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RESUMO 

 

Com o processo da globalização, época marcada pela grande competição da 

informação, onde apenas as organizações mais fortes sobrevivem, é necessária à 

rapidez na manipulação dos ativos tangíveis e intangíveis para obter vantagem 

competitiva. Como inicialmente a saúde de uma organização era medida apenas 

com indicadores do passado, os financeiros, os quais eram baseados apenas nos 

ativos tangíveis, Kaplan e Norton identificaram a necessidade de também medir os 

ativos intangíveis, para isto desenvolveram uma metodologia baseada nestes dois 

tipos de ativos, nomeada de Balanced Scorecard ou BSC, cujo foco está dividido em 

quatro perspectivas: financeira, do cliente, processos internos, e aprendizado e 

crescimento. O BSC traduz a estratégia em um conjunto de indicadores financeiros e 

não financeiros, é uma ferramenta para controle e alinhamento estratégico da 

organização. Este trabalho tem por objetivo apresentar a metodologia do Balanced 

Scorecard, suas vantagens e perspectivas, e apresentar um guia de como 

implementá-lo. Apresenta também um estudo de caso composto de uma 

implementação utilizando a metodologia do BSC. Por fim, conclui-se que o BSC 

auxilia a organização a dirigir seus passos para o alvo, utilizando o caminho correto 

com alto desempenho. 

Palavras-chave: Balanced Scorecard. BSC. Metas. Indicadores. Perspectivas. 

Estratégias. 

 



ABSTRACT 

 

Doe to the globalization process, a period marked by great competition of 

information, only the strongest organizations survive, it is necessary agility in the 

manipulation of tangible and intangible assets to obtain competitive advantage. 

Initially, the health of an organization was measured only with indicators of past 

events, mainly the financial ones, which were based only by tangible assets. Kaplan 

and Norton also identified the necessity of measure the intangible assets. 

To accomplish it, they have developed a methodology based on both types of assets, 

named Balanced Scorecard or BSC, which focus is divided into four perspectives: 

financial, customer, intern process, and learning and growth. The BSC translates the 

strategy into a set of financial and nonfinancial indicators, it is a tool for control and 

strategic alignment of the organization. The main objective of this article is to present 

the methodology of Balanced Scorecard, its advantages and prospects, and provide 

a guide of how to implement it. It also presents a case study compost of 

an implementation utilizing BSC methodology. Finally, it concludes that the BSC 

helps organization to direct their steps towards the target, using the correct path with 

high performance. 

Keywords: Balanced Scorecard. BSC. Goals. Indicators. Perspectives. Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitas empresas estão preocupadas em realizar mudanças organizacionais 

exigidas pela evolução competitiva, porém estão fracassando em função do não 

alinhamento destas mudanças ao planejamento estratégico da empresa. 

Uma das grandes preocupações da gerência de uma empresa é como 

medir, avaliar e assegurar que seus objetivos estratégicos estão sendo alcançados. 

Avaliar o desempenho de uma organização é crucial, pois identifica as áreas com 

necessidades de melhorias e quais as suas prioridades. 

Como os sinalizadores financeiros tradicionais não são suficientes para esta 

avaliação, foi desenvolvido o Balanced Scorecard – BSC, ou seja, uma metodologia 

utilizada para a avaliação do desempenho. 

O BSC surgiu em 1990 na Universidade de Harvard e foi desenvolvido por 

Robert S. Kaplan e David P. Norton, ele é um sistema que traduz a missão e 

objetivos estratégicos através de um conjunto de indicadores de desempenho. 

Conforme KAPLAN e NORTON (1997) o BSC leva em consideração quatro 

perspectivas: 

• Crescimento financeiro; 

• Satisfação dos clientes; 

• Desenvolvimento do aprendizado e crescimento; 

• Processos internos. 

Hoje o BSC é um conceito consolidado, ou seja, um modelo funcional em 

muitas organizações do mundo todo, que ajuda a melhorar a sua gestão. 

Este trabalho apresenta o BSC como ferramenta de medição e avaliação 

dos objetivos estratégicos da empresa. 

Ele tem por objetivo analisar e avaliar a importância do Balanced Scorecard 

dentro das organizações. Pesquisar como as empresas têm definido, planejado e 

alcançado seus objetivos e metas estratégicas. Apresenta o uso do Balanced 

Scorecard de forma a avaliar e analisar a sua importância dentro das organizações. 
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Mudar as estratégias da empresa, em função da evolução competitiva, sem 

medir, avaliar e assegurar os benefícios que estas mudanças estão trazendo, não 

faz sentido. Por isto decidiu-se através deste trabalho apresentar a metodologia do 

Balanced Scorecard como um conjunto de indicadores que traduz se a missão e os 

objetivos estratégicos da empresa estão sendo alcançados. 

A metodologia utilizada foi: a pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento 

de toda a fundamentação teórica, formação de ideias e exemplos; o estudo de caso 

para apresentar uma implantação do BSC; e o levantamento documental para a 

coleta de informações. 

Este trabalho está estruturado em seis seções. 

A Seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

texto de conceituação e caracterização do tema, objetivos, justificativa e 

metodologia. 

A seção 2 foca o tema: metas, objetivos e estratégias, explanando o tema e 

qual a importância de se definir as metas, os objetivos e estratégias para uma 

organização. Comenta ainda sobre Vantagem Competitiva. 

A seção 3, intitulada de Gestão Estratégica com o BSC, relata a evolução 

histórica das medidas de desempenho, o que é gestão e administração estratégica, 

e foca principalmente o assunto: gestão estratégica com o Balanced Scorecard e o 

princípio da organização focada na estratégia. 

A seção 4 aborda o tema BSC – Balanced Scorecard, quais são os 

conceitos básicos e suas perspectivas. Aborda também as principais ferramentas de 

apoio. 

A seção 5 apresenta um guia de como implementar o BSC dentro de uma 

organização. Aborda as principais barreiras encontradas durante uma implantação. 

Compõe esta seção um estudo de caso contendo a construção do BSC dentro de 

uma organização. 

Por fim, a Seção 6, relata as conclusões do trabalho. 
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2 METAS, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

É muito arriscado ser tudo para todos. Toda empresa, por mais que acredite 

que não, necessita constantemente fazer escolhas: definir o que deseja entregar, o 

que não deseja ofertar, qual o mercado alvo a atingir e quais serão os meios de 

comercialização.  

Com o grande processo da globalização, onde apenas os mais fortes 

sobrevivem, é necessário que as empresas busquem vantagens competitivas, ou 

seja, equilibrem recursos críticos e combinem elementos organizacionais. A empresa 

que obtém vantagem faz com que o seu negócio sobreviva, aquela que transforma 

esta vantagem em definitiva, prospera. 

Para obter vantagem competitiva é necessário fazer uma análise competitiva 

da organização, do mercado em que atua e de seus concorrentes. 

SERRA (2002) comenta que a análise competitiva é uma metodologia 

estruturada baseada em técnicas que fornecem informações básicas para a tomada 

de decisões quanto às estratégias de uma organização.  Traz maior conhecimento 

do mercado em que a empresa atua, o que o mercado pensa e espera dela, além de 

possibilitar melhor conhecimento de seus concorrentes.  

O autor ainda destaca que a vantagem competitiva é o resultado que a 

organização consegue obter do mercado através das estratégias traçadas para 

alcançar seus objetivos - é o resultado de um conjunto de atividades. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, há três formas de vantagem 

competitiva:  

• Estratégia de diferenciação: Habilidade da empresa de realizar coisas 

diferentes dos seus concorrentes; 

• Estratégia de preço baixo: Fornecer um bom serviço a preço menor do que 

os seus concorrentes; 

• Estratégia de nicho: Encontrada em um mercado específico, onde altas 

margens de lucro são retornadas à empresa. 
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Segundo PORTER (2008), muitas empresas e pessoas não conseguem 

diferenciar estratégia e eficiência operacional. Várias técnicas de gestão têm 

surgido, como: qualidade total, benchmarking1, time-based competition2, 

outsourcing3, parcerias estratégicas, reengenharia e gestão da mudança. O grande 

desafio está em tornar os ganhos obtidos com estas técnicas em vantagens 

sustentáveis ao longo do tempo, ou seja, traduzi-las em estratégias.  

A eficiência operacional significa exercer atividades de forma melhor que os 

concorrentes, incluindo todas as práticas a fim de aperfeiçoar a forma de utilização 

dos seus recursos, reduzindo os defeitos ou produzindo produtos e serviços 

melhores e mais rápidos. A estratégia, neste contexto por sua vez, significa exercer 

atividades diferentes dos concorrentes ou exercer atividades semelhantes de um 

modo diferente a fim de oferecer uma combinação única de valor. 

Após um grande período de grandes lucros obtidos com a eficiência 

operacional, muitas empresas enfrentam agora uma redução destes lucros. 

Gradualmente, os gestores têm deixado a eficiência operacional superar a 

estratégia. O resultado obtidos são os preços estáveis ou decrescentes e as 

pressões sobre os custos cada vez maiores, o que compromete a capacidade para 

investir no negócio a longo prazo. 

