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Resumo 

A conjuntura macroeconômica atual tem impactado na competitividade empresarial, forçando as empresas a 

agirem, constantemente, alinhadas ao planejamento estratégico. O presente estudo tem por objetivo aplicar uma 

ferramenta da gestão estratégica, mapeada a partir da análise ambiental de uma empresa de economia mista de 

transporte público ferroviário de passageiros, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A metodologia 

possui  a abordagem de pesquisa aplicada, incluindo a análise ambiental interna e externa à organização, com 

dados quantitativos e qualitativos. Esta avaliação constituiu subsídio para a estruturação do mapa estratégico 

associado à missão, visão, estratégias, objetivos e perspectivas da empresa.  
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Abstract 

The macroeconomic situation has impacted on business competitiveness, forcing companies to act, constantly, in 

line with strategic planning. The present study aims to present a strategic management tool, mapped from the 

environmental analysis of a mixed-economy railway passenger transport company, Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos. The methodology has an applied research approach, including an internal and external 

environmental analysis to the organization, with quantitative and qualitative data. This evaluation was an aid to a 

mapping strategy associated with the mission, vision, strategies, objectives and perspectives of the company. 
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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento está inserido num contexto em que a prática de ações por improvisação são 

substituídas por entendimento da economia de mercado, concatenadas à finalidade da empresa 

e sua inserção nesse cenário, a fim de instrumentalizar de modo a permitir correções às 

deficiências provenientes dessa relação empresa e mercado. 

Wright; Kroll; Parnell (2000, p. 24) referenciam que a “estratégia refere-se aos planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização”. Para isso, este estudo foi compilado com o intuito de expor a importância do 

planejamento estratégico e a orientação aos resultados, enquanto ferramenta estratégica 

aplicada a uma empresa de economia mista, no ramo de transporte público ferroviário de 

passageiros.  

A píncípio, buscou-se obter uma avaliação das oportunidades de negócio, que consistem em 

fator preponderante para que hipóteses sejam diagnosticadas, a fim de que suportem a 

decisão, compreendendo se as oportunidades de negócios passam por momento favorável ou 

não.  

Além disso, o reconhecimento de sua evolução e fatos históricos relevantes que marcaram a 

concepção da empresa. Isso associado à avaliação e análise dos fatores críticos, os quais 

foram mapeados, por meio de levantamento das variáveis do cenário econômico, social, 

tecnológico e legal e seu impacto no negócio empresarial. 

Complementando as análises foram realizadas buscas acerca do perfil do público-alvo 

potencial e dos segmentos de mercado, dos concorrentes e das forças competitivas capazes de 

influenciar em alto ou baixo grau os serviços ofertados pela empresa e reconhecer, os 

diferenciais e as vantagens competitivas do negócio. 

Segundo Ferrel & Hartline (2016, n.p.), planejamento estratégico depende muito de 

disponibilidade e interpretação das informações, pois seria um desperdício de tempo, além de 

um exercício sem sentido. 

Tudo isso, oportunizou a demonstração da importância do planejamento estratégico e 

utilização de ferramenta de gestão estratégica, culminando na construção de um mapa 

estratégico atualizado para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM.   

2. METODOLOGIA 

O estudo desenvolvido, quanto à sua natureza seguiu a abordagem de pesquisa aplicada, 

adotando procedimentos metodológicos exploratórios e descritivos, resultando num estudo de 

caso. Para Fleury e Werlang, “a pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas 

presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está 

empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções”. 

(apud Thiollent, 2009, p.36) . 

A concepção dos estudos foi desenhada com base em técnicas de gestão por resultados e es-

truturou-se em três vertentes: Mapeamento das Variáveis, Diagnóstico e Proposta.  

Para o mapeamento, foi realizada coleta de variáveis do micro e macroambiente e 

consolidação dos dados, extraídos de fontes oficiais do governo, como SEADE – Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados e BCB - Banco Central do Brasil.  



