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O transporte ferroviário no Brasil vem obtendo um crescimento 
significativo nos últimos anos, principalmente após o início das 
concessões por parte da iniciativa privada. No entanto, ao 
compararmos a participação do modal ferroviário brasilleiro perante 
os de países desenvolvidos e em desenvolvimento, dentro da matriz de 
transporte, o Brasil ainda possui uma participação bastante abaixo 
neste tipo de modal. O aumento desta participação será de extrema 
importância para o desenvolvimento do país, devido à necessidade de 
uma maior competitividade externa dos nossos produtos. Com isso, as 
operadoras de transporte ferroviário necessitarão de modelos de 
gestão eficientes, os quais sejam capazes de medir as aderências 
estratégicas de crescimento de médio e longo prazo e também 
promover a melhoria contínua de seus desempenhos, tendo em vista 
outras perspectivas, além da financeira, visando a satisfação e o 
crescimento de todos os stakeholders envolvidos nesta operação. 
Diante desta análise, o Balanced Scorecard - BSC pode ser uma opção 
de modelo de gestão a ser utilizado por essas organizações, devido a 
sua função estratégica e de instrumento de melhoria, possuindo 
diversas perspectivas de medição do desempenho. Assim, este artigo 
traz uma abordagem da importância da avaliação de desempenho para 
os operadores de transporte ferroviário, tratando sobre os temas de 
estratégia, avaliação de desempenho, transporte ferroviário brasileiro, 
Balanced Scorecard e suas correlações, propondo ao final do trabalho 
o BSC como um modelo de gestão a ser utilizado pelas organizações de 
transporte ferroviário. 
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1. Introdução 

O desenvolvimento do setor ferroviário, após a privatização, tem tido um 
crescimento significativo, demandando conhecimento e pesquisa de diversas áreas, 
não se excluindo a área de gestão de operações, sendo isto um fator fundamental para 
a continuação desta ascensão neste setor. 

Embora exista uma característica de monopólio no setor ferroviário, as exigências, 
tanto por parte dos órgãos de fiscalização de transportes como também pelos clientes, 
tem se comportado de uma forma crescente, visando melhor desempenho em termos 
de custo, confiabilidade, velocidade, qualidade e flexibilidade. A característica de 
monopólio existe devido a grande concentração de malha ferroviária e a corredores 
de exportação pelos portos estarem sob concessão de poucos operadores. 

No entanto, no aspecto global a concorrência pode atuar em relação a outros portos 
de escoamento e também em relação a outros modais. A decisão dos clientes em 
escoar seus produtos pode ser direcionada a outros operadores, escolhendo-se outros 
portos para escoamento ou escolhendo-se outros modais, caso os critérios de 
desempenho não estejam sendo atingidos. 

A importância do desempenho no setor ferroviário não está ligada somente à visão 
do cliente e da empresa, mas tem um papel fundamental no desenvolvimento do País, 
diante do cenário de gargalos logísticos que se permeia atualmente, verificando um 
grande desbalanceamento na matriz de transportes atual. Isso significa que a 
melhoria na eficiência e eficácia das operações ferroviárias é fundamental para que 
se aumente a participação do modal ferroviário dentro da matriz de transportes 
nacional, fazendo com que cargas que exijam um melhor nível de serviço, as quais, 
hoje são transportadas via transporte rodoviário, também possam ser transportadas 
através das ferrovias. 

No aspecto global, a melhoria dos serviços ferroviários pelos portos de escoamento, 
pode trazer uma busca pela competitividade entre as companhias, fazendo com  que 
se busque as melhores estratégias. 

Mas para que as ferrovias possam investir em aumento de capacidade e melhorar 
seus serviços prestados é necessário que seus objetivos financeiros e os demais 
objetivos que levam aos resultados positivos possam ser alcançados. Isso só se torna 
possível se existir uma ferramenta de avaliação de desempenho, a qual possa medir a 
eficiência e eficácia das ações estratégicas que orientam as atividades de toda a 
operação, levando-se em consideração todos os interessados que possam atuar no 
sistema organizacional. 

Num sistema produtivo de bens e serviços a avaliação do desempenho é um 
instrumento de gestão fundamental para a tomada de decisões e estabelecimento de 
novas ações, servindo também de auxílio para novos planos estratégicos. 

