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1. RESUMO  

O ambiente empresarial globalizado é altamente competitivo, exigindo dos 

gestores a eficiência na administração dos recursos disponíveis em termos de 

planejamento estratégico e de operações. Assim, surgiu a necessidade da criação 

de instrumentos que auxiliem os gestores nesta tarefa, dentre eles, serão abordados 

dois conceitos: o Balanced Scorecard, que fornece um conjunto de indicadores 

financeiros e não financeiros que são utilizados para auxiliar o planejamento 

estratégico e o conceito de Sistema de Produção Enxuta, onde o foco é o 

aperfeiçoamento constante objetivando o aumento da eficiência, redução das 

perdas, manutenção do estímulo dos colaboradores para a busca de melhores 

métodos de trabalho.  O presente trabalho buscará identificar como o Sistema de 

Produção Enxuta pode melhorar a eficiência do processo produtivo alinhado aos 

objetivos globais da empresa, alimentando o Balanced Scorecard com indicadores 

que auxiliem a implantação da gestão estratégica das organizações. Para tanto este 

trabalho será elaborado baseado em pesquisa bibliográfica em livros e artigos 

especializados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Através de estudos elaborados por Kaplan e Norton (1997), surgiu o Balanced 

Scorecard, organizado em quatro perspectivas distintas: financeira, clientes, interna 

e de inovação e aprendizado. Com isto buscava-se refletir objetivos de curtos e 

longos prazos, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de 

tendências e ocorrências, de perspectiva interna e externa de desempenho. Estes 

mesmos autores ressaltam que as empresas buscam ferramentas que aperfeiçoem 

a gestão de produção, distribuição, o enfoque da melhoria da qualidade, 

direcionando os objetivos na satisfação do cliente. 

Outro conceito importante na área empresarial, conforme cita Ritzman; 

Krajewski (2004), surgiu na indústria automobilística japonesa, Toyota, exemplo de 

excelência em sua área. A Toyota desenvolveu o Sistema de Produção Enxuta ou 

Sistema Toyota de Produção (STP), onde o foco é o aperfeiçoamento constante 

objetivando o aumento da eficiência e redução das perdas, manter estímulo dos 

colaboradores a buscar métodos melhores sempre que as coisas não funcionarem 

corretamente.  



Neste contexto, observa-se a importância de haver uma sinergia entre o 

Balanced Scorecard (BSC) e Sistema de Produção Enxuta, para que os resultados 

obtidos sejam de eficiência global do empreendimento e não de forma isolada. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste projeto de pesquisa é buscar aspectos onde o Sistema de 

Produção Enxuta se interrelaciona aos objetivos estabelecidos pelos conceitos de 

Balanced Scorecard, identificando como estes dois instrumentos podem interagir 

para auxiliar os gestores no planejamento das atividades empresariais. 

 

4. METODOLOGIA  

O presente trabalho será elaborado através de pesquisa bibliográfica 

detalhada sobre Balanced Scorecard e Sistemas de Produção Enxuta. Com os 

conceitos adquiridos, serão avaliadas, através de pesquisa em artigos científicos, as 

características destes dois instrumentos, para, ao final, identificar pontos comuns, 

onde a filosofia do Sistema de Produção Enxuta auxilia estabelecer congruência 

com os conceitos apresentados pelo Balanced Scorecard. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Moreira (2009) reforça que o Sistema Toyota de Produção, criado por Taiichi 

Ohno, motivado pelo fato de a Toyota não ter na época da criação deste sistema os 

recursos de capital que as empresas norte-americanas possuíam, onde propôs que 

as soluções aos problemas deveriam ter base nas tomadas de decisões, abordando 

os problemas de desperdício e produtividade nas rotinas diárias. 

Por outro lado, o Balanced Scorecard ou BSC, não se limita a um conjunto de 

indicadores de desempenho. “O BSC é uma ferramenta que busca facilitar a 

implantação e implementação de sistema de gestão estratégica nas organizações e, 

por consequência, focada na estratégia.” (CHIAVENATO, CERQUEIRA NETO, 

2003, p.47). Segundo estes mesmos autores, este conceito é aplicado nas 

organizações que já tenham definido seu direcionamento estratégico, sendo de uso 

gerencial, com intuito de alinhar as ações dos colaboradores com a estratégia 

organizacional. 

Espera-se que a sinergia entre estes dois conceitos auxiliem a gestão em 

busca de uma eficiência global da organização. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Ritzman; Krajewski (2004) afirma que o Sistema de Produção Enxuta 

concentra-se em estratégias de operações, processos, tecnologia, qualidade, 

capacidade, arranjo físico, cadeia de suprimento, estoque e planejamento de 

recursos, buscando resultados eficientes. O Sistema engloba vários conceitos entre 

eles o Just-in-Time, cujo tema é abordado em várias obras relacionadas com a 

Administração da Produção. 

Liker (2007) ressalta que este sistema é mais do que implementar 

ferramentas isoladas; deve-se compreender a filosofia, a cultura envolvida por trás 

deste conceito. Este mesmo autor aborda os 14 princípios norteadores do Sistema 

de Produção Enxuta construído em uma pirâmide onde a base é a Filosofia do 

pensamento de longo prazo, seguido do Processo, Funcionários e Parceiros, 

estando no topo, a Solução de Problemas através da aprendizagem e melhoria 

contínua, pontos que se assemelham às quatro perspectivas adotadas pelo 

Balanced Scorecard. 

Conforme bem aborda Fernandes; Abreu (2008), de nada adianta a 

organização ter um conjunto de metas de vendas ou de lucratividade, sem ter o 

detalhe sobre como atingir tais metas.  
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