 

 

Além disso foram pesquisados documentos internos à empresa para identificação de diretriz 

estratégica e consultas junto aos stakeholders das áreas de planejamento, engenharia, 

operação, recursos humanos, finanças e contabilidade da empresa CPTM, a fim de realizar o 

levantamentos das informações estratégicas relevantes à investigação. 

O diagnóstico observou as perspectivas apontadas por Ferrel & Hartline, (2016, n.p.): cliente, 

análise da concorrência, ambiente e informação interna à organização.  

Não foi realizada uma análise exaustiva de todas as vaiáveis possíveis, pois Vasconcellos 

(1979, n.p.) indica que é essencial que sejam mapeadas variáveis concernentes à organização 

para a qual a análise ambiental esteja sendo realizada.  

Por isso, foram examinadas variáveis das dimensões demográfica, social, econômica, legal, 

impactos do mercado e contexto mundial, nacional e setorial, tendências de tecnologias de 

informação e comunicação – TIC e ferramentas de gestão, estritamente pertinentes à 

organização estudada. 

Todo o processo de análise e avaliação de dados constituiram uma fase de diagnóstico prévio,  

os quais foram compilados pelo Departamento de Estudos e Planejamento Econômico da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.  

Por meio das análises realizadas foi possível desenhar o Mapa Estratégico como  ferramenta 

de gestão estratégica capaz de traduzir a missão e a estratégia da organização em objetivos e 

medidas palpáveis. Para Storch et al. (2000, p. 4075, apud: Kaplan e Norton, 1997), “as 

medidas representam o equilíbrio entre indicadores externos voltados para acionistas e 

clientes, e as medidas internas dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e 

crescimento”. 

3. CONTEXTO INVESTIGADO 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM é uma empresa de economia mista 

do Governo do Estado de São Paulo, ligada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, 

criada pela Lei Estadual nº 7.861, no dia 28 de maio de 1992. (CPTM, 2018) 

A rede formada pela CPTM possuía, até o mês de marco de 2018, sete linhas, que somavam 

257,5 quilômetros operacionais, numa malha total de 260,8 quilômetros. O sistema atendia 22 

municípios, sendo 19 deles na Região Metropolitana de São Paulo e contava com 92 estações. 

Recentemente, foi inaugurado mas 12,2 quilômetros, 2 estações e passou a atender mais um 

município, Guarulhos. 

Foi formada a partir dos sistemas de transporte de passageiros, sobre trilhos, operados em São 

Paulo herdados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, empresa ferroviária brasileira que 

pertencia ao estado de São Paulo, e mais recentemente da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos – CBTU, empresa oriunda da Rede Ferroviária Federal S.A, onde esta constituía uma 

sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Governo. (FEPASA e 

CBTU, 2018) 

A priori, o transporte ferroviário de passageiros era tido como uma atividade acessória das 

ferrovias. Comumente, à época remota, a cobrança era realizada a bordo e se utilizavam 

carros de madeira rebocados por locomotivas a vapor de baixa potência, com embarque e 



 

 

desembarque em plataformas abertas e descobertas, conhecidas como paradas, em resposta às 

demandas de centralidades que se localizavam ao longo da linha. 

A tarifa social era estipulada com valor único e não proporcional às distâncias percorridas, 

este tipo de transporte mostrou-se deficitário e ainda se aplica, de certa forma à atualidade. Na 

revisão de seu plano diretor em 1984, a CBTU diagnosticava a necessidade de investimentos 

significativos apenas para retomar a condição de operação. Após dez anos do diagnóstico, 

pouco foi feito. (CPTM, 2009) 

No sistema da Fepasa, a situação também era precária, somente a partir da criação da 

Diretoria de Transporte Metropolitano, em 1983, conseguiu-se promover uma discreta 

melhora já nos anos que antecediam à sua transmissão à administração da CPTM. Contudo, 

para o conjunto transferido à CPTM, o programa de financiamento do Banco Mundial e do 

Governo Federal, revelou-se insuficiente. 

