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Bảng cân đối kế toán của công ty A (Đvt: Tỷ USD)

31/3/ 2008

TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

Tiền mặt

1.7

Khoản phải thu

0.8

Trả trước

0.7

Tài sản lưu động

3.2

Tài sản cố định
Lợi thế thương mại
(Goodwill)

1.0

Tổng Tài sản

4.4

Các chi phí chung

1.0

S/H Equity

3.4

Tổng nguồn vốn

4.4

0.2

Thu nhập ròng năm 2008 = $1.15 tỷ
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Sức mạnh của Tài sản vô hình

―Tài sản của chúng ta ra đi hàng đêm và nhiệm vụ của chúng ta là
phải làm hết sức mình để đảm bảo những tài sản đó quay trở về
vào sáng hôm sau‖

N. R. Narayana Murthy,
Chủ tịch kiêm TGĐ tập đoàn Infosys

Nguồn: Trang 1 Báo cáo thường niên năm 2008 của Infosys
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Tại sao đo lường lại đóng vai trò quan trọng

Nếu bạn không thể đo lường một vấn đề, bạn sẽ không thể kiểm soát
được và như vậy bạn cũng sẽ không thể cải thiện được vấn đề đó.
Kaplan & Norton (và các cộng sự)
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Mô hình Balanced Scorecard
Khu vực công và phi lợi nhuận
Triển vọng mục tiêu (Khách hàng)

Khu vực tư nhân

―Chúng ta có những tác động về mặt xã
hội thế nào đối với người dân/cử tri?‖

Triển vọng tài chính
―Nếu chúng ta thành công,
chúng ta sẽ quan tâm đến các
cổ đông như thế nào?‖

Triển vọng hợp tác
―Chúng ta thu hút các nguồn
lực như thế nào cho mục tiêu
của mình‖

Triển vọng khách hàng
―Để đạt được mục tiêu chiến lược,
chúng ta sẽ phải quan tâm đến
khách hàng như thế nào?‖

Triển vọng quy trình
―Để có những tác động về mặt xã hội và thu
hút các nguồn lực cũng như sự hỗ trợ, chúng
ta phải có các quy trình vượt trội nào?‖

Triển vọng quy trình
―Để thỏa mãn khách hàng và các cổ
đông, chúng ta phải có những quy trình
nào vượt trội?‖

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển

―Chúng ta sẽ kết hợp các tài sản vô
hình như thế nào để cải thiện các quy
trình quan trọng‖

―Chúng ta sử dụng tài sản vô hình
như thế nào để cải thiện các qui
trình quan trọng?‖

Tài chính
―Chúng ta nên quản lý và phân bổ
các nguồn lực thế nào để tối đa hóa
các tác động xã hội‖
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Mô hình thẻ Balanced Scorecard bắt đầu với các Mục tiêu tài chính: Đâu là các động
lực tài chính của quy trình tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn?
Gia tăng giá trị cổ đông
Triển vọng tài
chính

Hướng đến mục tiêu gia tăng năng suất
Cải thiện cơ cấu
chi phí

Tăng cường sử
dụng tài sản
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Tạo ra tăng trưởng doanh thu
Gia tăng giá trị
khách hàng hiện có

Mở rộng các cơ
hội doanh thu
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Case Study: Công ty Mobil
(Bản đồ chiến lược – Triển vọng tài chính)
Tầm nhìn
Trở thành công ty khai thác và kinh doanh nhiên liệu tốt nhất trên thị
trường Mỹ bằng cách phân phối một cách hiệu quả các giá trị đặc biệt
đến khách hàng.
Tăng hệ số ROCE lên 16%
 ROCE
 Lợi nhuận biên ròng (trong ngành)

Chiến lược năng suất

Chiến lược tăng trưởng doanh thu
Gia tăng chất lượng doanh thu bằng cách nắm rõ nhu cầu
khách hàng và phân loại nhu cầu

Phát triển mô hình
Nhượng quyền (Các cơ
hội kinh doanh mới)

Tối đa hóa việc sử dụng các tài sản hiện có và đưa vào quy
trình kinh doanh để giảm tổng chi phí phân phối

Gia tăng giá trị
khách hàng

Bổ sung các nguồn doanh thu
khác ngoài xăng, dầu thông qua
sự hiện diện của hệ thống C –
Store mở rộng
 Doanh thu và lợi nhuận biên
thu được ngoài xăng dầu

Cải thiện cơ cấu
chi phí

Sử dụng tối ưu
các tài sản

Gia tăng lợi ích của khách hàng
hiện có bằng cách bán nhiều sản
phẩm cao cấp

Trở thành nhà sản xuất sử dụng một
cách tối ưu các chi phí trong ngành
trên mọi phạm trù của chuỗi cung
cấp.