PORTER (2008) define que o posicionamento estratégico surge de três 

fontes diferentes: 

• Posicionamento baseado na variedade: Baseia-se na produção de um 

grande conjunto de produtos e serviços. Faz sentido somente quando uma 

empresa produz melhor um determinado produto ou serviço do que os 

concorrentes, utilizando conjuntos distintos de atividades; 

• Posicionamento baseado em necessidades: Aproxima-se à ideia de 

segmentação de mercado. Consiste em servir a maioria ou a totalidade 

                                            
1  O termo benchmarking significa basicamente “[...] estabelecer metas usando padrões objetivos 

externos”. (BENCHMARKING, s. d.) 
2  Time-based competition “[...] consiste na redução do tempo de resposta às evoluções do 

mercado”.  (TIME, 2009) 
3  O outsourcing é a “[...] subcontratação de atividades a entidades externas”. (OUTSOURCING, s. 

d.) 
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das necessidades de um segmento específico de consumidores. Surge a 

partir de grupos de consumidores com diferentes necessidades e quando 

um conjunto integrado de atividades satisfaz melhor essas necessidades. 

As diferenças nas necessidades só resultam em posicionamentos corretos 

quando o melhor conjunto de atividades para a satisfação também variar; 

• Posicionamento baseado no acesso: A ideia é segmentar os clientes que 

são acessíveis de maneiras diferentes, resultando em configurações de 

atividades que satisfazem de forma diferente. 

Qualquer que seja o tipo de posicionamento: variedade, necessidade, 

acesso ou uma combinação dos três, requer um conjunto integrado de atividades. 

Até aqui muito se falou sobre a estratégia e sobre planejamento estratégico, 

mas o que estes conceitos representam de verdade? Qual a sua definição e 

aplicação? 

Conforme VIEL (2010) a palavra estratégia tem origem militar, ou seja, vem 

de strategós (stratos – exército, ago - liderança ou comando) significando “a arte do 

general”. A partir daí, a estratégia passou a ser adaptada para o ambiente de 

negócios, relacionando ao ritmo das transformações da sociedade e do ambiente 

empresarial. Independente de onde é aplicada compreende o alcance de um 

determinado desempenho competitivo. 
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Conforme Tabela 1, segue algumas definições de estratégia por diversos 

autores da literatura de gestão empresarial: 

 

Autor (data) Definição de Estratégia 

Chandler (1962) 
Determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 
empresa e a adoção das ações adequadas e afetação de recursos 
para atingir esses objetivos. 

Learned, Christensen, 
Andrews, Guth (1965)  
Andrews (1971) 

Padrão de objetivos, fins ou metas e principais políticas e planos 
para atingir esses objetivos, estabelecidos de forma a definir qual o 
negócio em que a empresa está e o tipo de empresa que é ou vai 
ser. 

Ansoff (1965) 
Conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à 
relação entre a empresa e o seu ecossistema. 

Katz (1970) 
Refere-se à relação entre a empresa e o seu meio envolvente: 
relação atual (situação estratégica) e relação futura (plano 
estratégico, que é um conjunto de objetivos e ações a tomar para 
atingir esses objetivos). 

Steiner & Miner (1977)  
O forjar de missões da empresa, estabelecimento de objetivos à luz 
das forças internas e externas, formulação de políticas específicas e 
estratégias para atingir objetivos e assegurar a adequada 
implantação de forma a que os fins e objetivos sejam atingidos. 

Hofer & Schendel 
(1978)  

Estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os objetivos, 
sujeito a um conjunto de restrições do meio envolvente. Supõe: a 
descrição dos padrões mais importantes da afetação de recursos e a 
descrição das interações mais importantes com o meio envolvente. 

Porter (1980) 
Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar 
uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso 
as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o 
investimento. 

Jauch & Glueck (1980)  
Plano unificado, englobante e integrado relacionando as vantagens 
estratégicas com os desafios do meio envolvente. É elaborado para 
assegurar que os objetivos básicos da empresa são atingidos. 

Quinn (1980)  Modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e a sequência 
de ações num todo coerente. 

Thietart (1984) Conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos meios e à 
articulação de recursos com vista a atingir um objetivo. 

Martinet (1984) 
Designa o conjunto de critérios de decisão escolhido pelo núcleo 
estratégico para orientar de forma determinante e durável as 
atividades e a configuração da empresa. 

Ramanamtsoa (1984)  Problema da afetação de recursos envolvendo de forma durável o 
futuro da empresa. 
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Mintzberg (1988a)  
Força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente: um 
padrão no processo de tomada de decisões organizacionais para 
fazer face ao meio envolvente. 

Hax & Majluf (1988)  
Conjunto de decisões coerentes, unificadoras e integradoras que 
determina e revela a vontade da organização em termos de objetivos 
de longo prazo, programa de ações e prioridade na afetação de 
recursos. 

Tabela 1 - Definições de Estratégia segundo a literatura de Gestão Empresarial. 
Fonte: NICOLAU (2001, p. 4 - 6). 

 

LUZIO (2005, p. 11) define que: 

 
Estratégia é, portanto, um conjunto integrado de escolhas bem definidas e 
implantadas, que estabelecem as diretrizes fundamentais para a gestão do 
negócio e as principais transformações que a empresa deverá empreender 
para criar as condições de realização dos seus sonhos, sua visão de futuro, 
sua missão.  

 

Um dos mais renomados autores da área de estratégia, MININTZBERG 

(2001), define em seu livro “O processo da Estratégia”, cinco maneiras diferentes de 

pensar o conceito de estratégia, os quais são chamados de 5 Ps para estratégia. 

Sendo a estratégia como: 

• Plano (Plan): as organizações desenvolvem planos para o seu futuro e 

criam estratégias pretendidas para levar a organização do estado atual 

para um futuro; 

• Padrão (Pattern): trabalhar com consistência de comportamento ao longo 

do tempo; 

• Posição (Position): posição atual da empresa. É a criação de uma posição 

única e valiosa, envolvendo diferentes atividades; 

• Perspectiva (Perspective): perspectiva da visão do negócio. Maneira de 

lidar com o cliente, ou como os bens e serviços da empresa serão 

oferecidos ao mercado; 

• Estratagema (Ploy): forma ou artifício para vencer o concorrente e ganhar 

posição no mercado. 
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MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL (2000) desenvolveram 

interpretações sobre o pensamento estratégico cujas abordagens são denominadas 

de “Escolas do Pensamento Estratégico” classificadas em 10 diferentes tipos: 

• Escola do Design: aborda a estratégia como um processo formal de 

concepção. A estratégia é desenhada baseada no ambiente interno e 

externo, entre as capacidades e competências internas da organização e 

ameaças e oportunidades externas; 

• Escola do Planejamento: a estratégia é formada por um processo formal, 

através de um conjunto específico de etapas. Tais etapas descrevem 

desde o processo de análise da situação atual da empresa até os cenários 

alternativos. Isto tudo gera um conjunto de planos para se alcançar os 

objetivos; 

• Escola do Posicionamento: a estratégia é elaborada a partir do contexto 

onde a empresa está e como ela pode mudar sua posição de 

competitividade dentro do mercado; 

• Escola do Empreendedorismo: a estratégia surge do processo de visão de 

alguém com liderança dentro da organização, ou seja, baseada na 

experiência e visão de alguém de dentro da empresa; 

• Escola Cognitiva: nesta escola a estratégia é entendida como uma 

formulação de um processo mental, ou seja, é formulada a partir de 

experiências; 

• Escola do Aprendizado: a formulação da estratégia é entendida como um 

processo de aprendizagem, ou seja, separar o que é bom ou ruim dentro 

da organização e incorporar este aprendizado em seu plano de ação 

gerencial; 

• Escola do Poder: a estratégia é formulada a partir de um processo de 

concessão e negociação entre indivíduos e interessados, ou seja, utiliza-

se do poder, política e influências para alcançar interesses particulares; 

• Escola Cultural: a formulação da estratégia é fruto da força social da 

cultura, envolvendo grupos e departamentos. Nesta formulação preza-se a 

coletividade, ou seja, o interesse comum dos indivíduos; 
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• Escola Ambiental: a formulação da estratégia é entendida como um 

processo reativo, ou seja, como resposta a um estímulo do ambiente de 

negócios onde a empresa está inserida; 

• Escola da Configuração: a formação da estratégia surge de um processo 

de transformação, ou seja, ao se estabelecer o equilíbrio em uma fase, 

criam-se novas estratégias para se passar a outro estado. 

LOBATO, FILHO, TORRES e RODRIGUES (2009) propõe uma nova escola 

do pensamento estratégico: Gestão Estratégica Competitiva. Esta nova proposta 

integra todas as visões das demais escolas propostas por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel. Ela visa à formulação da estratégia a partir de um ambiente imprevisível e 

complexo, definindo que a estratégia precisa assumir ao longo do tempo a forma de 

um processo de aprendizagem. De acordo com os mesmo autores, oito são as 

características desta escola, sendo que cada uma interliga-se a outra: 

• Atuação Global: atuar no mundo globalizado onde apenas os mais fortes 

sobrevivem; 

• Pró-atividade e foco participativo: incentivar a postura empreendedora de 

todos os colaboradores, ou seja, participação na elaboração e 

implementação da gestão; 

• Incentivo à criatividade: buscar a comprometimento intelectual e emocional 

de todos os colaboradores, reconhecendo e recompensando o 

desenvolvimento de ideias inovadoras; 

• Controle pelo Balanced Scorecard - BSC: utilizar de um sistema de 

controle estratégico, ou seja, um sistema de gestão baseado em 

indicadores de desempenho para obter uma visão atual e futura do 

negócio. O BSC é baseado em quatro perspectivas: financeira; do cliente; 

processos internos e, de aprendizado e crescimento, abordados nos 

próximos capítulos; 

• Organizada em unidades estratégicas de negócio (UENs): subdividir a 

organização em pequenas organizações, para torná-la mais orgânica, 

proativa e dinâmica, de forma que o resultado obtido seja que a eficácia do 

todo seja maior do que o somatório da eficiência das partes; 
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• Ênfase em alianças: formar alianças estratégicas e desenvolver novas 

tecnologias, compartilhar investimentos de pesquisa e desenvolvimento, e 

reduzir custos operacionais; 

• Sustentabilidade: visar uma demanda mais equilibrada sobre 

sustentabilidade, ou seja, perder o pensamento onde se dizia que ao 

ganhar no negócio prejudica-se o ambiente ou ainda que auxiliar o 

ambiente perde-se no negócio; 

• Aprendizagem contínua: aprender continuamente seja ela uma 

aprendizagem individual ou coletiva, a fim de adquirir novas capacidades. 