Os sistemas herdados pela CPTM estavam seriamente sucateados por falta de investimentos 

em sua infraestrutura, na atualização funcional, tecnológica e de desempenho e manutenção. 

Era um círculo vicioso: o serviço perdia qualidade, perdia usuários, gerava déficit, sacrifícios 

na manutenção e, novamente, perdia qualidade. 

Diante o exposto, optou-se por analisar o ambiente desta empresa e propor uma ferramenta de 

gestão estratégica atualizada, alinhada ao seu planejamento estratégico.   

4. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Diferente de um simples diagnóstico, que representa uma explicação única para determinada 

conjuntura, a análise realizada baseou-se em situações que refletem as diversas variáveis do 

macro e microambiente, que em conjunto são capazes de demonstrar uma gama de 

interpretações para explicar o cenário vivenciado pela empresa. 

Segundo Vasconcellos (1979, n.p.), é de suma importância que sejam mapeadas variáveis 

realmente pertinentes à organização para a qual a análise ambiental esteja sendo realizada. 

Isto exposto, tem-se a seguir um breve relato sobre as principais variáveis que interferem no 

planejamento estratégico da CPTM.    

4.1 Panorama Ambiental 

Com o processo de queda da inflação aliado ao ciclo de afrouxamento monetário promovido 

pelo Banco Central através da diminuição dos juros básicos, as projeções econômicas voltam 

a apontar crescimento para o Brasil nos próximos anos, demonstrando que o período de 

recessão tem ficado para trás.  

O Fundo Monetário Intenacional - FMI estima que o Produto Interno Bruto - PIB cresça cerca 

de 1,5% em 2018, enquanto o boletim Focus – divulgado semanalmente pelo Banco Central – 

demonstra ainda mais otimismo, com a expectativa de crescimento acima de 2%. 

Este cenário de maior confiança deve impulsionar o consumo e trazer reflexos positivos na 

produção industrial e consequentemente no mercado de trabalho, com a criação de novas 

vagas de emprego. O reaquecimento deve atingir, ainda, o setor de Infraestrutura com projetos 

de concessão mais palatáveis de forma a atender às demandas do mercado interno e atrair 

investidores.  



 

 

O Estado de São Paulo, como maior economia do País – representando 1/3 do PIB, deverá 

perceber com grande intensidade a soma de todas essas variáveis que tende a resultar em 

crescimento na demanda por transporte público estrutural e de grande volume. 

A projeção se baseia na diferença das estruturas tributárias entre a União e o Estado, uma vez 

que a arrecadação do Governo Federal tem uma importante parcela no consumo e na renda, 

enquanto o Estado depende fundamentalmente do ICMS, imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, e é um imposto brasileiro que incide sobre a movimentação de mercadorias 

em geral.  

Os dados da Fundação SEADE confirmam a expectativa de crescimento tímido, apontando 

que o PIB do Estado de São Paulo no último trimestre de 2017 avançou apenas 0,8%.  

Na comparação com o mesmo período do ano anterior o Produto do Estado mostrou 

crescimento de 1,6%, o que confirma a retomada do crescimento, ainda que tímido.  Neste 

contexto, a CPTM desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico e social da 

Região Metropolitana de São Paulo.  

Segundo o Balanço 2016/2017 publicado pela ANPTrilhos - Associação Nacional de 

Transportadores de Passageiros sob Trilhos - entidade civil, sem fins lucrativos, de âmbito 

nacional, criada com o objetivo de promover o desenvolvimento e o aprimoramento do 

transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil -, a CPTM figura como a única empresa de 

transporte público no Brasil com projetos ferroviários em execução, sendo eles: Extensão da 

Linha 9 – Esmeralda e Implantação da Linha 13 – Jade.  