Mas essa ferramenta não pode atuar de forma unilateral, ou seja, verificando-se 
apenas resultados financeiros, ou somente resultados operacionais, sem nenhuma 
vinculação. Atualmente modelo de gestão como Balanced Scorecard – BSC, propõe 
uma harmonização e integração entre várias perspectivas organizacionais, onde umas 
com as outras possuem uma relação de causa e efeito. 
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Os temas como estratégia, avaliação de desempenho, Balanced Scorecard e o 
transporte ferroviário no Brasil, serão abordados em conjunto, mostrando a 
importância de um modelo moderno e amplo para a avaliação de desempenho dos 
operadores de transporte ferroviário, garantindo a eficácia das estratégias 
estabelecidas e a melhoria da gestão, podendo ajudar no crescimento da participação 
do modal na matriz nacional de transportes. 

2. A Estratégia 

A abordagem do assunto torna-se pertinente tendo em vista que a avaliação de 
desempenho está correlacionada aos objetivos de desempenho, os quais, devem estar 
ligados a estratégia de negócios e conseqüentemente à estratégia de operações da 
empresa. 

A origem da palavra estratégia vêm da palavra grega stragegos que significa “a arte 
do general” . 

Antes de Napoleão, estratégia significava a arte e a ciência de conduzir forças 
militares para derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da derrota.  

Saindo da abordagem militar, Costa e Almeida (2002), abordam estratégia como 
sendo a arte de aplicar recursos e meios para atingir os fins desejados. Propõem que a 
estratégia deve ser uma profissão de fé, sem ser um dogma, necessariamente. Uma 
visão iluminada e consciente, que cria a direção que permite realizar sonhos 
concretos e gerar esperança entre os executivos, colaboradores e demais 
stakeholders. 

A estratégia da empresa deve ainda estar ligada a Missão da empresa. Missão é uma 
forma de se traduzir determinado sistema de valores em termos de crenças ou áreas 
básicas de atuação, considerando as tradições e filosofias da empresa. 

Drucker (1998, p.32) ainda afirma que “ toda entidade existe para cumprir 
determinada finalidade e missão, uma função social específica. Na empresa privada, 
essa função traduz-se no desempenho econômico” . 

Kotler (1980) propõe um conceito de missão em termos amplos, satisfazendo a 
necessidade do ambiente externo, e não ser colocada em apenas em termos de 
oferecer algum produto ou serviço. 

No aspecto da gestão de operações, da estratégia corporativa de uma organização 
deriva-se a estratégia de operações. Segundo Corrêa e Corrêa (2005) a estratégia de 
operações tem por objetivo garantir o alinhamento dos processos de produção e 
entrega de valor ao cliente com a intenção estratégica da empresa quanto aos 
resultados financeiros esperados e aos mercados a que pretender servir e adaptados 
ao ambiente em que se insere. 

Conforme Ritzman e Krajewski (2004) uma estratégia de operações orientada para o 
cliente reflete uma compreensão clara das metas de longo prazo da empresa 
alinhadas com sua estratégia corporativa. Para os autores a estratégia de operações 
requer um esforço interfuncional da parte de marketing e operações para 
compreender as necessidades de cada segmento de mercado e para especificar as 
vantagens operacionais que a empresa necessita ter para suplantar os concorrentes.  
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Ritzman e Krajewski (2004, p.14) afirmam que “vantagens operacionais devem ser 
relacionadas com cada um dos processos da empresa. Denominamos essas vantagens 
operacionais prioridades competitivas” . Segundo os autores as vantagens 
operacionais são: custo, qualidade, tempo e flexibilidade. 

Corrêa e Corrêa (2005), da mesma forma que Slack et al (1999) entendem que os 
objetivos de desempenho ou prioridades competitivas são de cinco modalidades, 
acrescentando a Confiabilidade, além do custo, flexibilidade, tempo e qualidade. 

Para Reid e Sanders (2005, p.16) “a estratégia de operações especifica as políticas e 
planos para a utilização de recursos da organização para apoiar sua estratégia 
competitiva a longo prazo” .  

Slack e Lewis (2004) definem a estratégia de operações como sendo o 
desenvolvimento a longo prazo dos processos e recursos de operações que podem 
oferecer a sustentabilidade da vantagem competitiva. 

3. A Avaliação de Desempenho 

A Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FNPQ, 1995, p.54) define 
desempenho como sendo “os resultados obtidos de processos e de produtos que 
permitem avaliá-los e compará-los em relação às metas, aos padrões, aos referenciais 
pertinentes e a outros processos e produtos. Mais comumente, os resultados 
expressam satisfação, insatisfação, eficiência e eficácia e podem ser apresentados em 
termos financeiros ou não” . 