Tối đa hóa việc sử dụng các tài sản
hiện có

 Tăng trưởng về số lượng trong

 Chi phí tiền mặt (cpg) (trong

 Tỷ lệ Doanh số/Tài sản

ngành

ngành)

 Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho

 Phần trăm các sản phẩm cao

cấp được bán
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Mô hình Balanced Scorecard tiếp tục bằng cách xác định các mục tiêu khách hàng:
Liệu có phải chúng ta đang tiến dần đến thành công với các khách hàng mục tiêu?
Những giá trị nào mà chúng ta cung cấp cho họ?
Gia tăng giá trị cổ đông
Triển vọng tài
chính

Chiến lược năng suất
Cải thiện cơ cấu
chi phí
•

Chiến lược tăng trưởng

Tăng cường sử
dụng tài sản

Gia tăng giá trị
khách hàng

Lợi ích khách
hàng

•

Thị phần

Các thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ

Triển vọng
khách hàng

Giá

Chất lượng

Sự sẵn có

Sự đa dạng

•
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•

Mở rộng các cơ
hội doanh thu

Phản hồi của
khách hàng

•

Mối quan hệ
Chức năng

Dịch vụ

Đối tác

Duy trì khách
hàng

Hình ảnh

Nhãn hiệu

Độ thỏa mãn của khách hàng
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Mobil đã xác định 5 phân đoạn người mua sản phẩm của mình
Thông thường đây là những khách hàng nam giới có độ tuổi trung
bình và thu nhập cao. Họ thường lái xe từ 25,000 đến 50,000
dặm/năm, và mua xăng cao cấp bằng thẻ tín dụng, mua bánh
sandwich và đồ uống từ các trạm xăng đầy đủ tiện nghi, và đôi khi
rửa xe tại chính các trạm xăng đó.

Road Warriors (16%)

Thường là phụ nữ và nam giới với thu nhập tương đối cao, họ thường
gắn bó với một nhãn hiệu duy nhất và thường đến một cửa hàng xăng
duy nhất, thường mua xăng cao cấp và trả bằng tiền mặt.

True Blues (16%)

Generation F3 (27%)

Nhiên liệu, đồ ăn và sự nhanh chóng là đặc điểm của nhóm này. Phần
lớn họ có độ tuổi dưới 25, thường lái xe nhiều và ăn các đồ ăn nhanh
tại các trạm xăng đầy đủ tiện nghi.

Homebodies (21%)

Thường là những người giúp việc đưa đón trẻ em đi chơi trong ngày
và sử dụng bất kỳ trạm xăng nào trong thành phố hoặc dọc theo tuyến
đường đi của họ.

Price Shoppers (20%)

Thông thường họ không gắn bó với một nhãn hiệu nào cả và cũng
không gắn bó với một trạm xăng bất kỳ nào. Họ hiếm khi mua hàng
cao cấp; ngân sách hạn hẹp; hay để ý đến các chương trình khuyến
mại hàng năm của các công ty xăng dầu.
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Case Study: Mobil USM&R
Bản đồ chiến lược – Triển vọng khách hàng
Tài chính
Tăng hệ số ROCE lên xx%
 ROCE
 Lợi nhuận biên ròng (trong ngành)

Chiến lược tăng trưởng doanh thu
Gia tăng chất lượng doanh thu bằng cách nắm rõ nhu cầu khách hàng và
phân loại nhu cầu
Gia tăng lợi ích của
khách hàng hiện có bằng
cách bán nhiều sản phẩm
cao cấp

Nguồn doanh thu
khác ngoài xăng,
dầu
 Doanh thu và lợi nhuận
biên thu được ngoài xăng
dầu

 Số lượng trong ngành
 Tỷ lệ hàng cao cấp

Chiến lược năng suất
Tối đa hóa việc sử dụng các tài sản hiện có và đưa vào quy trình kinh
doanh để giảm tổng chi phí phân phối
Trở thành nhà sản xuất sử dụng
một cách tối ưu các chi phí
trong ngành trên mọi phạm trù
của chuỗi cung cấp.