Até aqui muito se falou sobre estratégia, as diversas óticas do seu 

significado e a sua importância. Mas uma pergunta é válida neste momento: toda 

escolha é válida e qualquer estratégia se leva ao destino pretendido?  

Certamente a resposta é não. Portanto nenhum planejamento estratégico é 

válido quando não se tem uma definição clara das metas e objetivos de curto e 

longo prazo. O principal motivo de se definir metas e objetivos é orientar o caminho 

a ser seguido para se chegar à missão e à visão da empresa. Mas neste contexto o 

que seriam as metas e os objetivos?  
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Segundo LOBATO, FILHO, TORRES e RODRIGUES (2009), define-se 

Objetivo como o alvo a ser atingido e a Meta por sua vez é uma segmentação do 

objetivo, ou seja, são os passos em termos quantitativos, é mais precisa em valor e 

data, conforme figura 1. As metas permitem uma melhor distribuição de atividades e 

um melhor acompanhamento de resultados parciais. 

 

 
Figura 1- Diferença entre Objetivo e Meta. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de LOBATO, FILHO, TORRES e RODRIGUES (2009, p. 190). 

 

De acordo com LOBATO, FILHO, TORRES e RODRIGUES (2009) as metas 

devem ser: 

• Alinhada à missão, visão e objetivos da empresa; 

• Clara, divulgada, entendida e aceita; 

• Realística, desafiante e estimuladora; 

• Possuir um sistema adequado que a avalie e a controle em termos do seu 

alcance. 

PLACONÁ (2008) define em seu artigo algumas diretrizes que podem ser 

seguidas para se definir metas: 
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• Determinar os participantes da definição das metas na empresa; 

• Desenvolver procedimentos para se monitorar regularmente as metas da 

empresa; 

• Criar metas individuais que esclareças as atividades da empresa; 

• Certificar que as metas, em conjunto, constituem um projeto para se 

alcançar os objetivos; 

• Conferir se as metas estão relacionadas à missão da empresa; 

• Usar as metas para comunicar as intenções da empresa, seja interna ou 

externamente. 

O autor ainda propõe as diretrizes para a definição dos objetivos: 

• Determinar quem definirá os objetivos de negócio da empresa; 

• Desenvolver um sistema para definição, revisão e administração dos 

objetivos; 

• Certificar a possibilidade de alcance dos objetivos e incluir datas e valores, 

se necessário; 

• Garantir que os objetivos estão utilizando os recursos, capital e pessoas 

de forma eficiente; 

• Utilizar um método formal para administração dos objetivos para 

envolvimentos de todos os funcionários no cumprimento destes objetivos. 

Ainda de acordo com os autores, os objetivos e metas definem o que será 

alcançado e quando se espera obter o resultado, porém não define o meio, o como 

alcançar. Após a definição das metas e objetivos é necessária a definição das 

estratégias para a viabilização. Para se organizar estes conceitos e ações, faz se 

necessária à elaboração de um plano de ação, ferramenta significativa no processo 

de organização e execução da estratégia. 



24 

3 GESTÃO ESTRATÉGICA COM O BSC 

Assim como medimos nossa pressão arterial, nos pesamos, verificamos os 

glóbulos, colesterol e o nível de açúcar no sangue a fim de analisar se estamos bem, 

o mesmo se sucede em uma empresa, ou seja, é necessário medir e avaliar a sua 

saúde, passo este essencial para a gestão do negócio. 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1997), durante muito tempo as 

medidas contábeis financeiras, ditavam o desempenho de uma empresa. Este 

período ficou conhecido como a era da Economia Industrial, ou, a Revolução 

Industrial, onde a produção era feita em escala, e todo o processo manual foi 

substituído pelo mecânico e a economia rural pela urbana.  

Esta época foi baseada no capitalismo, onde a característica principal era o 

rápido crescimento, acúmulo de capital e a estabilidade. O sucesso de uma empresa 

dependia da capacidade dos seus executivos em investir e administrar recursos 

físicos e tangíveis. A tecnologia era importante no sentido de permitir uma produção 

mais eficiente e produtos padronizados, entretanto, as medidas financeiras são 

inadequadas para avaliar e orientar a trajetória de uma empresa, pois elas contavam 

a história de acontecimentos passados. 

Conforme FGV ONLINE (2009), a forma de medir este desempenho mudou 

ao longo do tempo, tempo este denominado como:  

• Era da Inspeção: Também chamada de Era da Inspeção, voltada para o 

chão de fábrica, a inspeção era feita produto a produto. A administração 

visualizava apenas os custos e o lucro. E o gerencial se preocupava 

apenas com a fabricação e a qualidade. Produzir mais a um custo menor; 

• Era do Controle Estatístico: a inspeção era feita por controle estatístico, ou 

seja, por amostragem; 

• Era da Garantia da Qualidade: O foco era a padronização dos produtos e 

serviços, ou seja, reduzir a variabilidade dos processos do trabalho para 

garantir ao cliente o que ele estava comprando. A preocupação estava não 

somente relacionada aos processos de fabricação, mas também com a 

forma de gerenciamento e satisfação do cliente. Surgiu neste período o 
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conceito de Controle de Qualidade. O foco era atender os clientes de 

maneira regular pelo menor custo e a preocupação central foi à 

padronização de produtos de má qualidade; 

• Era da Gestão Estratégica no Negócio: Compreendia os conceitos das três 

eras acima citadas. Marcada pela inovação, rapidez, maior qualidade e 

uso da tecnologia da informação onde as empresas competiam na era da 

informação. 
Assim como não é possível realizar um vôo seguro baseando-se apenas no 

velocímetro de um avião, indicadores financeiros não são suficientes para 

garantir que a empresa está caminhando na direção correta.” (KAPLAN e 

NORTON, 1997) 

 

O ideal é que o modelo de contabilidade financeira se ampliasse de modo a 

incorporar a avaliação dos ativos intangíveis e intelectuais de uma empresa, 

como produtos e serviços de alta qualidade, funcionários motivados e 

habilitados, processos internos eficientes e consistentes, e clientes satisfeitos 

e fiéis. (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 7) 

 

As empresas na era da informação não conseguem obter vantagem 

competitiva apenas com novas tecnologias e ativos físicos, e com excelência de 

gestão dos ativos e passivos financeiros. Exige muito além de exploração dos ativos 

tangíveis.  

Uma empresa da era da informação deve possuir novas capacidades para 

assegurar o sucesso competitivo. Novamente baseado em KAPLAN e NORTON 

(1997), o foco é a exploração dos ativos intangíveis e estes permitem que a 

empresa: 

• Conserve a fidelidade dos clientes e conquiste novos, além de outros 

mercados com eficiência e eficácia; 

• Lance produtos e serviços inovadores, desejáveis pelos clientes; 

• Produza produtos e serviços customizados, com qualidade e baixo preço; 

• Estimule os funcionários para a melhoria contínua dos processos, 

qualidade e prazos; 

• Utilize sistemas e bancos de dados. 
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Segue na Tabela 2, o paralelo entre as empresas da Era Industrial e da Era 

da Informação: 

 

Premissas 
Operacionais Era Industrial Era da Informação 

Processos 
Interfuncionais 

Buscavam vantagem competitiva através 
da especialização de habilidades 
funcionais nas áreas de produção, 
compras, logística, marketing e 
tecnologia. 

Trabalha com a integração de todas 
as funções tradicionais, combinada 
aos benefícios da especialização 
funcional, com agilidade, eficiência 
e qualidade na integração destes 
processos. 

Ligação com 
Clientes e 
Fornecedores 

Mantinham os clientes e fornecedores a 
uma distância confiável. 

Determina um sistema puxado e 
não empurrado, ou seja, as 
operações são puxadas pelos 
pedidos dos clientes e não por 
planos de produção que empurram 
os produtos produzidos aos clientes. 

Segmentação de 
Clientes 

Ofereciam produtos e serviços a um 
preço baixo, porém estes eram 
padronizados. 

As empresas devem aprender a 
oferecer produtos e serviços 
customizados sem penalizar o 
custo, sendo a produção muito 
diferenciada e de baixo volume. 

Escala Global A concorrência era apenas interna ao 
país. Concorrência a nível mundial. 

Inovação Ciclos de vida dos produtos são longos, 
independente da tecnologia. 

Os ciclos de vida dos produtos são 
curtos. A liderança em uma época 
(atual tecnologia) não garante 
liderança da próxima plataforma 
tecnológica. 

Trabalhadores de 
Conhecimento 

Havia uma distinção grande entre dois 
grupos de funcionários: 
 Engenheiros/gerentes (gerenciar 
clientes e supervisionar operações) 
e, 
 Operacionais - fabricar os 
produtos e prestar os serviços. 

As pessoas são vistas como seres 
pensantes, solucionadores de 
problemas, independente de cargo. 

Tabela 2 - As empresas na Era industrial e na Era da informação. 
Fonte: Autoria própria, adaptado de KAPLAN e NORTON (1997, p. 4 – 7). 