“No processo de avaliação de desempenho, tanto o avaliador quanto o avaliado 
devem ter uma compreensão comum do que seja o desempenho esperado. Isso 
implica a necessidade de se especificarem objetivos e explicar os passos a serem 
dados para alcançá-los” . (MAXIMIANO, 1995, p.441). 

Dornier et al (2000) entendem ser as medidas de desempenho um guia para 
investimentos, para definição dos objetivos e comparação da situação real e também 
um instrumento facilitador para a previsão e a redução das incertezas, para identificar 
as ações prioritárias, para auxiliar na mobilização e gerenciamento de pessoal e para 
ser uma ferramenta dinâmica que deve refletir o comportamento da organização. 

Para Chiavenato (1999) as organizações estão focadas na medição, avaliação e 
controle de três aspectos principais: 

− Desempenho: O Comportamento ou meios instrumentais que se pretende pôr 
em prática; 
− Resultados: Os resultados concretos e finais que se pretende alcançar dentro de 
um certo período; 
− Fatores críticos de sucesso: Os aspectos fundamentais para que a organização 
seja bem-sucedida em seus resultados e em seu desempenho. 

Bogan e English (1997, p.60), por meio das Figuras 1 e 2 apresentam típicas medidas 
de desempenho antigas e as típicas medidas de desempenho atuais. 
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Fonte: Bogan e English, 1997 p.60 

Figura 1 – Antigas medidas de desempenho 

Pela Figura 1, nota-se a ênfase das medidas para a perspectiva apenas financeira das 
Organizações. 
Já na Figura 2 é possível notar a perspectiva da qualidade, dando-se ênfase também 
para outras medidas não-financeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Fonte: Bogan e English, 1997 p.60 

Figura 2 – Novas medidas de desempenho 

Neely et al (1995, p.81), definem a medição do desempenho como sendo “o processo 
de quantificação da ação, onde medição é o processo de quantificação e a ação o que 
leva ao desempenho”. 

Segundo Corrêa e Corrêa (2005, p.99), “de acordo com uma visão mais 
mercadológica, e numa lógica competitiva, as organizações, para atingir seus 
objetivos, buscam satisfazer a seus clientes (e outros grupos de interesse) de forma 
mais eficiente e eficaz que seus concorrentes” . Segundo eles, a eficácia refere-se à 
extensão segundo a qual os objetivos são atingidos, ou seja, as necessidades dos 
clientes e outros grupos de interesse da organização são satisfeitos. Já a eficiência: é 
a medida de quão economicamente os recursos da organização são utilizados quando 
promovem determinado nível de satisfação dos clientes e outros grupos de interesse. 
A Figura 3 ilustra a diferenciação entre eficiência e eficácia. 
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                                       Fonte: Corrêa e Corrêa, 2005, p.99 

Figura 3 – Ilustração da diferença entre eficiência e eficácia 

Para Neely et al (1995) um sistema de medição de desempenho deve conter medidas 
individuais, porém inter-relacionadas entre si pertencentes a um determinado 
ambiente. Segundo o autor ao se realizar um projeto de um sistema de medição de 
desempenho deve ser questionado nas seguintes interrogações: 

− Quais medidas de desempenho serão usadas? 
− Para que elas serão usadas? 
− Quando elas irão custar? 
− Quais benefícios elas irão fornecer? 

Faria e Costa (2005) afirmam ser o Balanced Scorecard um sistema de avaliação de 
desempenho que se destaca em tempos atuais. 

4. O Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard foi desenvolvido em 1990 a partir de um grupo de trabalho do 
Nolan Norton Institute, o qual, assessorava a KPMG em pesquisas e 
desenvolvimento de novos modelos de gestão. O objetivo do grupo era criar um 
modelo de medição de desempenho em organizações do futuro, pois os modelos até 
então existentes já eram considerados obsoletos.  O líder do estudo foi David Norton, 
então CEO do Nolan Norton Institute sendo assessorado por Robert Kaplan, atuando 
como consultor acadêmico. Durante o ano de 1990, representantes de doze 
companhias dos setores de manufatura, serviços, indústria pesada e alta tecnologia se 
reuniram para desenvolver o novo modelo de avaliação de desempenho. 

Após todas as experiências adquiridas em estudos e implementações do Balanced 
Scorecard e os três artigos publicados na Havard Business Review, Kaplan e Norton 
escreveram o clássico “ The Balanced Scorecard: translating strategy into action”  
em 1996. O livro é a publicação que apresenta todos os conceitos do sistema 
podendo ser utilizado como ferramenta de pesquisa e de implementação do BSC em 
Organizações. 

