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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar um planejamento estratégico 

utilizando a ferramenta do Balanced Scorecard em uma empresa de médio porte no 

gerenciamento de resíduos sólidos, com foco no ramo de papéis recicláveis. 

Buscando um melhor aproveitamento das novas oportunidades de negócio e 

garantindo a manutenção da competitividade da empresa. 

2. INTRODUÇÃO 

 A Repapel é uma empresa de médio porte do ramo de gerenciamento de resíduos 

de papel reciclável. Sua atuação basicamente se resume na aquisição de resíduos 

de papel de geradores como as indústrias, classificação de acordo com o tipo de 

papel e venda do produto classificado para empresas que o utilizam na forma de 

insumos como as indústrias papeleiras.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, institui um sistema de incentivo 

fiscal e de financiamento com o objetivo de estimular as empresas a produzir menos 

lixo e assumir a responsabilidade pela coleta, tratamento e logística reversa. Esta 

legislação aumenta a possibilidade de captação de resíduos de papel de empresas 

geradoras.  

O consumo de papéis recicláveis, por outro lado, saltou de 158 milhões de toneladas 

em 2002 para cerca de 231 milhões de toneladas e, 2012, consolidando um 

crescimento de 46,20% em um período de apenas 10 anos. (RISI, 2012).  

Este cenário, ao mesmo tempo em que propicia o aumento de negócios também cria 

um ambiente apropriado para o crescimento da concorrência no setor. Sendo assim, 

desenvolver um planejamento estratégico para empresas do setor, para que 

possuam diretrizes e comunicação eficientes e eficazes aumentam suas chances de 

permanecerem competitivas e atingirem seus objetivos. 

3. OBJETIVO 

O objetivo primário do presente trabalho é a elaboração do Planejamento 

Estratégico da Repapel através da aplicação dos conceitos do Balaced Scorecard 

visando a manutenção da competitividade da empresa. 

O objetivo secundário é buscar a expansão dos conceitos de Planejamento 

Estratégico para o setor de reciclagem. 
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4. METODOLOGIA 

A abordagem adotada neste trabalho será qualitativa. A busca de um melhor 

entendimento da aplicação de uma ferramenta de planejamento estratégico em uma 

empresa de médio porte vai ao encontro com Miguel (2012) quando o mesmo define 

que a abordagem qualitativa busca o entendimento do processo ao invés de focar na 

estrutura e nos elementos da mesma. 

O tipo de pesquisa adotado para atingir o objetivo proposto foi o estudo de caso.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o trabalho utilizou-se a busca de informações através de entrevistas não 

estruturadas com a administração da Repapel, observações e visitas in loco. 

A sequência de elaboração da coleta de dados e do planejamento estratégico da 

Repapel, partiram da definição da Missão, Visão e Valores da empresa. 

Em seguida, conceitos estabelecidos por Porter (2004) como a Análise da Cadeia de 

Valor e as Forças de Porter foram utilizadas para análise dos ambientes internos e 

externos. As estratégias foram desenvolvidas com a análise SWOT e o consequente 

desdobramento no mapa estratégico, indicadores, metas e planos de ação foram 

resultados da aplicação dos conceitos de Balanced Scorecard. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da análise SWOT foram gerados os quatro tipos de estratégias da matriz 

SWOT: Desenvolvimento (força x oportunidades), Manutenção (força x ameaças), 

Crescimento (fraqueza x oportunidade) e Sobrevivência (fraqueza x ameaças) que 

podem ser verificadas na Figura1. Na sequência do trabalho serão elencadas até 

três estratégias alinhadas ao core business e à identidade da empresa para a 

elaboração do mapa, objetivos e indicadores estratégicos seguidos do plano de ação 

para implementação. 
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FIGURA 1 - Estratégias elaboradas pela análise SWOT  
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS

BUSCAR TECNOLOGIA DE PONTA PARA 

ATENDER DE FORMA EFICIENTE A OPERAÇÃO 

E LOGÍSTICA

MELHORIA CONTÍNUA DO SISTEMA DE 

GESTÃO INTEGRADA APOIADA NAS 

CERTIFICAÇÕES ISO 9001 E 14001

DESENVOLVER A ÁREA COMERCIAL 

(COMPRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

GERENCIAMENTO)

DESENVOLVER FILOSOFIA DE TREINAMENTO 

CONTÍNUO DOS COLABORADORES

IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

QUE INTEGRE OS PRINCIPAIS SETORES

CONTRATAR CONSULTORIA PARA MELHORIA DOS 

PROCESSOS NO ASPECTO ERGONÔMICO
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FIDELIZAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO 

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, 

APLICANDO O KNOW-HOW E EXPERIÊNCIA DA 

EMPRESA PARA TORNAR O FORNCEDOR EM UM 

CLIENTE PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS.