 

Como verificado anteriormente, as empresas da era da Gestão Estratégica 

no Negócio, ou seja, inseridas no atual ambiente, lidam com um ambiente altamente 

volátil, complexo e totalmente dinâmico, por isto requerem informações precisas 

para o monitoramento deste ambiente, ou seja, uma gestão estratégica.  
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FGV ONLINE (2009) salienta que as inúmeras mudanças no ambiente 

refletem em uma série de consequências para o controle gerencial das 

organizações. A partir daí, quem poderá solucionar os desajustes é a administração 

estratégica. Esta por sua vez planeja, organiza, dirige, coordena e controla a 

estratégia para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. 

As modificações podem ocorrer dentro e fora da organização - ambiente 

externo, também em suas relações intraorganizacionais, no seu clima organizacional 

ou nas suas relações econômicas externas.  Sendo assim, faz-se necessário a 

definição da sua estratégia, seu monitoramento, bem como, torná-la mensurável 

para que se possa ter foco no futuro.  

As organizações no geral possuem visão, missão, valores e objetivos, mas 

com tanta complexidade neste ambiente, será que estes valores possuem realmente 

algum significado para a empresa? Será que são seguidos? 

O que conduz à formulação da estratégia em níveis empresariais, em 

unidades de negócios e em nível funcional é: a missão e os objetivos gerais. 

Uma organização é composta de três níveis, conforme definido em FGV 

ONLINE (2009): 

• Estratégico: alta administração; 

• Tático ou Gerencial: gerentes; 

• Operacional: executores. 
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Acompanhe seus pontos fortes e fracos pela figura 2. 

 

 
Figura 2 - Níveis Organizacionais. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de FGV ONLINE (2009). 

 

É necessário o envolvimento de todos os níveis organizacionais para 

possibilitar que a estratégia desenvolvida pelo nível estratégico seja aplicada, 

difundida e envolvida por toda a organização, ou seja, a estratégia é considerada 

primordial para a excelência dos negócios.  

Esta não tem sido uma tarefa tão fácil, já que após a criação da estratégia 

faz-se necessário um alinhamento desta gestão com a operacional, onde o principal 

envolvido é o capital humano. É essencial que o nível operacional conheça todas as 

estratégias, missão e visão da organização de forma clara e objetiva. O sucesso da 

execução das estratégias cresce com a capacidade da organização em eliminar as 

barreiras existentes. Conforme definido por KAPLAN e NORTON (2000), para que a 

Gestão estratégica obtenha o resultado esperado, podem ser aplicados cinco 

princípios:  
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• Traduzir a estratégia em termos Operacionais: utilização dos Mapas 

Estratégicos que mostram as formas pelas quais os ativos tangíveis e 

intangíveis se transformam em resultados tangíveis para os clientes e 

acionistas; 

• Alinhar a organização a estratégia: integração das estratégias individuais 

de todas as unidades, departamentos e setores de uma organização, para 

a criação de sinergias.  Assim, as estratégias serão priorizadas e as 

unidades de negócio e departamentos se conectem em torno destas 

estratégias transformando-as em objetivos comuns; 

• Transformar a estratégia em tarefa de todos: compreensão da estratégia 

por todos os funcionários de forma que as suas tarefas diárias sejam 

conduzidas nesse sentido, para contribuir com o êxito na estratégia 

corporativa. Muitas vezes são utilizadas remunerações por incentivos de 

forma que os funcionários fiquem empenhados e motivados em executar a 

estratégia diariamente.  

• Converter a estratégia em Processo Contínuo: integrar o gerenciamento 

tático e estratégico em um único processo contínuo e ininterrupto. O 

processo deve ser feito em três etapas: 

o Conectar a estratégia ao processo orçamentário de forma que os 

recursos sejam alocados de acordo com as prioridades estratégicas; 

o Avaliação da estratégica através de reuniões periódicas, também 

chamadas de feedback4; 

o Processo de aprendizado e adaptação da estratégia sem esperar o 

orçamento do próximo ano; 

• Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: envolver toda a 

equipe executiva para que todas e qualquer mudança ocorra de forma 

coordenada, em toda a organização, no processo de implementação da 

estratégia. Aí que entra o potencial do BSC, utilizá-lo como um processo 

impulsionador das mudanças, ou seja, como um sistema gerencial 

estratégico que institucionaliza os novos valores estratégicos e as novas 

estruturas e não apenas como um sistema de medição de desempenho. 

                                            
4 O processo de feedback é caracterizado pelo processo de dar e receber informações. 
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Os cinco princípios básicos da Gestão Estratégica de uma organização 

focada na estratégia podem ser representados da seguinte forma – Figura 3: 

 

 
Figura 3 - Princípio da organização focada na Estratégia. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de KAPLAN e NORTON (2000, p. 19). 

 

Todos estes princípios básicos devem ser incorporados em todos os setores 

da organização para que ela obtenha êxito na implementação da estratégia. 

Para direcionar o desenvolvimento das organizações e implementar todas as 

estratégias elaboradas, KAPLAN e NORTAN (2000) propuseram o Balanced 

Scorecard – BSC, como um instrumento de gestão que consiste em um conjunto de 

indicadores que possibilitam o desenvolvimento das estratégias elaboradas.  

O BSC procura alinhar as ações do dia-a-dia às estratégias definidas. Ele é 

uma maneira de medir o quanto as estratégias estão sendo alcançadas, pois 

segundo seus autores, o que não é medido não é gerenciável. 
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4 BSC – BALANCED SCORECARD 

Com o grande processo da globalização, onde apenas os mais fortes 

sobrevivem, as empresas estão passando por uma grande transformação da 

competição industrial para a competição da informação, ou seja, a principal fonte de 

vantagem competitiva são os agentes intangíveis. Para isto faz-se necessário a 

manipulação, concretização e sumarização das informações de maneira mais rápida 

para que as decisões sejam tomadas de forma ágil e eficiente. 

4.1 HISTÓRICO E CONCEITOS 

Conforme descrito anteriormente, inicialmente para avaliar o andamento da 

organização e implementar as estratégias, os executivos se baseavam no modelo 

tradicional, ou seja, no desempenho financeiro. A partir deste percebeu-se que tais 

informações não eram suficientes, pois não traduziam os ativos intangíveis.  

PRADO (2002) sugere que a ideia de também medir os ativos intangíveis de 

uma organização pode ter surgido na década de sessenta na França e nos Estados 

Unidos. Na França, surgiu a partir de uma ferramenta chamada Tableau de Bord, 

que incorporava rateios de controle financeiro e que mais tarde passou a incorporar 

indicadores não financeiros que controlavam alguns processos de negócio. Já nos 

Estados Unidos, a General Eletric desenvolveu uma tabela de controle para 

gerenciar seus processos de negócio. Tal tabela foi desenvolvida a partir de oito 

áreas chaves de resultados, com os seguintes temas: rentabilidade, quota de 

mercado, formação e responsabilidade pública. 

A partir daí, em 1990 na Universidade de Harvard, foi desenvolvida uma 

metodologia capaz de traduzir tanto os ativos tangíveis quanto os intangíveis, 

metodologia esta denominada de Balanced Scorecard ou ainda BSC. Inicialmente foi 

um estudo com o título "Measuring Performance in the Organization of the Future", 

patrocinado pela KPMG e Instituto Nolan Norton, sendo realizado por David Norton, 

um executivo da Nolan e por Robert Kaplan, um consultor acadêmico.  

Em 1992, o BSC foi apresentado como um conceito para mudar a forma de 

gestão das empresas, o qual incluía um conjunto de indicadores que proporcionam à 

alta direção uma compreensão da visão estratégica dos negócios da organização, 
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sendo uma ferramenta de gestão que traduz a estratégia em um conjunto de 

indicadores financeiros e não financeiros. 

Em 1993, Norton colocava em prática a consultoria estratégica baseada no 

Balanced Scorecard. 

 

Com o Balanced Scorecard, os executivos corporativos eram capazes de 

medir como suas unidades de negócio criavam valores para os clientes atuais 

e futuros. Ao mesmo tempo em que mantinha o interesse no desempenho 

financeiro, o Balanced Scorecard revelava com clareza os vetores do 

desempenho superior e de longo prazo em termos competitivos e de criação 

de valor. (KAPLAN e NORTON, 2000, p. 34) 

 

Conforme artigo de KALLÁS (2005), o BSC foi escolhido pela revista 

Harvard Business Review como uma das práticas de gestão mais importantes e 

revolucionárias dos últimos 75 anos. No ano 2001, o primeiro Comitê Temático do 

PNQ, elegeu tal método como a ferramenta de gestão para a excelência 

empresarial. Além disso, contribui direta e indiretamente para o alcance de 

aproximadamente 580 pontos nos critérios de excelência do PNQ. 

Vejamos os tipos de gestões utilizadas ao longo do tempo - Figura 4: 

 

 
Figura 4 - Tipos de gestão ao longo do tempo. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de PRADO (2002, p. 14). 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1997, 2000 e 2004) e LOBATO, 

FILHO, TORRES e RODRIGUES (2009), o BSC é um sistema que traduz a missão e 
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objetivos estratégicos através de um conjunto de indicadores de desempenho 

tangíveis, metas e planos de ação, ou seja, é uma ferramenta para controle e 

alinhamento estratégico da organização. Considera os objetivos das unidades de 

negócio, além das medidas organizacionais como um todo. 