 Chi phí tiền mặt (cpg)

Tối đa hóa việc sử
dụng các tài sản hiện
có

 Tỷ lệ Doanh số/Tài

sản

(trong ngành)

Khách hàng
Thu hút khách hàng

Xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung cấp

Không ngừng thu hút các phân đoạn khách hàng mục tiêu
thông qua việc gia tăng giá trị cho khách hàng

Tăng cường quan hệ với nhà cung cấp

Yêu cầu chung

Khác biệt

 Sạch sẽ

 Giao dịch nhanh chóng

 An toàn
 Chất lượng tốt

 Nhân viên thân thiện, hòa
đồng

 Thương hiệu tin cậy

 Nhất quán

 Thị phần: RW, TB, F3
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Yêu cầu chung
 Gia tăng lợi ích cho nhà
cung cấp

Khác biệt
 Nhiều hàng hóa và dịch vụ tiêu
dùng
 Giúp phát triển các kỹ năng
kinh doanh

 Tăng trưởng lợi nhuận nhà cung cấp
 Đáp ứng nhu cầu nhà phân phối
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Mô hình Balanced Scorecard tiếp tục xác định các chu trình quan trọng cần
thiết để thực hiện chiến lược.
Chiến lược năng suất
Triển vọng tài
chính
Cải thiện cơ cấu
chi phí

Chiến lược tăng trưởng

Giá trị dài hạn của cổ
đông

Tăng cường sử
dụng tài sản

Mở rộng các cơ hội
doanh thu

Gia tăng giá trị
khách hàng

Giá trị khách hàng

Triển vọng
khách hàng

Giá

Chất lượng

Sự sẵn có

Sự đa dạng

Chức năng

Các thuộc tính của SP/DV

Dịch vụ

Đối tác

Mối quan hệ

Nhãn hiệu

Hình ảnh

Các quy trình quản lý
hoạt động

Triển vọng
chu trình

Cung cấp
Sản xuất
Phân phối
Quản lý rủi ro
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Mô hình Balanced Scorecard tiếp tục xác định các chu trình quan trọng cần
thiết để thực hiện chiến lược.
Chiến lược năng suất
Triển vọng tài
chính
Cải thiện cơ cấu
chi phí

Chiến lược tăng trưởng

Giá trị dài hạn của cổ
đông

Tăng cường sử
dụng tài sản

Mở rộng các cơ
hội doanh thu

Gia tăng giá trị
khách hàng

Giá trị khách hàng

Triển vọng
khách hàng

Giá

Chất lượng

Sự sẵn có

Sự đa dạng

Chức năng

Các thuộc tính của SP/DV

Dịch vụ

Mối quan hệ

Đối tác

Nhãn hiệu

Hình ảnh

Các chu trình quản lý khách
hàng

Triển vọng
chu trình
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Chọn lựa khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng hiện có
Tăng trưởng kinh doanh với
khách hàng
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Mô hình Balanced Scorecard tiếp tục xác định các chu trình quan trọng cần thiết để
thực hiện chiến lược.
Chiến lược năng suất

Cải thiện cơ cấu
chi phí

Chiến lược tăng trưởng

Giá trị dài hạn của cổ
đông

Triển vọng tài
chính

Mở rộng các cơ
hội doanh thu

Tăng cường sử
dụng tài sản

Gia tăng giá trị
khách hàng

Giá trị khách hàng

Triển vọng
khách hàng

Giá

Chất lượng

Sự sẵn có

Sự đa dạng

Chức năng

Dịch vụ

Các thuộc tính của SP/DV

Đối tác

Nhãn hiệu

Mối quan hệ

Hình ảnh

Các chu trình đổi mới

Triển vọng
chu trình

Xác định các cơ hội mới
Lựa chọn danh mục R&D
Thiết kế và phát triển
Triển khai
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Mô hình Balanced Scorecard tiếp tục xác định các chu trình quan trọng cần
thiết để thực hiện chiến lược.
Chiến lược năng suất

