-obrigam

a comprar a produção do projeto, visando garantir que todas as despesas e

exigibilidades sejam supridas;

•  No caso de surgir uma dificuldade nas operações, exigindo assim o

investimento de recursos financeiros para devolver ao projeto condições

de operações, estes recursos serão disponibilizados através de

indenizações de seguro, adiantamentos contra entregas futuras ou

qualquer outro meio.

3. ELABORAÇÃO DE UM PROJECT FINANCE

A elaboração e a utilização do Project Finance requer uma cuidadosa engenharia

financeira para determinar a distribuição dos riscos e retornos entre as partes envolvidas, de

forma equilibrada e aceitável. Para Costa (2000), a elaboração de um Project Finance deve

seguir o seguinte roteiro:

1. Formar uma equipe com profissionais de finanças, operações e marketing;

2. Selecionar um projeto capaz de remunerar os acionistas e cobrir juros e a dívida;

3. Transforma o projeto em uma empresa do tipo sociedade de projeto específico (SPE);

4. Desenvolver um plano de negócios, com a ajuda de uma consultoria externa;

5. Analisar o impacto ambiental do projeto, usando os serviços de uma firma

especializada;

6. Desenvolver um modelo de avaliação de investimentos para examinar todas as

premissas anteriores;

7. Elaborar uma apresentação (ou package) do projeto para enviar para instituições

financeiras. O package inclui: sumário executivo, plano de negócios, análise ambiental,

modelo econômico, pesquisa de mercado e laudos técnicos, quando necessário;
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8. Apresentar o projeto a instituições financeiras com experiência em project finance,

como por exemplo: IFC (Internacional Finance Corporation), BNDES, BID (Banco

Interamericano de Desenvolvimento), Eximbank Americano, EIB (European

Investment Bank), JBIC (Eximbank Japonês), bancos comerciais internacionais;

9. Obter a aprovação do projeto pela instituição financeira;

10. Negociar taxas e condições de financiamento;

11. Realizar análises contratuais e, finalmente;

12. Assinar o contrato.

4. RISCOS ASSOCIADOS AO PROJECT FINANCE

Apesar das inúmeras vantagens relacionadas com a utilização do Project Finance,

convém ressaltar a existência de riscos associados a sua utilização. Dentres estes,

relacionam-se:

4.1 Risco Econômico/Financeiro

Mesmo que o projeto seja tecnologicamente bom, seja concluído e esteja operando

satisfatoriamente, há o risco de que a demanda pelos produtos ou serviços do projeto não

seja suficiente para gerar a receita necessária para cobrir os custos operacionais e o serviço

da dívida do projeto, e ainda oferecer uma taxa de retorno justa aos investidores de capital.

Tal acontecimento poderá decorrer, por exemplo, de um declínio de preços.

4.2 Risco de Conclusão

O risco de conclusão é uma preocupação séria, especialmente

quando a instalação for incorporar uma nova tecnologia ou uma tecnologia

existente em escala maior. Por exemplo, a Cominco Ltd., um produtor

canadense de chumbo e zinco, anunciou, em abril de 1993, que havia ficado

sem qualquer esperança de religar seu novo equipamento de fundição de

chumbo, que estava parado há cinco anos por problemas de produção.
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Também anunciou que estava estudando a conversão do equipamento de

fundição para um processo de fundição mais promissor, que custaria 100

milhões de dólares canadenses, e que poderia buscar indenização do

fabricante do equipamento. Ressalta-se que o risco de conclusão encerra um

aspecto monetário e outro técnico.

4.2.1 Aspecto Monetário

O elemento monetário do risco de conclusão refere-se ao risco de uma taxa de

inflação acima do esperado, escassez de suprimentos creditícios, atrasos inesperados que

retardem o cronograma de construção ou simplesmente uma subestimação de custos que

aumentam o desembolso de capital, um preço menor do que o esperado para a produção do

projeto ou um custo acima do esperado de um insumo crítico possa reduzir a taxa de

retorno.

4.2.3 Aspecto Técnico

Apesar de todas as garantias, o projeto pode mostrar-se tecnicamente inviável.

Alternativamente, poderá exigir desembolsos altos para tornar-se tecnicamente viável, que

se tornará economicamente/financeiramente inviável de ser concluído.

4.3 Risco Ambiental

O risco ambiental se faz presente quando os efeitos do projeto sobre

o meio ambiente possam causar atrasos ao desenvolvimento do projeto ou

torne necessário um reprojeto oneroso. A partir do momento em que

questões ambientas forem feitas através do processo político, darão margem

ao surgimento de um risco político.