LOBATO, FILHO, TORRES e RODRIGUES (2009) mostram algumas razões 

para implantar o BSC: 

• Definir e conhecer melhor a estratégia do negócio; 

• Proporcionar foco no negócio; 

• Desenvolver a liderança da alta direção; 

• Educar; 

• Alinhar os programas e investimentos; 

• Tornar a estratégia clara para todos da organização; 

• Direcionar os recursos e investimentos; 

• Aperfeiçoar. 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1997) o Balanced Scorecard foca o 

desempenho organizacional sobre quatro perspectivas: 

• Crescimento financeiro; 

• Satisfação dos clientes; 

• Processos internos; 

• Desenvolvimento do aprendizado e crescimento. 

Segundo KAPLAN e NORTON (1997, p. 152): “As estratégias para um 

desempenho de qualidade superior geralmente exigem investimentos significativos 

em pessoal, sistemas e processos que produzam as capacidades organizacionais 

necessárias.”. 

Através dos mapas estratégicos (representação gráfica do BSC), reuniões 

gerais, folhetos, boletins informativos e árvores estratégicas de causa e efeito, é 

possível que todos os resultados atingidos e medidos sejam compreendidos por 

todas as unidades organizacionais e empregados. Segundo KAPLAN e NORTON 

(2000, p. 341) “[..] ao proporcionar aos empregados acesso contínuo ao Balanced 

Scorecard, a organização amplia em muito sua capacidade de identificação e 
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solução de problema, criação de oportunidades e compartilhamento de 

conhecimentos.”.  

KAPLAN e NORTON (1997) ainda informam que a seguinte filosofia é 

utilizada no BSC como ação estratégica: 

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: trabalho executado pela alta 

administração, através de consenso entre todos os executivos, onde o 

principal objetivo é traduzir a estratégia da unidade de negócio em 

objetivos estratégicos específicos. O foco aqui são os processos mais 

críticos para obtenção de desempenho superior; 

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: mostrar a todos os 

colaboradores os objetivos críticos que devem ser perseguidos e 

alcançados para que a estratégia seja bem sucedida; 

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: utilizado para 

induzir mudanças organizacionais. Estabelecer metas ambiciosas para os 

processos de atendimento ao cliente, processos internos e de aprendizado 

e crescimento. O processo de planejar e estabelecer metas permite: 

o Quantificar os resultados pretendidos a longo prazo; 

o Identificar mecanismos e fornecer recursos para alcançar estes 

resultados; 

o Estabelecer metas de curto prazo para as medidas financeiras e não 

financeiras. 

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: O Balanced Scorecard 

fornece feedback aos seus executivos de forma que eles possam 

monitorar e ajustar a implementação da estratégia, e, se necessário 

efetuar mudanças. Permite avaliar se os planos criados foram efetivos 

para as estratégias propostas e continuam válidos e bem-sucedidos. O 

BSC ainda ensina que novas oportunidades podem surgir a partir de 

respostas ou ameaças ao plano estratégico inicial. KAPLAN e NORTON 

(1997, p. 19) afirmam que: “Nossa experiência mostra que este processo 

de coleta de dados, testes de hipóteses, reflexão, aprendizado estratégico 
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e adaptação é fundamental para a implementação bem-sucedida da 

estratégia empresarial.”. 

A Figura 5 é uma representação gráfica de tal filosofia. 

 

 
Figura 5 - O Balanced Scorecard como estrutura para ação estratégica. 
Fonte: Autoria própria, adaptado de KAPLAN e NORTON (1997, p. 12). 
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4.2 PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD 

Para equilibrar os objetivos de curto e longo prazo, os resultados esperados, 

as medidas objetivas e subjetivas, o Balanced Scorecard utiliza-se de quatro 

perspectivas integradas, demonstradas na Figura 6. Todas elas possuem seus 

objetivos, indicadores, metas e iniciativas bem definidas e explícitas, ou seja, o BSC 

traduz visão e estratégia em objetivos e medidas através de um conjunto equilibrado 

de perspectivas. 

 

 
Figura 6 - Estrutura do Balanced Scorecard. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de KAPLAN e NORTON (2004, p. 68). 

 
Combinando estas quatro perspectivas no Balanced Scorecard, é possível a 

compreensão de interconexões dentro da organização para melhoria do processo 

decisório e solução de problemas outrora não visualizados. 
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Para exemplificar as metas e indicadores de uma organização sobre as 

quatro perspectivas –Figura 7: 

 

 
Figura 7 - Exemplo de BSC de uma organização. 

Fonte: KAPLAN e NORTON (2004, p. 13). 
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Na Figura 8 é possível verificar a relação de causa e efeito sobre as quatro 

perspectivas: 

 

 
Figura 8 - Relação de Causa e efeito sobre as quatro perspectivas. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de KAPLAN e NORTON (1997, p. 31). 

 

Para a criação dos objetivos e medidas nas quatro perspectivas do BSC são 

necessários os seguintes elementos fundamentais:  

• Financeira; 

• Do cliente; 

• Processos internos e, 

• Aprendizado e crescimento. 

4.2.1 FINANCEIRA 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1997 e 2000), através dos indicadores 

relacionados ao desempenho financeiro, é possível visualizar se a implementação e 

a execução das estratégias da empresa estão melhorando os resultados financeiros, 

se são efetivas e também se surtiram resultados aos acionistas. A não conversão 
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dos resultados do BSC em resultados financeiros indica que as estratégias devem 

ser repensadas e os planos reformulados. 

As medidas financeiras podem relacionar-se em: retorno sobre 

investimentos, valor agregados ao patrimônio, lucratividade e outras que a 

organização julgar relevantes. 

4.2.2 DO CLIENTE 

Conforme KAPLAN e NORTON (1997 e 2000), a maioria das empresas 

associa a sua missão ao cliente. O Balanced Scorecard exige que esta missão, 

sobre a prestação de serviço ao cliente, seja traduzida em indicadores e que estes 

reflitam o que é realmente importante a ele.  

O cliente por sua vez tem interesse em quatro categorias: prazo, qualidade, 

desempenho e serviços, e custo. Portanto a empresas ao definir seu BSC no que diz 

respeito à perspectiva de cliente, deve contemplar tais categorias em metas. Além 

destes indicadores, as empresas devem ter sensibilidade quanto ao custo dos 

produtos, eles não podem envolver somente o preço do produto, mas também a 

emissão do pedido, programação dos recebimentos, manuseio e estocagem, entre 

outros.  

Ao definir os indicadores desta perspectiva a empresa deve encarar o 

desempenho com os olhos dos clientes e articular as estratégias para proporcionar 

maiores lucros financeiros futuros. 

As medidas relacionadas à perspectiva cliente podem relacionar-se em: 

satisfação do cliente, segmentação de cliente, participação no mercado, tendências, 

retenção e aquisição de novos clientes, e posicionamento no mercado. 

4.2.3 PROCESSOS INTERNOS 

Segundo KAPLAN e NORTON (2004, p. 16): 

 

Os indicadores voltados para os clientes são importantes, mas devem ser 

convertidos em atividades internas da empresa para atender às expectativas 
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dos clientes. Afinal, o desempenho excelente do ponto de vista do cliente 

decorre de processos, decisões e ações em todo o âmbito da organização. 

  

Ainda de acordo com os mesmos autores, os indicadores relacionados aos 

processos internos estão fortemente relacionados aos processos que exercem 

impacto sobre o cliente, ou seja, processos como a duração do ciclo de 

desenvolvimento do produto, produtividade, qualidade e habilidade dos funcionários. 

Nesta perspectiva é que são elaborados os indicadores relacionados a processos e 

competência em que a organização busca excelência. Geralmente os processos 

considerados são inteiramente novos e absolutamente críticos para o sucesso da 

estratégia da empresa, sendo incorporados também, os processos de inovação. 

Os indicadores aqui desenvolvidos, vão desde a avaliação da alta 

administração sobre os principais processos e competências, até as ações 

individuais de cada empregado. 

As medidas dos processos internos podem relacionar-se em: qualidade de 

produtos, processos, criatividade, capacidade de produção, marketing, logística, 

otimização de fluxos, qualidade das informações e comunicação interna. 

4.2.4 APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

Segundo KAPLAN e NORTON (1997 e 2000), os indicadores desta 

perspectiva relacionam-se à capacidade da empresa em aumentar suas receitas 

através da melhoria contínua de sua eficiência operacional, capacidade de lançar 

novos produtos e ingressar em novos mercados. Considera-se nesta perspectiva 

toda a infraestrutura que a organização deve construir para gerar crescimento e 

melhoria em longo prazo e esta provêm de três fontes principais: pessoas, sistemas 

e procedimentos, para isto serão criados indicadores e metas para melhorias 

contínuas nos processos existentes e alcance de novos mercados. 

As medidas de aprendizado e crescimento relacionam-se a: capacidade, 

motivação e competência das pessoas, alinhamento, estrutura organizacional, 
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gestão do conhecimento, mapeamento e gerenciamento das pessoas por 

competência e empowerment5. 

4.3 FERRAMENTAS DE APOIO 

Conforme SERRA (2002), todas as medidas financeiras e não financeiras 

devem ser divulgadas a todos os níveis da organização, ou seja, os funcionários 

precisam conhecer as consequências financeiras de suas ações e decisões, e os 

altos executivos os vetores de sucesso em longo prazo. O uso de uma aplicação 

permite que as informações estratégias do BSC sejam comunicadas de forma ágil, 

eficiente e consistente, além de armazenar um histórico (base) para planejamentos 

futuros. Se necessário, a informação pode ser segmentada aos funcionários da 

organização. 

 Abaixo, nos tópicos seguintes, segue alguns exemplos de ferramentas de 

apoio ao BSC. 

4.3.1 ORACLE SCORECARD AND STRATEGY MANAGEMENT 

Lançado pela empresa ORACLE (s.d.), o Oracle Scorecard and Strategy 

Management é uma extensão do Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE). 