Cải thiện cơ cấu
chi phí

Chiến lược tăng trưởng

Giá trị dài hạn của cổ
đông

Triển vọng tài
chính
Tăng cường sử
dụng tài sản

Mở rộng các cơ
hội doanh thu

Gia tăng giá trị
khách hàng

Giá trị khách hàng

Triển vọng khách
hàng

Giá

Chất lượng

Sự sẵn có

Sự đa dạng

Chức năng

Dịch vụ

Các thuộc tính của SP/DV

Các quy trình quản lý
hoạt động
Triển vọng chu
trình

Cung cấp
Sản xuất
Phân phối
Quản lý rủi ro

Diễn đàn VNR 500: Doanh nghiệp lớn và triển vọng kinh tế Việt Nam 2009

YYMMDD_Client_LastName_First-Initial

Các chu trình quản lý khách
hàng

Đối tác

Mối quan hệ

Các chu trình đổi mới

Chọn lựa khách hàng

Xác định các cơ hội mới

Tìm kiếm khách hàng mới

Lựa chọn danh mục R&D

Chăm sóc khách hàng hiện có

Thiết kế và phát triển

Tăng trưởng kinh doanh với
khách hàng

Triển khai

Nhãn hiệu
Hình ảnh

Các chu trình xã hội
và điều chỉnh
Môi trường
Sức khỏe và an toàn
Việc làm
Cộng đồng
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Bản đồ chiến lược của Mobil NAM&R

Tăng hệ số ROCE lên 12%

Triển vọng tài
chính
Triển vọng
khách hàng

Chiến lược tăng trưởng doanh thu



Doanh thu và lợi nhuận biên
thu được ngoài xăng dầu




Tối đa hóa việc sử
dụng các tài sản hiện
có
 Dòng tiền

Trở thành nhà sản xuất sử dụng một
cách tối ưu các chi phí trong ngành
trên mọi phạm trù của chuỗi cung
cấp.

Gia tăng lợi ích của khách hàng
hiện tại bằng cách bán nhiều
thương hiệu cao cấp

 Chi phí tiền mặt (cpg)
trong ngành

Số lượng trong ngành
Tỷ lệ hàng cao cấp

―Làm hài lòng khách hàng‖

―Các môi quan hệ win win‖

Cơ bản
•
•
•
•

 Lợi nhuận của
nhà cung cấp

Sự khác biệt

Sạch sẽ
An toàn
Chất lượng
Thương hiệu tốt

Mua bán
nhanh chóng

―Đối mới‖

Triển vọng chu
trình

Chiến lược năng suất

ROCE
Net Margin (vs. industry)

Nguồn doanh thu
khác ngoài xăng,
dầu

―Quản lý hoạt động‖

―Quản lý khách hàng‖

Phát triển các
SP/DV khác
ngoài nhiên
liệu

Nhiều sản
phẩm và dịch
vụ

Cửa hàng tiện
nghi

Nhân viên thân
thiện, giúp đỡ

Tăng cường
hoạt động của
bộ máy

Xuất sắc trong
lĩnh vực
nhượng quyền



Cải thiện môi
trường, sức khỏa
và an sinh

Mức độ tồn kho
Chỉ số sẵn có

Tối ưu hóa chi
phí

Đúng cam kết


―Xã hội và điều chỉnh‖‖

Cải tiến quản
lý tồn kho

Chỉ số sản

lượng

Thời gian nhàn
rỗi



Giúp phát triển
các kỹ năng
kinh doanh

Chỉ số chất
lượng



 Vấn đề môi trường
 Vấn đế an toàn

Chi phí hoạt động vs.
Đối thủ cạnh tranh
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Cuối cùng, mô hình Balanced Scorecard sẽ gắn kết các tài sản vô hình vào quy trình
có tính chiến lược.
Chiến lược năng suất

Cải thiện cơ cấu
chi phí

Chiến lược tăng trưởng

Giá trị dài hạn của cổ
đông

Triển vọng tài
chính
Tăng cường sử
dụng tài sản

Mở rộng các cơ
hội doanh thu

Gia tăng giá trị
khách hàng

Giá trị khách hàng

Triển vọng
khách hàng

Chất
Sự đa dạng
Sự sẵn có
lượng
Các thuộc tính của SP/DV

Giá

Các quy trình quản lý
hoạt động

Triển vọng
chu trình

Cung cấp
Sản xuất
Phân phối
Quản lý rủi ro

Chức năng

Các chu trình quản lý khách
hàng

Dịch vụ

Đối tác

Nhãn hiệu

Mối quan hệ

Các chu trình đổi mới

Hình ảnh

Các chu trình xã hội
và điều chỉnh

Chọn lựa khách hàng

Xác định các cơ hội mới

Môi trường

Tìm kiếm khách hàng mới

Lựa chọn danh mục R&D

Sức khỏe và an toàn

Chăm sóc khách hàng hiện có

Thiết kế và phát triển

Việc làm

Tăng trưởng kinh doanh với
khách hàng

Triển khai

Cộng đồng

Vốn nhân lực
Triển vọng
Nghiên cứu và
tăng trưởng

Vốn thông tin
Vốn tổ chức
Văn hóa
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Lãnh đạo