Nesse contexto, observa-se que, para garantir o sucesso de um Project Finance,  é

de fundamental importância o gerenciamento dos riscos envolvidos. O presente artigo
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propõe a utilização do Balanced Scorecard  no gerenciamento dos riscos associados ao

Project Finance.

5. O BALANCED SCORECARD

5.1 Um Breve Histórico

Em meados de 1990, o Instituto Nolan Norton, uma unidade de pesquisa da

KPMG, patrocinou um estudo, de duração de um ano, em diversas empresas; tal estudo foi

intitulado “Measuring Performance in the Organization of the Future”

A motivação para realizar o referido estudo foi criada por se

acreditar que os métodos tradicionalmente utilizados para a mensuração do

desempenho empresarial estavam se tornando obsoletos por utilizarem

apenas indicadores contábeis e financeiros.

A utilização desse tipo de indicador, de forma isolada, permite

apenas  analisar resultados de períodos passados, ficando difícil mostrar as

potencialidades de geração de resultados futuros. As medidas financeiras

são inadequadas para medir, orientar e avaliar o processo de geração de

valor futuro, através do investimento em clientes, fornecedores,

funcionários, processos, tecnologia e inovação.

Com a evolução dos estudos, chegou-se a uma proposta que foi denominada de

Balanced Scorecard (BSC). Tal proposta foi organizada em função de quatro perspectivas

distintas: financeira, dos clientes, dos processos internos e da inovação e aprendizado. O

termo Scorecard foi utilizado para ressaltar a forma como os resultados dos períodos

passaram a ser demonstrados, similar a um placar (Scorecard); o termo Balanced

(balanceado), por sua vez, foi inserido para enfatizar o equilíbrio existente entre objetivos

de curto e longo prazo, medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de
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ocorrência e tendência, e entre as perspectivas supracitadas, que tratam de aspectos internos

e externos à organização.

A partir de uma série de experiências de implantação do BSC, verificou-se que,

mais que um sistema de medição de desempenho, o BSC poderia ser utilizado como um

sistema gerencial, uma vez que, além de monitorar os resultado da empresa, permite que

sejam identificados os processos estratégicos, ou seja, aqueles que devem apresentam um

rendimento excepcional para que a empresa como um todo apresente resultados

satisfatórios.

Devido à essa mutação, “o Balanced Scorecard deixou de ser um sistema de

medição aperfeiçoado para se transformar em um sistema de gerencial essencial.”

(KAPLAN e NORTON , 1997)

5.2 As perspectivas do Balanced Scorecard

Conforme mencionado anteriormente, o Balanced Scorecard não se

limita a um conjunto aleatório de medidas financeiras e não-financeiras.

Tantos os objetivos como as medidas estabelecidas para o BSC devem

derivar de um processo hierárquico que parte da visão e da estratégia da

empresa, ou de um projeto específico. O conjunto de objetivos, medidas,

metas e iniciativas forma a estrutura básica de um Balanced Scorecard.

A forma como o BSC disponibiliza a informações é elogiada por Campos (1998);

este ressalta que devida a “apresentação gráfica e de fácil análise, o conjunto de medidas do

cenário permite aos gerentes uma rápida e abrangente visão da situação dos negócios.”

Kaplan e Norton (1997), ressaltam que a utilização do BSC permite

que a organização quantifique os resultados pretendidos a longo prazo,

identifique mecanismos e forneça recursos para que os resultados sejam
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alcançados, e estabeleça referenciais de curto prazo para as medidas

financeiras e não-financeiras envolvidas no projeto.

A interrelação entre as perspectivas não é determinada de forma aleatória, mas sim

com base em relações de causa-e-efeito. A importância dessas relações é enfatizada por

Kaplan e Norton (1997), ao relatarem 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 as alimentam.

Dentre as principais questões que vêem à tona quando se discute sobre as

perspectivas do Balanced Scorecard, duas merecem atenção especial: as quatro

perspectivas propostas por Kaplan são suficientes? Devem ser utilizadas sempre as mesmas

perspectivas?

Na defesa do modelo original, Kaplan e Norton (1997), sugere que:

As quatro perspectivas do Balanced Scorecard têm-se

revelado adequadas em diversas empresas e setores de

mercado. Mas elas devem ser consideradas como um

modelo e não como uma camisa de força. Não existe um

teorema matemático segundo o qual as quatro

perspectivas sejam necessárias e suficientes. Ainda não

encontramos empresas que utilizem menos do que as

quatro perspectivas, porém, dependendo das

circunstâncias do setor e da estratégia de uma unidade
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de negócios, é possível que seja preciso agregar uma ou

mais perspectivas complementares.