Nesta mesma linha, a UITP - Union Internationale des Transports Publics - organização 

internacional para autoridades e operadores de transporte público, tomadores de decisões 

políticas, institutos científicos e a indústria de fornecimento e serviços de transporte público - 

divulgou em seu Relatório Estatístico, que o Brasil é o terceiro maior mercado potencial para 

o transporte público em número de viagens, perdendo apenas para a China e o Japão.  

Deste modo, a CPTM deverá utilizar os recursos dos próximos anos em projetos capazes de 

elevar o nível de qualidade da prestação de serviço e atender a crescente demanda por 

transporte público resultante da melhoria do cenário macroeconômico, estando os maiores 

investimentos previstos para os horizontes além 2019 alinhados com a melhora na 

arrecadação do Estado. 

4.2 Análise do Macroambiente 

Dentre a análise das variáveis externas à empresa, as principais questões que influenciam em 

seu direcionamento e desempenho, são as seguintes: 

O ambiente demográfico constitui insumo para a elaboração de projeções de demanda da 

CPTM. A projeção de crescimento da população, de acordo com os dados da Fundação 

SEADE, tem demonstrado uma redução contínua da taxa de crescimento populacional 

gerando, além disso, importantes alterações no perfil da população, com decréscimo do 

contingente mais jovem e contínuo processo de envelhecimento. 



 

 

Por outro lado, o envelhecimento também tem impacto direto na sustentabilidade e 

desempenho econômico-financeiro da empresa, em virtude do atual modelo de remuneração 

da CPTM. 

Estima-se que em meados de 2034 a população com mais de 65 anos deverá igualar-se ao 

contingente com menos de 15 anos na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

  

Gráfico 1 - Taxa de crescimento da população da RMSP 2010 a 2050 (%) 

 

Fonte: Dados extraídos da Fundação SEADE 

 

Contudo esse impacto aparece paulatinamente, conforme apontado no Gráfico 1. Há 

expectativa de declínio contínuo da taxa de crescimento populacional, por isso é necessário 

começar a pensar em alternativas que supram essa deficiência futura. 

 

b) As taxas SELIC, de inflação e de câmbio apontam alívio do processo recessivo, com 

tendência por ser consolidada, conforme apontado no Tabela 1, publicacão do FOCUS – 

Relatório de Mercado pelo BCB. 

 

Tabela 1 - Evolução dos Indicadores Econômicos 

 
2015 2016 2017 

SELIC 12,54% 13,20% 9,53% 

IPCA 10,19% 6,12% 2,91% 

Taxa de Câmbio R$3,90 R$3,26 R$3,31 

Fonte: Dados extraídos do Boletim Focus, BCB (jun/2018) 

 

A tênue trajetória de recuperação da economia reaqueceu o mercado interno e estimulou os 

deslocamentos na Região Metropolitana de São Paulo. Na CPTM esse movimento  pode ser 

observado no volume de passageiros transportados, o Gráfico 2 apresenta essa tendência, na 

qual em três trimestres do ano de 2016 houveram taxas positivas de crescimento em relação 

ao ano de 2015, mantendo-se no primeiro trimestre de 2017. 



 

 

 

Gráfico 2 -  Taxa de crescimento de passageiros transportados trimestre em relação ao trimestre do ano 

anterior 2016/ 2017 

 

Fonte: Dados extraídos da Fundação SEADE 

 

c) Quanto ao desemprego, no momento atual ainda representa incertezas, pois a taxa de 

desemprego do ano de 2017 em relação ao ano de 2016 não apresentou melhora significativa, 

apesar do alívio recessivo, conforme apontado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3- Taxa de Desemprego na RMSP 2015 a 2017 (% ) 

 

Fonte: Dados extraídos da Fundação SEADE. 

Nota: Pesquisa de Emprego e Desemprego 

 

Importante destacar que como sequela da crise, o mercado de trabalho informal cresceu, o que 

de imediato reflete no volume de passageiros que fazem uso do Vale Transporte. 