Segundo Kaplan e Norton (1996), as organizações estão competindo em ambientes 
complexos em que o entendimento de suas metas e os métodos para atingi-las são 
aspectos vitais para sua sobrevivência. 
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Para os autores muitas organizações de serviços, principalmente de transportes, 
comunicação, financeiras e utilidades existiram por décadas num ambiente não 
competitivo. No entanto a era da informação passou a requerer novas potencialidades 
para o sucesso competitivo. 

“O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia de uma organização em um 
conjunto compreensivo de medidas de desempenho que fornece uma delimitação 
para a mensuração estratégica e o gerenciamento do sistema” (KAPLAN e 
NORTON, 1996, p.3). 

Niven (2002), define o Balanced Scorecard como um cuidadoso conjunto de 
medidas derivadas da estratégia da organização. Segundo o autor o Balanced 
Scorecard representa uma ferramenta para os líderes usarem na comunicação aos 
empregados e interessados externos os resultados e os direcionadores de desempenho 
pelos quais a organização alcançará sua missão e seus objetivos estratégicos. 

Segundo Johnston e Clark (2002), o modelo mais conhecido que encoraja o uso de 
um composto de medidas é o Balanced Scorecard. Este modelo vem tendo forte 
impacto nos últimos anos por encorajar os gerentes de todos os níveis a investir em 
um conjunto mais balanceado de medidas.  

Para Kaplan e Norton (1996, p.2), “o Balanced Scorecard mensura o desempenho 
operacional através de 4 perspectivas: financeiras, processos internos de negócios, 
processo externos de negócios e aprendizado e crescimento”  conforme mostra a 
Figura 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

      Fonte: Kaplan e Norton (1996, P.9) 
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Figura 4 - O Balanced Scorecard como uma estrutura para transmitir uma estratégia em 
termos operacionais 

Para os autores, o BSC permite as companhias rastrear os resultados financeiros 
enquanto, simultaneamente, monitora o progresso na construção de suas 
potencialidades e aquisições de ativos intangíveis que elas necessitam para o 
crescimento futuro. Afirmam os autores que o BSC é mais que um sistema de 
medição tático ou operacional. Companhias inovadoras estão usando o BSC como 
um sistema de gerenciamento estratégico.  

Portanto o BSC, além de um sistema de avaliação de desempenho, também é uma 
ferramenta de gerenciamento estratégico, auxiliando no esclarecimento e transmissão 
da visão, na comunicação e estabelecimento das metas, no planejamento e definição 
dos objetivos e no feedback estratégico e aprendizado. 

5. O transporte ferroviár io no Brasil e a impor tância da avaliação de 
desempenho para o setor . 

Segundo a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (2007) o sistema 
ferroviário brasileiro totaliza 29.706 Km, concentrando-se nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste, atendendo parte do Centro-Oeste e Norte do país. Atualmente em 
concessão encontram-se 28.840 Km das malhas.  

Conforme a ANTT (2007), atualmente existem onze operadores de transporte 
ferroviário sendo que os principais são: América Latina Logística S/A, MRS 
Logística S/A, CVRD - Companhia Vale do Rio Doce S/A, Central Ferroviária do 
Nordeste S/A e Ferrovia Tereza Cristina S/A. 

Lembrando que a CVRD controla três ferrovias concessionárias (Estrada de Ferro 
Vitória Minas S/A, Estrada de Ferro dos Carajás S/A e Ferrovia Centro Atlântica 
S/A) 

Diferentemente de países com extensão territorial proporcional a do Brasil, a 
representatividade do transporte ferroviário perante os outros modais ainda é baixa, 
chegando ao índice de aproximadamente 21%. Em países como China, EUA e 
Rússia este número está entre 40 a 60% dentro da matriz destes países. 

Isto mostra que o Brasil precisa crescer neste tipo de modal, para que sua 
competitividade externa possa aumentar, possibilitando a diminuição do custo 
logístico global dos produtos nacionais. 

Segundo a Agência Nacional dos Usuários de Transportes de Cargas (apud DIEESE, 
2006, p.5), a matriz nacional de transportes é totalmente desproporcional e faz um 
comparativo com países em desenvolvimento e países desenvolvidos, conforme 
Figura 5. 
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                  Fonte:  Anut/ Ibre-FGV (apud Dieese, 2006, p.5) 

Figura 5 – Matriz de Transporte de Carga: Comparação Internacional 

Nota-se, portanto, que o Brasil está 17,64 % aquém dos países em desenvolvimento e 
19,14 % dos países desenvolvidos, mostrando a necessidade de crescimento deste 
modal de transporte em relação ao modal rodoviário. 

