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Não importa onde você parou... Em que momento da vida você 

cansou... O que importa é que sempre é necessário “recomeçar”.  

Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo... É renovar as 

esperanças na vida e, o mais importante... Acreditar em você de novo! 

Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado...  

Chorou muito? Foi limpeza da alma...  

Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia...  

Sentiu-se só por muitas vezes? É porque fechaste a porta....  

Acreditou que tudo estava perdido? Era o início de tua melhora...  

Onde quer chegar? Ir alto? Sonhe alto... Queira o melhor do melhor...  

Se pensarmos pequeno... Coisas pequenas teremos...  

Mas se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos 

pelo melhor... O melhor vai se instalar em nossa vida.  

Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha 

altura. 

 

CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 
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RESUMO 

 

SPESSATTO, Giseli. Análise do processo de implantação do Balanced Scorecard nas 
maiores empresas da Região Sul do Brasil. 2009. 148 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 
de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 

O Balanced Scorecard (BSC) surgiu na década de 1990, com os trabalhos desenvolvidos por 

Robert S. Kaplan e David P. Norton. É um instrumento de gestão que traduz a missão e a 

estratégia da organização, com base em um conjunto de indicadores que refletem o equilíbrio 

entre os objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre 

indicadores de tendência e de ocorrência e entre perspectivas interna e externa de 

desempenho. O presente estudo objetiva analisar o processo de implantação do BSC nas 

maiores empresas da Região Sul do Brasil. Para tal realizou-se pesquisa descritiva, com 

abordagem quantitativa dos dados. A pesquisa foi realizada em 19 empresas da Região Sul 

listadas na Revista Valor 1000, edição de 2008, que utilizam ou estão implantando o BSC.  

Os resultados da pesquisa mostram que o processo de implantação do BSC nas empresas 

pesquisadas levou de um a quatro anos para ser concluído. O motivo apontado como mais 

relevante para a implantação do BSC foi alinhar a organização com a estratégia. A maior 

dificuldade enfrentada no processo foi  mobilizar todos a trabalharem com o modelo. Como 

impacto mais representativo nas organizações prevaleceu que as medidas de desempenho 

definidas no BSC são capazes de diferenciar a estratégia da empresa tornando-a única e, como 

efeito mais significativo apontaram o foco na estratégia. A proposição com maior grau de 

utilização acompanhou o motivo mais relevante, o de alinhar a organização com a estratégia. 

Para analisar as diferenças do grau de desenvolvimento do BSC nas empresas consideraram-

se dois grupos, as que implantaram um BSC corporativo com desdobramento para cada tema 

estratégico e as que implantaram um BSC único para toda a empresa, sendo que o primeiro 

grupo apresentou maiores dificuldades e maior grau de utilização. Conclui-se que o processo 

de implantação do BSC nas maiores empresas da Região Sul do Brasil ocorreu de acordo com 

o preconizado por Kaplan e Norton (1997). O estudo insere-se na linha de pesquisa Controle 

de Gestão do Programa de Pós Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB).  

 

Palavras-chave: Processo de implantação. Balanced Scorecard. Empresas da Região Sul do 

Brasil. 
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ABSTRACT 

 

SPESSATO, Giseli. Analysis of the implementation process of the Balanced Scorecard in 
the largest companies in southern Brazil. 2009. 148 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 
de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 

The Balanced Scorecard (BSC) has emerged in the 90s, together with the work developed by 

Robert S. Kaplan and David P. Norton. It is a management tool that translates the mission and 

strategy of the organization, based on a set of indicators that reflect the balance between the 

objectives of short and long term, between financial and non-financial measures, between 

tendency and occurrence indicators, and between internal and external perspectives of 

performance. This study aims to analyze the process of implementing the BSC in the largest 

companies in southern Brazil. To do so, this descriptive study was carried out with a 

quantitative approach of the data. The study was conducted in 19 companies of the Southern 

Region listed in the “Valor” Magazine 1000, 2008 edition, which use or are implementing the 

BSC. The survey results show that the process of implementing the BSC in the surveyed 

companies took one to four years to be concluded. The reason that was pointed out as the 

most relevant to the implementation of the BSC was to align the organization with the 

strategy. The greatest difficulty faced in the process was to mobilize everybody to work with 

the model. The most representative impact that prevailed in the organizations was that the 

measures of performance defined in the BSC are able to differentiate the company's strategy 

transforming it into a unique strategy, and the most significant effect identified was in the 

strategy focus. The proposition with the highest level of use followed the most relevant 

reason, the one to align the organization with the strategy. To examine the differences in the 

degree of development of the BSC in companies, two groups were considered, those that 

implemented a BSC with a corporate strategic deployment for each subject and the ones that 

established a single BSC for the entire company, thus, the first group presented the greatest 

difficulties and greatest use levels. It can be concluded that the process of implementing the 

BSC in the largest companies in southern Brazil happened in line with the recommendations 

of Kaplan and Norton (1997). The study is inserted in the same line as the research of the 

Control Management Graduate Program in Science Accounting (PPGCC) of Blumenau 

Regional University (FURB). 