Os autores supracitados exemplificam a criação de uma perspectiva

complementar. Nesse sentido, é relatado caso de um empresa que, por

trabalhar com produtos químicos, apresentava grande necessidade de criar

uma perspectiva que tratasse de seu desempenho ambiental. Para os gestores

de tal empresa, o desempenho ambiental era um dos fatores críticos para o

sucesso da estratégia empresarial, uma vez que era de suma importância

mostrar para a comunidade como a empresa  estava preocupada com as

questões ambientais.

6 - Proposta da utilização do Balanced Scorecard para o gerenciamento do Project

Finance.

O fato do Project Finance  exigir a criação de uma nova pessoa

jurídica, por si só revela a necessidade e importância de se instituir um

sistema de gestão para que as metas sejam alcançadas, o que pode ser

conseguido através da gestão dos riscos envolvidos.

Neste sentido, o Balanced Scorecard dever ser modelado sob quatro

perspectivas:

1 – Econômica / Financeira: Para permitir o gerenciamento do risco

econômico;

2 – Ambiental:  Permitindo o gerenciamento dos aspectos

ambientais;
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3 – Processos: Visando a gestão do risco de conclusão em seus dois

aspectos: monetário e técnico;

4 – Político / Social: Para permitir a gestão dos impactos políticos

que põem em risco o projeto como um todo e do pessoal

envolvido no desenvolvimento e criação contínua.

A figura 001, a seguir, demonstra como estas perspectivas devem ser

estruturadas:

Figura 001 – As perspectivas do Balanced Scorecard. (Adaptado de Kaplan e Norton,

1997)
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Ao modelar o Balanced Scorecard em quatro perspecitvas estas

devem, isoladamente, apresentar objetivos, medidas, metas e iniciativas, que

ao serem correlacionadas através de uma relação de causa-e-efeito permitem

o gerenciamento dos riscos envolvidos no projeto.

PERSPECTIVA ECONÔMICO/FINANCEIRA:

OBJETIVO: os gestores do projeto deverão determinar qual o objetivo

econômico financeiro e instituir medidas para acompanhamento da evolução

do desempenho e acompanhamento das metas que também devem ser pré-

estabelecidas. As inciativas só deverão ser relacionadas ou tomadas na

medida em que o sistema de gestão identifique desvios do que foi

previamente estabelecido.

PERSPECTIVA AMBIENTAL:

OBJETIVO: O projeto, ao ser idealizado, deve apresentar os potenciais

impactos ao meio ambiente e respectiva proposta de preservação e/ou

recuperação. Entretanto, durante a execução do projeto deve-se efetuar

acompanhamento visando identificar se as medidas de segurança propostas

estão apresentando o resultado esperado, ou se, durante a execução do

projeto surgiram novas fontes de riscos ambientais. Além disto, faz-se

necessário classificar as máquinas e equipamentos utilizados como

poluidores e não poluidores, para a perfeita gestão e minimização de riscos

associados ao meio ambiente.

PERSPECTIVA PROCESSO:
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OBJETIVO: Acompanhar se o processo idealizado é passível de conclusão.

Durante a execução do projeto pode ocorrer novas fontes de risco nesta

perspectiva, tais como:

Monetário - alteração de taxas câmbio, aumento da inflação, alterações no

cenário econômico interno e/ou externo;

Técnica - a relação custo/benefício passa a apresentar um quadro inverso ao

previsto no início do projeto, tornando-o tecnicamente inviável por conta

dos altos custos envolvidos a curto prazo com retornos esperados a longo

prazo.

PERSPECTIVA POLÍTICO / SOCIAL:

OBJETIVO: Acompanhar através de medições subjetivas, mas de grande

impacto sobre o desenvolvimento do projeto, as repercussões políticas e

sociais do projeto. Envolve o cuidado com a imagem do projeto quanto a

benefícios sociais que naturalmente sofrerão pressões políticas através da

atuação dos representantes da sociedade, inclusive podendo determinar

embargos ao projeto através de ministérios (econômico, ambiental, social

etc.)

A seguir apresenta-se um exemplo ilustrativo de como os objetivos,

medidas, metas e iniciativas podem ser construídas neste ambiente que

envolve a gestão dos riscos do Projetc Finance a partir da utilização da

estrutura do Balanced Scorecard acima proposta.

PERSPECTIVA ECONÔMICO/FINANCEIRA:
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Objetivo – Financeiramente deverá apresentar retorno superior as possíveis

modalidades de investimento no mercado financeiro.

Medida: ROI – Retorno sobre o investimento e/ou EVA - Economic Value

Added.