Esta ferramenta possui recursos que possibilitam a comunição dos objetivos 

estratégicos a toda empresa e seu monitoramente ao longo do tempo. Através dela 

é possível que os funcionários possam compreender e alinhar suas ações.  

                                            
5 O termo empowerment significa a descentralização de poderes pelos vários níveis hierárquicos da 
organização, o que permite a criação de maior motivação nos trabalhadores. (NUNES, 2007) 
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Para medir utilizam-se os scorecards.  A seguir um exemplo da ferramenta – 

Figura 9: 

 

Fi
gura 9 - Oracle Scorecard and Strategy Management. 

Fonte: ORACLE (s. d.). 

 

4.3.2 QPR BALANCED SCORECARD SOLUTION 

Pertencente ao grupo de software QPR (s. d), com sede na cidade de 

Helsinki na Finlândia e presente em mais de 50 países. 

O QPR Balanced Scorecard Solution é focado nas organizações que 

desejam utilizar as iniciativas do Balanced Scorecard. Esta solução oferece: 

mapeamento estratégico, dashboards6, scorecards, análise e a emissão de 

relatórios. É uma solução totalmente online. 

                                            
6 Dashboard são os painéis de controle, para exibir o desempenho do negócio por toda a organização. 
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Abaixo um exemplo da ferramenta – Figura 10: 

 

Fi
gura 10 - QPR Balanced Scorecard Solution. 

Fonte: QPR (s. d.). 

 

4.3.3 WEBFOCUS PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK 

O WebFOCUS Performance Management Framework (PMF) é uma 

ferramenta de inteligência desenvolvido pela empresa de Nova York – INFOMATION 

BUILDERS (s. d). 
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Esta ferramenta permite comunicar e monitorar a estratégia em toda a 

organização além de aceitar qualquer tipo de metodologia e também o BSC – Figura 

11. 

 

Fi
gura 11 - WebFOCUS Performance Management Framework. 

Fonte: INFORMATION BUILDERS (s. d.). 

 

4.3.4 RHEVOLUTION SCORECARD 

Desenvolvida pela empresa brasileira TECHWARE (s. d), é uma ferramenta 

de gestão do planejamento estratégico que suporta vários modelos de planejamento, 

inclusive a metodologia do BSC. 

Ela permite o acompanhamento dos indicadores de acordo com as 

estratégias e ações das diversas áreas do negócio. Abrange desde a definição da 

missão, visão, valores, estratégias, ações até as metas por responsáveis para cada 

ciclo de planejamento. 
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A Figura 12 exibe esta ferramenta. 

 

 
Figura 12 - Ferramenta Rhevolution Scorecard. 

Fonte: TECHWARE (s. d.). 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD 

Este capítulo apresenta um guia para o processo de implementação de um 

Balanced Scorecard dentro das empresas, mostra também um estudo de caso sobre 

a construção do BSC e quais as principais barreiras enfrentadas em uma 

implementação. 

5.1 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO BSC 

KAPLAN e NORTON (1997) e (2004) definem uma lista de tarefas a serem 

seguidas para a implementação de um BSC dentro de uma organização, as quais 

são discutidas a seguir. Porém estes autores comentam que toda organização tem 

característica próprias que pode tornar estas tarefas um pouco diferentes de uma 

organização para outra. 

 

Se executado de forma adequada, este processo de quatro etapas 

incentivará o comprometimento com o scorecard entre os executivos e 

gerentes, e produzirá um Balanced Scorecard útil e os ajudará a alcançar os 

objetivos de seus programas. (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 314) 

 

Conforme comentado por KAPLAN e NORTON (2004, p. 45) “O balanced 

scorecard apresenta os melhores resultados quando é utilizado para induzir o 

processo de mudança.”. 

5.1.1 DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DE INDICADORES 

Abaixo segue a lista de tarefas para esta etapa, baseada em KAPLAN e 

NORTON (1997) e (2004): 

• TAREFA 1 - Selecionar a unidade organizacional adequada: A 

organização deve primeiramente definir a unidade de negócio a qual será 

adequada à aplicação do Balanced Scorecard. Definir um scorecard a 

nível corporativo, dependendo do tamanho da empresa pode ser uma 

tarefa complexa. De acordo KAPLAN e NORTON (2004), o ideal é que a 
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unidade de negócio “[...] tenha seus próprios clientes, canais de 

distribuição, instalações de produção e indicadores de desempenho 

financeiro.”. A Figura 13 mostra uma corporação divida em várias 

unidades de negócio. 

 

 
Figura 13 - Unidades de Negócio. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de KAPLAN e NORTON (1997, p. 315). 

 
• TAREFA 2 – Identificar as relações entre a unidade de negócio e a 

corporação: Após a definição da unidade de negócios, o arquiteto 

responsável pelo BSC deve analisar o relacionamento desta unidade de 

negócio com as demais, em busca da identificação de limitações e 

oportunidades que possivelmente ficariam ocultas se nela for considerada 

uma estrutura organizacional diferente. O arquiteto realizará entrevistas 

com os executivos do nível organizacional para conhecer: 

o Os objetivos financeiros definidos para esta unidade em questão; 

o As questões corporativas primordiais, como: sustentabilidade, 

segurança, preços, inovação, etc.; 

o Relacionamento com as outras unidades. 

5.1.2 O CONSENSO EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Abaixo segue a lista de tarefas para esta etapa, baseada em KAPLAN e 

NORTON (1997) e (2004): 

• TAREFA 3 – Realizar a primeira série de entrevistas: Para esta tarefa, 

primeiramente o arquiteto prepara o material básico sobre o BSC e os 
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documentos internos contendo a visão, a missão e a estratégia da 

empresa e da unidade. Cada alto executivo da empresa recebe este 

material de apoio, normalmente entre 6 e 12 executivos. Depois da análise 

do material, o arquiteto realiza entrevista com cada um deles.  Tais 

entrevistas tem duração de aproximadamente 90 minutos e seu objetivo é 

que o arquiteto obtenha informações sobre os objetivos estratégicos da 

empresa e propostas preliminares sobre os indicadores do BSC nas 

quatro perspectivas. Podem ser realizadas entrevistas com acionistas para 

conhecer suas expectativas financeiras e com clientes para conhecer suas 

expectativas referentes ao desempenho. Esta entrevista é baseada em 

perguntas e respostas. Os objetivos desta entrevista são: comunicar o 

conceito do Balanced Scorecard aos executivos, responder as dúvidas 

sobre o conceito, início do processo de indução da empresa a pensar em 

traduzir a estratégia e os objetivos em medidas operacionais tangíveis, 

identificar conflitos entre os participantes, seja de cunho pessoal, 

interfuncional e ponto de vista em relação à estratégia. 

• TAREFA 4 – Sessão de síntese: Após a realização das entrevistas o 

arquiteto se reúne com os membros da equipe de projeto para discutir as 

respostas obtidas, em seguida, discutir questões importantes, preparar o 

material para a primeira reunião com a alta administração e suas 

impressões em relação às resistências pessoais e organizacionais. O 

resultado desta reunião é uma lista e uma classificação de objetivos nas 

quatro perspectivas do BSC. Esta lista pode servir de objeto de discussão 

da próxima tarefa. 

• TAREFA 5 – Workshop executivo (primeira etapa): É realizada uma 

reunião com a alta administração para o processo de consenso em 

relação aos Scorecards. Durante este workshop7 serão debatidas as 

declarações de missão e estratégia até que se alcance um consenso. 

Neste momento poderão ser apresentadas as entrevistas com os 

representantes dos acionistas e clientes para auxiliar no processo 

decisório. Após isto, passa-se a definição do BSC preliminar.  Assim, são 

                                            
7  Workshop é uma reunião com um grupo de pessoas interessados em um determinado assunto ou 
pode ser uma atividade de discussão sobre um tema. 
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definidos de quatro a cinco objetivos potenciais para cada uma das quatro 

perspectivas e cada um discutido individualmente sem focar no seu 

relacionamento com os demais. Neste momento ainda não é importante o 

refinamento destes objetivos, mas o que talvez possa ser feito é uma 

classificação se eles são de alta ou baixa prioridade. Após a discussão 

passa-se a seleção, que pode ser realizada através de uma votação, dos 

três ou quatro objetivos mais importantes. Depois, os executivos são 

divididos em quatro grupos e cada grupo fica responsável por debater 

sobre uma perspectiva. Até o final do workshop a equipe executiva terá 

identificado de três a quatro objetivos estratégicos para cada perspectiva e 

terá feito uma lista de potenciais indicadores para cada objetivo. Ao final o 

arquiteto distribui um documento com as conclusões do workshop. 

5.1.3 ESCOLHA E ELABORAÇÃO DOS INDICADORES 

Abaixo segue a lista de tarefas para esta etapa, baseada em KAPLAN e 

NORTON (1997) e (2004): 

• TAREFA 6 – Reuniões dos subgrupos: Os participantes serão divididos 

em quatro subgrupos, com os seguintes objetivos de acordo com KAPLAN 

e NORTON (1997): 

o Refinar a descrição dos objetivos estratégicos de acordo com o 

primeiro workshop executivo; 

o Identificar um ou mais indicadores para cada objetivo; 

o Para cada indicador identificar as fontes das informações necessárias; 

o Para cada perspectiva, identificar a relação dos seus indicadores entre 

si e entre as outras perspectivas; 

 O resultado final de cada subgrupo para cada perspectiva deve ser, 

conforme KAPLAN e NORTON (1997): 

o Uma lista detalhada dos seus objetivos com suas respectivas 

descrições detalhada; 

o Uma descrição dos indicadores para cada objetivo; 

o Uma ilustração de como o indicador pode ser quantificado e 

apresentado; 
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o Um modelo gráfico de como os indicadores se inter-relacionam dentro 

da perspectiva e entre as outras perspectivas. 