Hợp tác

Làm việc nhóm
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Kết quả của Mobil US M&R
Lợi nhuận tương đối của Mobil USM&R giai đoạn 1990 - 1998

Dòng tiền
56%

+$700 triệu

60
42%

50
Mobil
Lợi nhuận: cpg 40

34%

(phần trăm trên so với 30
trung bình ngành)
20

Xếp hạng ngành của
Mobil

23%

10

‗90

‗91

‗92

‗93

‗94

0

#4

#3

#6

#6

#4

(3%)

-10
-20

#1

#1

#1

#1

‗95

‗96

‗97

‗98

(3%)

(13%)

(14%)

Mobil -30
Lợi nhuận: cpg
-40
(phần trăm dưới so
với trung bình ngành) -50

Áp dụng chiến lược mới

Dòng tiền

-60

và mô hình
Balanced Scorecard

-$500 triệu

-70
-80
-90
(92%)

-100
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Case Study: Công ty Mobil
Chiến lược tăng trưởng doanh thu

Chiến lược năng suất

Gia tăng chất lượng doanh thu bằng cách nắm rõ nhu cầu khách hàng và phân
loại nhu cầu

Tối đa hóa việc sử dụng các tài sản hiện có và đưa vào quy trình kinh
doanh để giảm tổng chi phí phân phối

Lợi nhuận đầu tư

Triển vọng tài
chính

Tăng từ 6% lên 16%

Vị thế cạnh tranh
(lợi nhuận)

Từ vị trí cuối cùng (993)
lên vị trí đầu (95, 96, 97, 98)

Triển vọng
khách hàng

Triển vọng nội
bộ

Tăng trưởng số lượng

Giảm các chi phí tiền mặt

Cải thiện dòng tiền

Tăng từ 2-2.5% hàng năm so với ngành

Giảm 20%

Từ -$500 triệu/năm lên +$700 triệu/năm

Sự hài lòng của khách hàng
Tiếp tục được cải thiện trong 3 năm
liên tiếp
Đổi mới sản phẩm
Hệ thống Speedpass
Tăng tỷ lệ 1 triệu/năm

Quản lý khách hàng
Đơn hàng
Tiếp tục được cải
thiện trong 4 năm liên
tiếp

Chất lượng nhà cung cấp

Tiếp tục được cải
thiện trong 4 năm liên
tiếp

Tối ưu hoạt động

Chất lượng

Tiếp tục được cải
thiện trong 4 năm liên
tiếp
Triển vọng
nghiên cứu và
tăng trưởng

Giá trị thua lỗ giảm
70% hàng năm

An toàn

Môi trường

Số vụ việc giảm từ 150
xuống 30 mỗi năm

Số vụ việc giảm 63%

Thúc đẩy nhận thức của người lao động

Nhận thức chiến lược

Phiếu điều tra nhân viên hàng năm cho thấy mức nhận
thức về chiến lược tăng từ 20% lên 80%
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Mối quan hệ

Tối đa hóa năng lực
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Phương châm của Brian Baker, Phó chủ tịch điều hành tập đoàn Mobil US
: 09/2000
Chúng tôi sản xuất
—
—
—
—
—
—

một mặt hàng
với các quy trình chuẩn mực
sử dụng các tài sản sẵn có như các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi
thông quan kênh phân phối tiêu chuẩn (tầu, đường ống dẫn, xe cộ)
đến các trạm dịch vụ xăng công cộng (không bí mật; mọi người có thể thấy bạn đang làm gì)
và một chiến lược có thể bị sao chép nhanh chóng

Bí mật duy nhất của chúng tôi là luôn vượt qua các đối thủ cạnh tranh trong một cuộc chơi
minh bạch và rõ ràng.