Meta:

Retorno do investimento:

Abaixo de 2,3% As metas devem ser, imediatamente, revistas;

De 2,3% a 5% Satisfatório – Projeto em fase de análise;

De 5,01% a 10% Bom – Projeto com tendência a continuidade;

Acima de 10,1% Ótimo – Projeto demonstra-se viável

financeiramente.

EVA – Economic Value Added:

Positivo, superior ao custo de oportunidade na época do investimento.

Inicativas: As iniciativas com relação a perspectiva financeira deverão levar

em consideração as demais perspectivas e o ambiente em que o projeto é

desenvolvido. Nenhuma iniciativa deverá ser tomada com base em apenas

um aspecto de desempenho, seja ele financeiro, ambiental, social ou de

processo, exceto nos casos de inviabilidade crítica do projeto em um destes

aspectos.
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PERSPECTIVA AMBIENTAL:

Objetivo – O projeto deve ser realizado sem agressões ao meio ambiente.

Ressalta-se que de acordo com o tipo de projeto, os gestores podem se

deparar com a necessidade de liberar determinado tipo de resíduo na

atmosfera, fazer alteração na geografia ou outros, e que um estudo de

impacto ambiental pode auxiliar na minimização dos riscos envolvidos,

permitindo o desenvolvimento do projeto, desde que seja realizado um

efetivo acompanhamento, essência desta perspectiva.

Medida: Deve ser determinada de acordo com as características do projeto e

impactos associados. Por exemplo, pode-se utilizar: nível de poluentes

emitidos na atmosfera.

Meta: Nível de poluentes emitidos na atmosfera:

Abaixo de 2,3% Ótimo – Projeto demonstra-se viável

ambientalmente;

De 2,3% a 5% Bom – Projeto com tendência a continuidade,

agressão ao meio ambiente sob controle;

De 5,01% a 10% Satisfatório – Projeto em fase de análise;

Acima de 10,1% as metas devem ser, imediatamente, revistas.

Inicativas: As iniciativas com relação a perspectiva ambiental deverão levar

em consideração as demais perspectivas, pois mesmo que o projeto

apresente ou se classifique durante um determinado período de tempo como
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satisfatório, a capacidade do projeto de disponibilizar recursos para reversão

do quadro deve ser considerada, como também as repercussões políticas e

sociais. Só em casos que o risco ambiental envolva questões que mesmo

com um alto investimento financeiro não seja possível reverter ou que afete

a sociedade e a garantia de vida, ele deve ser imediatamente abandonado e

exigido dos responsáveis o reparo necessário.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS:

Objetivo – Identificar e acompanhar o desenvolvimento dos processos e

atividades inerentes à execução do projeto para garantia de sua conclusão.

Neste caso, pode-se utilizar outras ferramentas disponíveis na literatura,

desde que suportada pela estrutura do Balanced Scorecard, como por

exemplo: GP – Gerenciamento de Processos.

Medida: Devem ser utilizadas medidas que permitam o acompanhamento

do cronograma físico e financeiro, (visão monetária e técnica).

Meta: Executar o cronograma pré determinado, como por exemplo:

Fase 1: concluir no período de 2 a  5  meses,  se concluída, satisfatório –

Projeto em continuidade;

Fase 2: concluir no período de 5 a 10 meses, se concluída, o projeto já pode

ser considerado bom, os resultados estão se confirmando – Projeto em

continuidade;
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Fase 3: – após 10º mês, riscos controlados, financeiramente equilibrado e

atividades da fase totalmente concluídas com êxito, projeto dever ser

considerado ótimo – Projeto demonstra-se viável nos seus vários aspectos.

Quanto às metas, é possível adotar nesta perspectiva, se considerado suas

duas sub-divisões: monetária e técnica, as mesmas metas utilizadas na

perspectiva financeira:

Retorno do investimento:

Abaixo de 2,3% as metas devem ser, imediatamente, revistas.

De 2,3% a 5% Satisfatório – Projeto em fase de análise

De 5,01% a 10% Bom – Projeto com tendência a continuidade

Acima de 10,1% Ótimo – Projeto demonstra-se viável

financeiramente

Inicativas: As iniciativas com relação a perspectiva dos processos deverão,

também, levar em consideração as demais perspectivas e as mudanças

ocorridas em termos inovação tecnológica das ferramentas e equipamentos

utilizados pelo projeto, e devem, ainda, avaliar as novas opções de

desenvolvimento dos produtos e/ou serviços.