• TAREFA 7 – Workshop executivo (segunda etapa): É realizado um 

segundo workshop agora envolvendo a alta administração, seus 

subordinados e um número maior de gerentes de nível médio. Os 

objetivos serão: debater a visão, a estratégia, os objetivos e indicadores 

propostos na tarefa anterior. O resultado dos subgrupos, descrito na 

TAREFA 6, apresentado pelos executivos participantes e não pelo 

arquiteto. Neste momento os participantes começam a elaborar um plano 

inicial de implementação para os indicadores propostos. Ao final do 

workshop pede-se aos participantes que elaborem um material que 

comunique as intenções e o conteúdo dos Scorecards a todos os 

funcionários da empresa, e incentiva-se que eles formulem objetivos de 

superação para cada um dos indicadores propostos. 

5.1.4 ELABORAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Abaixo segue a lista de tarefas para esta etapa, baseada em KAPLAN e 

NORTON (1997) e (2004): 

• TAREFA 8 – Desenvolver o plano de implementação: Nesta tarefa uma 

nova equipe é formada pelos líderes dos subgrupos da TAREFA 6. O 

objetivo é formalizar as metas de superação e desenvolver um plano de 

implementação para o Scorecard. Faz parte do plano a maneira como os 

indicadores se relacionam aos bancos de dados, sistemas de informação. 

• TAREFA 9 – Workshop executivo (terceira etapa): Neste terceiro 

workshop, a equipe executiva se reúne para chegar a um consenso sobre 

a visão, os objetivos e indicadores desenvolvidos nos dois primeiros 

workshops. Ocorre também a validação das metas de superação 

propostas e a identificação de planos de ação para alcançar estas metas. 

Até o final deste workshop deve-se chegar a um consenso em relação ao 

programa de comunicação dos Scorecards a toda a organização, a sua 

integração à filosofia gerencial e o desenvolvimento de um sistema de 

informação de apoio. 
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• TAREFA 10 – Finalizar o plano de implementação: O Balanced Scorecard 

é integrado ao sistema gerencial da organização e com o tempo os 

sistemas de informações gerenciais serão ajustados ao processo. 

5.1.5 REVISÕES PERIÓDICAS 

Incluiu-se aqui uma quinta fase para o processo de revisão do Balanced 

Scorecard, conhecido como revisões periódicas. 

KAPLAN e NORTON (2004), afirmam que mensalmente ou trimestralmente, 

deve ser elaborado um relatório contendo informações sobre os indicadores 

destinados à alta administração, para que esta analise e discuta com os gerentes 

das divisões e departamentos centralizados. Já os indicadores devem ser revistos 

anualmente como parte do processo de planejamento estratégico, definição de 

metas e alocação de recursos. 

5.2 O PRAZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD 

De acordo com KAPLAN e NORTON (1997), um projeto típico pode durar 16 

(dezesseis) semanas, porém este tempo poderá ser reduzidos em função da 

disponibilidade dos executivos para as entrevistas, workshops e reuniões. Esta 

duração visa auxiliar aos executivos a refletirem e desenvolverem melhor cada 

tarefa proposta em cada fase e o mais importante, refletir sobre os processos 

gerenciais que o BSC representa. 
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A Figura 14 apresenta um cronograma típico para o BSC, considerando as 

16 semanas. 

 

 
Figura 14 - Cronograma típico para o BSC. 
Fonte: KAPLAN e NORTON (1997, p. 323). 

 

O grande envolvimento do arquiteto deve ocorrer no máximo até a sexta 

semana, a partir daí deve haver uma maior responsabilidade e envolvimento de toda 

a alta administração, pois quanto maior for à responsabilidade dos executivos da 

empresa, maior será o sucesso do BSC. Já o papel do arquiteto a partir daí, será de 

facilitador e ajudante no programa de reuniões e workshops. 

O plano de 16 semanas está baseado no pressuposto de que a unidade de 

negócio já formulou seu plano de estratégias e tem acesso as pesquisas de clientes 

e mercados para orientar suas decisões. Caso contrário, o cronograma deve ser 

estendido com o tempo necessário para a execução destas atividades. 

Ao término do cronograma os executivos e gerentes da unidade de negócios 

terão chegado a um consenso em relação à tradução da estratégia em objetivos e 

indicadores para as quatro perspectivas, definidas em um plano de implementação. 

Além disto, conforme comentado por KAPLAN e NORTON (1997), estes executivos 

estarão compreendendo bem os processos gerenciais que serão alterados em 

consequência da posição que os indicadores passaram a ocupar nos sistemas 

gerenciais da organização. 
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5.3 ESTUDO DE CASO 

Esta seção apresentada um estudo de caso de uma construção do BSC na 

empresa SOTELINO TORRES. 

Conforme FGV (s. d) e GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, 

NASCIMENTO e SERRA (2007) a SOTELINO TORRES é uma empresa de 

consultoria fundada em 2000, com sede em Niterói no estado do Rio de Janeiro.  

Inicialmente esta consultoria oferecia cursos na área de planejamento 

estratégico e a partir de 2003 começou a oferecer consultoria na área de 

planejamento e gestão estratégica com foco em empresas de pequeno, médio e 

grande porte. 

A Tabela 3 apresenta os valores essenciais prezados pela SOTELINO 

TORRES. 

 

Valores 
Essenciais 

Detalhamento (Explicação) 

Ética 
“A nossa conduta nos negócios é balizada pela ética. A ética permite definir o 

nosso significado e entender a nossa forma de agir”. 

Espírito 
Empreendedor 

“Foco, energia, criatividade e o perfil para assumir riscos calculados, são 

alguns dos elementos que nos movem em direção ao futuro imaginado e nos 

inspiram a superar as expectativas dos nossos clientes”. 

Trabalho em 
Equipe 

“Buscamos a melhoria contínua do desempenho individual e o 

desenvolvimento de uma equipe de alto desempenho”. 

Atenção aos 
Detalhes 

“Buscamos entender a necessidade dos nossos clientes e planejar as nossas 

ações para a consecução dos resultados desejados”. 

Tabela 3 - Valores essenciais na Sotelino Torres. 
Fonte: Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 

e SERRA (2007). 
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A missão desta empresa é: “Prover conhecimento e auxiliar na geração de 

opções estratégicas, que criem valor para os clientes e, contribuam para a 

consecução de seus objetivos”. 

Sua visão é: “Ser reconhecida como empresa de consultoria de excelência, 

plenamente capacitada a satisfazer as necessidades de seus clientes se tornando 

uma empresa sustentável pela adequação de seu portfólio e redução de suas 

despesas”. 

A Tabela 4 apresenta a matriz SWOT8 de alguns elementos da Sotelino 

Torres. 

 

Análise Interna Análise Externa 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

• Credibilidade 
conquistada em 
grandes clientes; 

• Equipe com 
experiência no 
mercado; 

• Flexibilidade 
Operacional. 

• Canais de 
comunicação 
reduzidos; 

• Poucos 
colaboradores; 

• Portfólio 
reduzido. 

• Demanda 
potencial de 
serviços em 
órgãos 
governamentais; 

• Potenciais 
parceiros na 
região Nordeste. 

• Instabilidade 
Econômica; 
• Concorrência 
Predatória; 
• Imagem negativa 
dos serviços de 
consultoria 
prestados por 
empresas que 
não são sérias. 

Tabela 4 - Matriz SWOT da SOTELINO TORRES. 
Fonte: Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 

e SERRA (2007). 

 

                                            
8 SWOT significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 
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A partir de ferramentas de planejamento estratégico foram selecionados 

treze objetivos estratégicos. A Figura 15 apresenta o mapa estratégico da empresa, 

divido nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard: financeira, do cliente, 

processos internos, aprendizado e crescimento, sendo representado visualmente os 

objetivos estratégicos da empresa e suas relações, e também as camadas 

organizadas de forma intencional. 

 

 
Figura 15 - Mapa Estratégico da SOTELINO TORRES. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 
e SERRA (2007). 

 

As tabelas abaixo – Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8, demonstram os 

objetivos nas quatro perspectivas e o indicador utilizado para a medição, sendo que 

todos eles permitem a utilização de valores percentuais. 
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•  Aprendizado e Crescimento (Tabela 5): 

Objetivo Indicador 

 

Desenvolver cultura de 
desempenho 

 

 
 

Desenvolver proficiência 
tecnológica 

 

 
 

 

Desenvolver Pessoas 

 

 
n = número de colaboradores e X = média de avaliação do 
colaborador 

 

Captar talentos humanos 

 

 
 

Tabela 5 - Indicadores da perspectiva de aprendizado e crescimento. 
Fonte:  Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 

e SERRA (2007). 

 

• Processos internos (Tabela 6): 

Objetivo Indicador 

Aumentar Eficiência nos Projetos 

 

 

Melhorar Canais de 
Comunicação 

 

 

 

Consolidar Parceiros de Negócio 

 

 
 

Ampliar Portfólio de Serviços 
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Tabela 6 - Indicadores da perspectiva de Processos internos. 
Fonte:  Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 

e SERRA (2007). 

 

• Do cliente (Tabela 7): 

Objetivo Indicador 

Satisfazer os Clientes 

 

 
Reter Clientes-alvo 

 

 

 
Crescer seletivamente 

 

 

 
Tabela 7 - Indicadores da perspectiva do cliente. 