 



 

 

d) Dentre o conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento do setor de 

transporte ferroviário de passageiros, a empresa está amparada por um marco regulatório claro 

e bem concebido, pois isto é requisito fundamental para estimular a confiança de investidores 

e consumidores e para o bom andamento das atividades inerentes ao setor. 

A sua distribuição em 4 segmentos, indicados no Quadro 2, visa à facilidade em visualizar as 

variantes existentes, inclusive por esfera de governo e âmbito setorial, as quais orientam os 

empreendimentos em estudos e implantação pela CPTM.  

 

Quadro 1- Marco Regulatório 

Planejamento 

Orçamentário e 

Gestão Fiscal 

Administração Pública 

Planos de desenvolvimento, 

uso e ocupação do solo e 

mobilidade 

Meio Ambiente 

Plano Plurianual 2016-

2019 / 2020-2023 

Lei de Contratações e 

Compras 8.666/93  

Plano Integrado de 

Transporte Urbano 2025  

Federal: CONAMA/ 

IBAMA/ IPHAN   

Lei Responsabilidade 

Fiscal 

Lei de Concessões 

8.987/95 
Planos Diretores Municipais  

Estadual: CONSEMA/ 

CPRN (DAIA, DUSM E 

DEPRN) / CETESB/ 

CONDEPHAAT 

  
Lei das Estatais 

13.303/2016 
Leis de Gratuidade  

Municipal: DEPAVE/ 

DECONT/ DPH 

Desapropriações e impactos  

  
Lei das Parcerias Público-

Privadas 

Lei de Acessibilidade 

Controle 
  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

Além disso, contempla  a coadunação de esforços para a implantação de políticas públicas de 

transporte necessárias à consecução da realização de projetos estruturantes, de forma 

organizada e com transparência, indicando os objetivos que se pretende alcançar e qual 

público beneficiado. 

4.3 Análise do Microambiente 

Face às variáveis do ambiente externo à empresa, tem-se a considerar que as incontroláveis, 

precisam ser conhecidas e contornadas, pois a CPTM não pode exercer controle direto sobre a 

concorrência, os novos entrantes, substitutos e os usuários. 

Contudo, o conhecimento dessas variáveis, onde se encontram os mercados, constantes no 

Quadro 3, permite a adoção de estratégias de negócio para alcance de interesses da empresa. 

Em analogia à metodologia  do economista e consultor norte-americano Michael Porter e 

aplicando ao estudo de caso aqui proposto, as variáveis não controláveis foram sintetizadas 

em três grupos aplicáveis à uma empresa pública: interfaces institucionais, substitutos e novos 

entrantes. 

 



 

 

Quadro 2- Identificação das Variáveis Não Controláveis do Microambiente 

Interfaces Institucionais Concorrentes Novos entrantes 

Órgãos e empresas públicas e 

empresas privadas  

Modo sobre trilhos: Metrô, 

VIA QUATRO  

Serviço de transporte 

coletivo/individual privado: 

Uber, 99, Cabify, outros 

Contratos e Convênios 

Modo sobre pneus: Público: 

SPTrans, EMTU 

Empresas municipais de 

ônibus Privado/Particular: 

Fretado, Carro  

Aplicativos de “Carona”  

Termo de Parceria 

  
  

Contrato de Gestão Modo Ativo: A pé, Bicicleta   

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

Quanto ao perfil do usuário, denominação usada para cliente, apresenta um perfil cativo, pois 

utiliza este meio de transporte há mais de cinco anos por diversos motivos, sendo o principal 

o trabalho. 
 