No entanto, segundo o Centro de Estudos em Logística – COPPEAD/UFRJ (2006) 
do ano de 1997 até 2005 houve um aumento significativo de 60,2 % no transporte de 
cargas no Brasil, conforme mostra a Figura 6. 
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Fonte: ANTT (apud Coppead/CEL, 2006) 

Figura 6 – Crescimento da Produção de Transporte Ferroviário 

Ainda, segundo a ANTT (2007), os investimentos no setor, principalmente por parte 
de alguns operadores, teve um aumento considerável, conforme apresenta a Figura 7. 

 
                       
                      Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2007) 

Figura 7 – Investimento dos Operadores Ferroviários 

Observa-se que desde o ano de 2002 o crescimento no total de investimento anual foi 
contínuo, sendo que o aumento de 2005 em relação a 2004 foi de 78,75%. Conforme 
a ANTT, deste montante de 2005 (R$ 3,38 bilhões), somente a CVRD aplicou nas 
ferrovias controladas por ela um total de R$ 2,36 bilhões, seguido pela MRS (R$ 398 
milhões) e ALL (R$ 392,7 milhões), ficando o restante para as outras 
concessionárias. 

De acordo com ANTT, quanto às receitas brutas adquiridas, também houve um 
crescimento contínuo a partir de 2002, conforme apresenta a Figura 8. 
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                         Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2007) 

  Figura 8 – Receita bruta adquirida pelos Operadores Ferroviários 

 

Já neste caso o aumento de 2005 em relação a 2004 foi de 18,53 %, sendo que do 
total de R$ 8,88 bilhões, R$ 5,05 bilhões foram adquiridos pela CVRD, seguido pela 
MRS (R$ 1,99 bilhões) e ALL (R$ 926 milhões). O restante foi auferido pelas outras 
ferrovias, lembrando que em 2005 a Brasil Ferrovias S/A e Novoeste S/A ainda não 
pertenciam a ALL, atual controladora. 

Portanto para sustentar o crescimento do setor ferroviário e efetivar os planos 
estratégicos do país para o setor, e consequentemente, das companhias ferroviárias, 
serão necessários instrumentos de gestão adequados e eficazes para este propósito. O 
Balanced Scorecard, por ser um modelo que aborda quatro perspectivas, além de ser 
capaz de transmitir a estratégia da corporação para todos os níveis da empresa, pode 
ser uma boa alternativa de sistema de avaliação de desempenho a ser aplicável nas 
organizações de transporte ferroviário. 

A Figura 9 mostra uma abordagem de causa e efeito do Balanced Scorecard para o 
cumprimento da estratégia e sustentabilidade do crescimento, aplicado para um 
operador de transporte ferroviário. 
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 Fonte: Os autores 

Figura 9 – Relação de causa e efeito do BSC para um operador de transporte ferroviário 

6. Conclusões 

Nos próximos anos, o investimento no setor ferroviário será vital para a permanência 
do país no mercado competitivo, demandando estratégias e excelência na gestão de 
operações por parte das operadoras de transporte ferroviário. 

Conforme visto, existem operadores que já realizaram investimentos significativos e 
obtiveram crescimento em sua receita bruta nos últimos anos. A sustentabilidade 
deste crescimento será possível, desde que, todos os stakeholders envolvidos neste 
negócio estejam satisfeitos e cresçam simultaneamente, como por exemplo, clientes, 
colaboradores, órgãos governamentais, fornecedores e comunidade. 

A avaliação de desempenho pode ser algo fundamental neste processo, sendo 
responsável por transmitir a estratégia, controlá-la e avaliar o desempenho, de forma 
que as melhorias no setor possam ser realizadas continuamente, buscando os 
objetivos de desempenho determinados e atendendo aos interesses de todos os 
stakeholders envolvidos neste ambiente. 

Assim, instrumentos de gestão como o Balanced Scorecard, devido às suas 
potencialidades de comunicação da estratégia e também às diversas perspectivas que 
podem ser avaliadas por meio do modelo, serão muito importantes para o auxílio na 
gestão e planejamento das empresas do setor, visando atingir suas estratégias 
propostas e melhorar seus desempenhos, aumentando, conseqüentemente, a 
participação do transporte ferroviário dentro da matriz nacional de transportes. 

Este aumento da participação do transporte ferroviário na matriz de transportes do 
Brasil pode trazer ganhos significativos, não só para os operadores de transporte 
ferroviário, mas também para a economia nacional, devido à redução dos custos 
logísticos dos produtos, gerando-se, assim, uma maior competitividade externa ao 
país. 
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