Fonte: Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 
e SERRA (2007). 
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• Financeira (Tabela 8): 

Objetivo Indicador 

Aumentar o lucro 

 

 
Crescimento sustentável 

 

 

 
Aumentar a receita com mix 
equilibrado 

 

 

 
Tabela 8 - Indicadores da perspectiva financeira. 

Fonte:  Autoria própria, adaptado de GASPARETTO, TORRES, CUPERTIN, SOUZA, NASCIMENTO 
e SERRA (2007). 
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5.4 BARREIRAS NA IMPLANTAÇÃO DE UM BSC 

Conforme KAPLAN e NORTON (2000) algumas empresas encontram certas 

dificuldades na implantação de um BSC. Basicamente são três os tipos de 

problemas: questões de transição, questões de projeto e questões de processo, os 

quais serão descritos a seguir. 

O BSC não é infalível. 

5.4.1 QUESTÕES DE TRANSIÇÃO 

A implementação do Balanced Scorecard é prejudicada em função de várias 

mudanças organizacionais. Como exemplo tem-se os processos de fusão e 

aquisição de outras empresas, em que a equipe gerencial da nova organização não 

tem interesse na abordagem do BSC e este por sua vez é abandonado.  

Os eventos deste tipo de questão representam a minoria dos casos de 

fracasso no processo de implementação. Os maus resultados acontecem mais em 

função de fatores internos do próprio negócio do que a fatores externos. 

5.4.2 QUESTÕES DE PROJETO 

Alguns fracassos são respostas às deficiências no próprio projeto do 

Balanced Scorecard. Como exemplo tem-se as empresas que incluem um conjunto 

deficiente de indicadores ou ainda incluem um excesso, e não conseguem identificar 

aqueles de importância crítica. 

Outra causa de fracasso nesta questão é a falta de alinhamento das 

unidades de negócios com a estratégia geral da empresa, ou seja, cada unidade 

implementa o BSC de diferentes formas, sem coordenação e sem conexões em 

nível coorporativo. 

Segundo KAPLAN e NORTON (2000, p. 375): “Sem o compartilhamento de 

processos gerenciais de alto nível, tanto na aplicação como na revisão e feedback, o 

sucesso de qualquer Balanced Scorecard local provavelmente será temporário. 
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5.4.3 QUESTÕES DE PROCESSO 

As causas mais comuns de fracasso na implementação de um Balanced 

Scorecard estão relacionadas aos processos organizacionais e não a falhas de 

projeto. KAPLAN e NORTON (2000) identificaram sete diferentes tipos de 

deficiências de processo em projetos, às quais serão descritas a seguir: 

1. Falta de comprometimento da alta administração: Delegação do projeto a 

equipes gerenciais de nível médio. As equipes gerenciais de nível médio 

ajudam a organização a melhorar as operações existentes, porém o 

alinhamento dos processos à estratégia deve ser feito pela alta liderança. 

Fica difícil para a equipe gerencial de nível médio ser capaz de capturar a 

estratégia da organização e construir o BSC, além do mais, ela não 

possui poder decisório sobre a estratégia, como a seleção de clientes e 

segmentos de mercado. KAPLAN e NORTON (2000, p. 376) afirmam que: 

“A equipe executiva sênior precisa de fato “estar com a pele em jogo”.”, 

ou seja, o comprometimento da alta gerência é necessário para o sucesso 

do BSC. 

2. Envolvimento de poucas pessoas: Nomear apenas um executivo da alta 

administração, sendo este da área financeira ou de planejamento, para o 

desenvolvimento completo do BSC. O comprometimento com a 

implementação das estratégias deve ser um dever de toda a alta 

administração, pois ao contrário suas atitudes e comportamentos não 

mudarão. Envolver muitas pessoas também pode trazer dificuldades. O 

ideal é que o tamanho do grupo envolvido com o BSC seja limitado, de 

forma a permitir em reuniões a discussão de todos os participantes na 

formação do consenso. 

3. Encastelamento do Scorecard no topo: Outro erro é envolver apenas a 

alta administração. O ideal é que o BSC seja compartilhado por todos da 

organização, pois assim não desperdiçam o potencial de inovação, 

criatividade e aprendizado dos empregados, além de transformar a 

estratégia em uma tarefa de todos. 
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4. Processos de desenvolvimento muito longos; o Balanced Scorecard como 

projeto de mensuração de ocasião única: Correr em busca da perfeição e 

acreditar que o BSC deve ser lançado uma única vez, fazendo que a 

organização passe meses em busca do refinamento dos dados e  coleta 

de informações, e nunca comece a implementação. Mesmo não 

possuindo todos os indicadores nos primeiros meses, a organização deve 

utilizar o BSC como base do processo de avaliação do desempenho, pois 

os próprios indicadores em si vão evoluindo com o uso e experiência. 

Portanto o BSC não deve ser lançado apenas uma única vez, mas deve 

ser um processo gerencial contínuo com base no aprendizado 

organizacional. 

5. Tratamento do Balanced Scorecard como projeto da área de sistemas: Há 

empresas que tratam a implementação do Balanced Scorecard como um 

projeto da área de sistema e não como um projeto da área de 

administração, isto é incorreto, pois ele deve ser um processo gerencial e 

não de sistemas. A área de sistemas facilita a disponibilidade de 

informações, porém ela não é responsável pelo BSC. 

6. Contratação de consultores inexperientes: A contratação de consultores e 

consultorias inexperientes para a implementação do BSC é sinônimo de 

fracasso.  

7. Implementação do Balanced Scorecard apenas para fins de remuneração: 

Para comprometer os funcionários em relação às estratégias do BSC, 

muitas organizações utilizam-se dos incentivos por remuneração, porém 

muitos destes incentivos estão associados somente aos indicadores não 

financeiros e ao avaliar os resultados quanto aos indicadores financeiros 

e de cliente é visto que estes não apresentaram melhoria nos resultados. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi o de apresentar a importância das 

organizações em seguirem uma metodologia para obterem vantagem competitiva a 

fim de prosperarem no ambiente globalizado, em uma época de grandes 

transformações, denominada era da informação.  

Através do seu desenvolvimento, foi possível compreender a importância de 

alguns conceitos dentro do ambiente organizacional, tais como: meta, objetivo, 

estratégia, missão e visão, e ainda entender de onde o conceito de estratégia foi 

originado e quais as suas diversas abordagens que consequentemente se traduzem 

nas formas da vantagem competitiva. 

Destacou-se que as informações contábil-financeiras não são suficientes 

para medir o desempenho de uma organização e garantir que ela está caminhando 

na direção correta, pois se trabalha com informações do passado. Estas 

informações só serviram na era da Economia Industrial, onde a principal 

característica era o rápido crescimento, acúmulo de capital e estabilidade, 

ocasionadas pela produção em massa e a redução de preço.  

Demonstrou-se a importância de medir tanto os aspectos tangíveis quanto 

os intangíveis de uma organização que quer prosperar neste novo ambiente 

marcado por tantas mudanças a qual denominamos de era da Gestão Estratégica no 

Negócio ou era da Informação, cujo foco é a inovação, rapidez, qualidade e uso da 

tecnologia da informação. 

A partir do estudo pode-se entender que a formulação da estratégia é 

conduzida a partir dos objetivos gerais e da missão de uma organização, depende 

do envolvimento de todos os níveis organizacionais e que para facilitar este 

processo podem ser aplicados os princípios da Gestão Estratégica. Tais princípios 

devem ser incorporados em toda a organização para o sucesso da implementação 

da estratégia.  

Para direcionar o desenvolvimento e implementar as estratégias foi 

desenvolvida uma metodologia denominada de Balanced Scorecard ou BSC, que 
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permite alinhar as ações do dia-a-dia e medir o quanto as estratégias propostas 

estão sendo alcançadas.  

Com isto, mostrou-se que o BSC é um instrumento de mensuração do 

desempenho que indica a realidade da empresa. Inclui um conjunto de indicadores 

financeiros e não financeiros que permite a compreensão da visão estratégica dos 

negócios da organização. É um sistema que traduz a missão e objetivos estratégicos 

em um conjunto de indicadores, ou seja, é uma ferramenta para controle e 

alinhamento estratégico. O Balanced Scorecard foca o desempenho organizacional 

em quatro perspectivas integradas: financeira, do cliente, processos internos ou 

aprendizado e crescimento.  

Demonstrou-se todo o processo para a implementação do BSC dentro de 

uma organização, quais as principais dificuldades enfrentadas na implementação e 

um estudo de caso real de uma empresa brasileira que utilizou tal metodologia, além 

do conhecimento de algumas ferramentas de apoio ao BSC. 

Percebe-se que as ações de uma organização devem ser alinhadas e seguir 

um propósito organizacional para se obter êxito. A metodologia do BSC possui 

características de mensuração, alinhamento e controle estratégico que permitem 

alcançar este êxito, pois é uma metodologia fundamentada e comprovada em 

termos de ganhos e sucesso. 

Concluiu-se que mudanças desordenadas não surtem efeito na era da 

Informação e que uma metodologia é necessária a fim de apontar o diferencial 

competitivo da organização, medir seu desempenho e possibilitar que os esforços 

sejam dirigidos para o lugar correto, denominada como Balanced Scorecard. 

Como continuação deste trabalho, propõe-se um estudo para demonstrar 

como os problemas na implementação do BSC podem ser minimizados, como tal 

metodologia pode ser utilizada em organizações independente do seu porte e foco. 

Sugere-se também um estudo sobre esta metodologia no Brasil, uma estimativa de 

empresas que estão utilizando-a, qual seu porte e segmento de mercado. 
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