Tabela 2- Perfil do usuário 

Usa 5 vezes ou mais a CPTM por semana 72,40% 

Idade entre 18 a 44 anos 78,00% 

Usa a CPTM há mais de 5 anos 66,84% 

Sexo feminino 53,43% 

Sexo masculino 46,57% 

Usa por motivo trabalho 67,31% 

Usa por motivo estudo 13,29% 

Usa por motivo Lazer 6,08% 

Fonte: Dados extraídos da Pesquisa de Avaliação da Satisfação e Serviços, segundo a opinião do usuário dos 

trens da CPTM  (dez/2017)  

 

Quanto ao microambiente interno, aquele em que a empresa se encontra, as variáveis são 

controláveis, ou seja, é possível controlar todas às ações internas da CPTM, por meio de 

melhoria de processos, redução de custos, readequação de estrutura organizacional, entre 

outros.  

Será nesse ambiente que os dirigentes poderão promover ações que irão influenciar o 

desempenho dos negócios da empresa.  

Diante disso, é importante ressaltar que dentre as variáveis controláveis do ambiente interno, 

observou-se que a tecnologia e pessoas se mesclam nesse novo contexto que molda o entorno 

das empresas, o qual sugere que a estratégia de inovação deva levar em consideração ideias, 



 

 

tecnologias e conhecimentos existentes dentro e fora da empresa nas várias áreas de 

conhecimento especialista, como referencia IPET (apud Chesbrough,2006) com o fundamento 

do Modelo Aberto de Inovação.  

Este modelo sustenta um processo de inovação no qual a empresa utiliza conhecimento 

próprio e de outras empresas, combinando e complementando suas ideias com outras 

existentes no ambiente, e amplia sua presença no mercado, seja para atender requisições 

normativas-legais ou para aplicar a inteligência tecnológica para chegar a atender o seu nicho 

de mercado. 

Associado a isto, no Quadro 4 tem-se as ferramentas de tecnologia de informação e gestão 

adotadas pela CPTM, as quais vem de forma a romper o sistema evolutivo, pois geralmente 

consiste em algo feito para simplificar o que já existe ou algo capaz de atender um público 

que antes não tinha acesso ao mercado. Em geral, esse conceito de tecnologia começa 

servindo um público restrito até que alcança todo o segmento. 

 

Quadro 3 -  Tecnologias Disruptivas 

SIG Corporativo Sistema corporativo de informações georreferenciadas 

QRCode Sistema de validação do direito de viagem usando tecnologia Quick Response Code 

Microstrategy Plataforma analítica de gestão e acompanhamento de processos 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018)  

 

Em geral, esse conceito de tecnologia começa servindo um público restrito até que alçança 

todo o segmento. 

Esse breve diagnóstico permitiu conhecer os fatores positivos e negativos do ambiente interno 

e externo. Além de sua capacidade ofensiva, diante das percepções de como aproveita suas 

potencialidades e oportunidades, e a mitigação às ameaças e até mesmo vulnerabilidade à 

instituição vindas do ambiente interno e externo. 

5. INTERVENÇÃO PROPOSTA  

Modelos de gestão orientado a resultados devem ser capazes de traduzir a estratégia a ser 

implementada a todos níveis da organização, permitindo a sua atuação de forma efetiva e 

consciente em favor do alcance dos objetivos empresariais.  

A estratégia a ser implementada exige que as áreas da CPTM e seus colaboradores estejam 

alinhados e comprometidos com o referencial empresarial para que exista sinergia nos 

processos da organização, devendo dessa maneira, dispor de um processo comunicativo que 

gere resultados, maximizando o atingimento da missão e visão institucional. 

Mintzberg (2004), em seu estudo referencia definições de planejar como pensar no futuro, 

controlar o futuro, tomada de decisão, tomada de decisão integrada e, de forma mais 



 

 

abrangente, como procedimento para produzir um resultado articulado, na forma de um 

sistema integrado de decisões. 

Cabe destacar, apesar de não ser o foco deste artigo, que a CPTM adota a gestão de 

indicadores e metas corporativas, para mensurar o alcance dos objetivos. 

A partir do exposto, neste capítulo temos a CPTM e sua estratégia institucional desenhada no 

modelo orientado a resultados.  