ROCE: trung bình đạt 14-17% giai đoạn 1995-1999
An toàn: 200 => 30; Môi trường: 1,000=>300
Chí phí hoạt động: $0.22 => $0.15 cho một gallon
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Mobil và một vài công ty khác trong thập niên 1990 đã giúp chúng tôi định
hình 5 nguyên tắc Tổ chức tập trung vào chiến lược.
II. CHUYỂN CHIẾN LƯỢC
THÀNH CÁC THUẬT NGỮ
HÀNH ĐỘNG

I. HUY ĐỘNG SỰ THAY ĐỔI
THÔNG QUA NĂNG LỰC LÃNH
ĐẠO

V. LUÔN ĐẢM BẢO CHIẾN LƯỢC
NẰM TRONG MỘT CHU TRÌNH
LIÊN TỤC

IV. ĐỘNG VIÊN MỌI NHÂN VIÊN
NÊN CÓ CHIẾN LƯỢC CỦA RIÊNG
MÌNH
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Lãnh đạo và Quản lý

Lãnh đạo định hình tầm nhìn
và tạo ra ―bản sắc‖ cho tổ
chức

Lãnh đạo
Thay đổi
tác nhân

Thay đổi
tác nhân

Quản lý
Quản lý mang đến tính kỷ luật
và nghiêm túc cần thiết để vận
hành các quy trình liên tục và
thuận lợi.

Diễn đàn VNR 500: Doanh nghiệp lớn và triển vọng kinh tế Việt Nam 2009

© 2008 Robert S. Kaplan and Palladium Group, Inc. - Confidential  21

Tuy nhiên vẫn thường tồn tại một khoảng cách giữa việc mô tả nhiệm vụ, tầm
nhìn và chiến lược của nhà lãnh đạo với sự hiểu biết của nhân viên và các cấp
lãnh đạo dưới quyền.
NHIỆM VỤ
Tại sao chúng ta tồn tại
GIÁ TRỊ
Điều gì là quan trọng nhất với chúng ta
TẦM NHÌN
Chúng ta muốn trở thành ai

WIIFM
?

CHIẾN LƯỢC
Kế hoạch hành động của chúng ta

Ví dụ: LEAN – SIX SIGMA – TQM – TQC
Cải thiện các quy trình nội tại
TRAO QUYỀN / MỤC TIÊU CÁ NHÂN / PHÂN BỔ
Thúc đẩy các nhân viên
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Các bản đồ chiến lược và mô hình Balanced Scorecard sẽ gắn kết khoảng cách của
việc thực hiện chiến lược: Kết nối Lãnh đạo từ trên đến Quản lý các sáng kiến, cải
thiện các quy trình và hành động hàng ngày của nhân viên.
NHIỆM VỤ
Tại sao chúng ta tồn tại
GIÁ TRỊ
Điều gì là quan trọng nhất với chúng ta
TẦM NHÌN
Chúng ta muốn trở thành ai
CHIẾN LƯỢC
Kế hoạch hành động của chúng ta
BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC
Xác định và phổ biến các ưu tiên và trọng tâm
BALANCED SCORECARD
Đo lường sự vận hành và các ưu tiên
SÁNG KiẾN và QUY TRÌNH LẬP KẾ HoẠCH
Quản lý các hành động và nguồn lực để định hướng sự thay đổi
TRAO QUYỀN / CÁC MỤC TIÊU CÁ NHÂN
Thúc đẩy các nhân viên

CÁC KẾT QuẢ CHIẾN LƯỢC
Các cổ đông hài lòng

Khách hàng hài lòng

Các quy trình đầy đủ và hiệu quả
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Nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của người lao động
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Các nhà lãnh đạo sử dụng mô hình thẻ Balanced Scorecard như một hệ thống
quản lý để định hướng những thay đổi.

―Bạn có thể lấy mô hình thẻ cân bằng của chúng tôi
và cung cấp cho đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên mô
hình sẽ không phát huy được hiệu quả. Thay vào đó,
bạn phải bỏ thời gian và công sức ra để tìm tòi,
nghiên cứu mới có thể tiếp cận được các lợi ích ẩn
sau mô hình này. Đó chính là những gì sẽ mang lại
cho cuộc sống. Điều này cấu thành nên một phần
của hệ thống niềm tin của công ty, hoặc có thể xem
là một ―tôn giáo‖ – lợi ích không phải chỉ đến từ một
mẩu giấy có viết mô hình trên đó‖

Brian Baker, Phó chủ tịch
điều hành tập đoàn Mobil
US
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