Ressalta-se, novamente, que nenhuma iniciativa deverá ser tomada

com base em apenas um desempenho, seja ele processo, financeiro,

ambiental, social ou de processo, exceto nos casos de inviabilidade do

projeto em um destes aspectos.
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PERSPECTIVA POLÍTICO / SOCIAL:

Objetivo – Acompanhar as repercussões políticas e sociais do projeto,

visando a garantia de sua continuidade e criação de alternativas de para uma

gestão pró-ativa, evitando riscos inesperados e minimizando riscos políticos

e sociais emergentes.

Medida: As medidas nesta perspectiva são subjetivas e devem ser criados

mecanismos de coleta de dados, como por exemplo:  acompanhamento

através da mídia, e aplicação de pesquisa entre as pessoas que serão afetadas

pelo projeto, seja positiva ou negativamente.

Meta: Atender aos expectativas dos acionistas e da sociedade como um

todo, utilizando a abordagem da teoria das restrições “ganha-ganha”

(ganham os investidores e a sociedade), de forma que todos serão

beneficiados pela realização do projeto, seja financeira e/ou socialmente, ou

ainda na melhoria da qualidade de vida – ambiental.

Inicativas: As iniciativas com relação a perspectiva Político / Social, deve-

se considerar as demais perspectivas e o ambiente em que o projeto é

desenvolvido. Além de inicialmente como condição si ne qua non, ouvir

acionistas, funcionários e a sociedade como um todo.

O Balanced Scorecard ao disponibilizar sob estas quatro

perspectivas, os objetivos, medidas, metas e iniciativas, facilita o

gerenciamento dos riscos, minimizando as possibilidades de insucesso do

projeto. Ao permitir o efetivo acompanhamento das ações realizadas e das

tendências que o projeto apresenta em suas várias fases, serve como um elo
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que sinergicamente liga os objetivos das várias perspectivas, fazendo com

que todos trabalhem em torno de um único objetivo: eliminar riscos através

da informação equilibrada, ou seja, através da gestão estratégica de projetos

– Balanced Scorecard.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Originalmente, o Project Finance foi desenvolvido para atender a

empreendimentos que envolviam grandes investimentos financeiros.

Recentemente esta modalidade de financiamento tem sido utilizada, com a

mesma  eficácia, por empresas de médio porte. Em qualquer uma das

modalidades, grandes ou médios investimentos, denota-se a necessidade de

efetuar-se a gestão dos riscos como forma de garantir o sucesso do

empreendimento.

O Balanced Scorecard,  por sua vez, foi concebido como um sistema de medição

do desempenho empresarial e acabou se firmando como um sistema de gerenciamento

estratégico.  Seu grande diferencial está relacionado com a utilização de objetivos, medidas,

metas e iniciativas distribuídos por suas várias perspectivas, que possibilitam uma visão

sistêmica de uma empresa ou de um projeto.

A interseção do Balanced Scorecard com o Project Finance, ocorre de forma

natural, haja visto que a estrutura de um projeto de financiamento exige que uma gama de

riscos diferenciados sejam avaliados de forma integrada. Neste momento, o Balanced

Scorecard responde satisfatoriamente a esta necessidade revelando uma perfeita sinergia

entre interesses dos envolvidos no Project Finance, por apresentar uma estrutura montada

sob perspectivas, que revelam através de objetivos, medidas, metas, e iniciativas a evolução

do desempenho e os possíveis desvios ocorridos.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 21 / 22 -

Apesar desta sintonia perfeita entre Balanced Scorecard e Project Finance,

ressalta-se que a escolha das medidas a serem utilizadas nas diversas perspectivas é uma

etapa crítica, que pode comprometer todo o processo de gerenciamento. Dessa forma,

durante o processo de escolha das medidas para cada uma das perspectivas devem ser

observados os critérios abaixo:

•  As medidas não devem apresentar ambigüidades e devem ser

entendidas de forma uniforme por todos os envolvidos no

projeto;

•  As medidas devem cobrir de forma satisfatória os vários aspectos

do projeto relacionados com os objetivos pré-determinados;

•  As medidas utilizadas nas diferentes perspectivas devem estar

claramente conectadas. Um Balanced Scorecard deve ser capaz

de retratar o projeto como este é, ou deveria ser;

•  O processo de mensuração deve ser fácil e descomplicado; se

possível deve utilizar sistemas de medição já existentes nas

empresas de origem;

•  Deve ser evitada a combinação de medidas que tenham

desenvolvimento incompatível ou conflitante.
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Por fim, não pode-se deixar de considerar que por ser um

projeto com fluxo de caixa próprio, o Project Finance apresenta

características de uma pessoa jurídica e, como tal, deve responder

satisfatoriamente aos investidores e a sociedade. Para isto necessita-se

igualmente de um sistema de gestão que considere suas peculiaridades

e as características de cada uma das empresas investidoras.
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