5.1 Mapa Estratégico Proposto para a CPTM 

A ferramenta mapa estratégico, extraída do conceito Balanced ScoreCard, oferece um método 

simples para articular a estratégia. (Aleixo et al, apud Gendron, 1997). E apresenta, em 

formato estruturado e lógico, as 4 perspectivas: Financeira, do Mercado, de Processos 

Internos e Aprendizado.  

A estratégia é apresentada por meio de uma representação gráfica que propicia fácil 

compreensão para as áreas e colaboradores, traduzindo a missão, a visão e a estratégia por 

meio de objetivos que direcionam a atuação e o desempenho corporativo 

O intuito do mapa, conforme Figura 1, consiste em definir e comunicar de modo claro a todos 

os níveis gerenciais e empregados, o foco e a estratégia de atuação escolhidos pela 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a forma como suas ações impactam o alcance 

dos resultados desejados, assim como subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de 

recursos e ações. 

 



 

 

Figura 1 - Mapa Estratégico CPTM 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

O mapa estratégico da CPTM foi estruturado em três perspectivas do negócio que 

representam a sua estratégia de atuação encadeada de modo lógico. Cada uma engloba um 

conjunto de objetivos empresariais que retratam os principais desafios a serem enfrentados 

para o alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão. 

A primeira perspectiva consiste nos resultados que a CPTM deve gerar para atender às 

expectativas do cliente (usuário, sociedade civil, órgãos de controle e fiscalização) e 

financeira, o que proporciona sustentabilidade, desenvolvimento e crescimento.  

A segunda perspectiva retrata os processos internos prioritários nos quais a CPTM deverá 

concentrar esforços a fim de majorar positivamente o impacto social causado.  

Por último, a perspectiva de gestão que identifica ações de aprendizado e inovações nas áreas 

de gestão de pessoas, tecnologia da informação e estrutura organizacional necessárias para 

assegurar o crescimento da CPTM. 

O mapa estratégico representado traduz a forma e essência do planejamento, colaborando para 

a consolidação e gestão da estratégia. Desse modo, a cadeia de causa e efeito permeia todas as 

perspectivas do mapa estratégico. 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desafios provenientes do cenário estudado foram inúmeros e a importância do registro dos 

estudos realizados é essencial para a construção do conhecimento, aplicando a teoria à um 

caso prático. 

Uma comparação direta com empresas de porte e setores diferentes seria injusto, por isso, 

prezou-se por demonstrar de forma fidedigna a conjuntura que envolve a atuação empresarial 

e aquilo que é aplicável diretamente a esta empresa pública. 

Os resultados das variáveis analisadas permitiram observar que a empresa pública estudada 

está reagindo às exigências de mercado, com inovação em tecnologia e atendimento da 

expectativa do usuário, enfrentando o cenário econômico atual preocupando-se com o 

planejamento estratégico.  

Também, foi possível verificar com o estudo de caso, que a relação entre a experiência da 

CPTM e o ambiente estratégico inserido na conjuntura econômica atual, requer atenção com 

variáveis externas que podem influenciar seus resultados financeiros futuramente, como a 

mudança do perfil populacional e o nível de atividade econômica. Isto pode ser atenuado com 

a adoção de um modelo de receitas acessórias mais inovador e até mesmo mais arrojado. 

Quanto à inovação tecnológica, a gestão da empresa deve estar atenta às tendências 

empresariais, pois esta dimensão, também, continua sendo um caminho natural de seleção dos 

melhores.  

Sobre a atualização do mapa estratégico proposto, cabe salientar que esta ferramenta fornece 

uma referência para descrever e gerenciar a estratégia. Essa ferramenta, traduz o processo de 

transformação de ativos intangíveis em resultados perceptíveis para os usuários e, 

consequentemente, em resultados financeiros.  

Para trabalhos futuros fica o desafio de realizar a medição quanto aos resultados deste modelo 

de gestão e  ferramenta de planejamento,  fazendo,  assim,  um balanço da capacidade real e 

planejada a ser alcançada nos próximos anos. 
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