 

Keywords: Implementation process. Balanced Scorecard. Companies from southern Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para as empresas manter-se competitivas no mercado de forte concorrência e 

globalizado, precisam traçar estratégias capazes de mantê-las lucrativas. Dessa forma, a 

contabilidade gerencial vem conquistando espaço na medida em que busca auxiliar os 

gestores na tomada de decisões.  

As informações gerenciais podem amparar as decisões dos gestores, tornando as 

empresas mais competitivas em relação aos seus concorrentes, e oferecendo benefícios aos 

seus proprietários. A contabilidade gerencial pode ser útil em todas as etapas do processo de 

gestão, ou seja, no planejamento, na execução e no controle.  

Para Kreisig et al. (2006), o processo de gestão pode representar uma vantagem 

competitiva da empresa em relação a seus concorrentes. Uma gestão eficaz, preparada para 

reagir às turbulências ambientais de forma apropriada e oportuna, pode significar para a 

organização o diferencial entre manter-se ativa, organizada e lucrativa, ou apática, deficitária 

e, por isso, sujeita à descontinuidade.  

Conforme aponta Beuren (2002), os gestores necessitam conhecer profundamente suas 

organizações, bem como o ambiente em que operam, a fim de avaliar o impacto da 

turbulência ambiental, desenvolver o cenário para uma solução eficaz e utilizar a informação 

para identificar tanto as oportunidades quanto as ameaças que o ambiente oferece à empresa. 

Nesse sentido, os gestores vêm buscando instrumentos gerenciais capazes de prover 

informações que possam criar e desenvolver vantagem competitiva sustentável.   

A contabilidade gerencial dispõe de alguns instrumentos voltados ao gerenciamento 

estratégico das organizações, dentre eles, pode-se citar o Balanced Scorecard (BSC). Este 

instrumento foi apresentado originalmente por Kaplan e Norton (1992) como um sistema 

equilibrado de medição estratégica, organizado em torno de quatro perspectivas distintas. Os 

autores sentiram-se motivados a criar esse instrumento porque consideravam os indicadores 

financeiros incapazes de refletir as atividades criadoras de valor relacionadas com os ativos 

intangíveis da organização.  

Com o passar do tempo os estudos foram evoluindo e o BSC transformando-se em um 

sistema gerencial essencial no processo sistemático de implementação e obtenção de feedback 

sobre a estratégia. Assim, o BSC constitui-se em um sistema de gestão e medição de 

desempenho derivado das estratégias e capacidades das organizações (KAPLAN; NORTON, 

1997).  
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Conforme Teixeira (2003), o BSC surgiu como um modelo que soluciona um 

problema enfrentado pela contabilidade tradicional que não identifica, não mensura, não 

registra e nem incorpora a avaliação dos ativos intangíveis. Apresenta-se como um modelo 

complementar no impasse entre a construção de capacidades competitivas de longo alcance 

(ativos intangíveis) e os informes obtidos por meio da contabilidade financeira.  

Kaplan e Norton (2000) mencionam que a complexidade do gerenciamento nas 

organizações exige que os gestores tenham condições de visualizar o desempenho da empresa 

sob quatro perspectivas, por meio das quais pode-se entender: como a organização é vista 

pelos clientes (perspectiva dos clientes), no que deve ser excelente (perspectiva dos processos 

internos), se há capacidades de continuar melhorando e criando valor (perspectiva do 

aprendizado e crescimento) e, como a organização é vista pelos acionistas (perspectiva 

financeira). 

O BSC atende a uma antiga demanda por mecanismos que integrassem a estratégia 

com a operação e que incorporassem medidas não-financeiras à avaliação de desempenho. O 

processo de implantação do BSC constitui-se em uma tarefa complexa, conforme Kaplan e 

Norton (1997), e a construção do BSC deveria estimular unidades de negócios a ligar seus 

objetivos financeiros à sua estratégia corporativa. O scorecard tem de contar a história da 

estratégia, começando com os objetivos financeiros de longo prazo e ligando-os a uma 

seqüência de medidas que devem ser tomadas com relação a processos financeiros, clientes, 

processos internos, empregados e sistemas, que vão proporcionar o desejado desempenho 

econômico de longo prazo. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 
 

Minayo (1994, p. 18) salienta que “toda investigação se inicia por um problema com 

uma questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articulada a conhecimentos anteriores, 

mas que também podem demandar a criação de novos referenciais”. Thiollent (2000, p. 53) 

destaca que, “se houvesse apenas um elemento não seria um problema, mas apenas um tema”.  

 A problemática que inspirou o presente estudo está no fato das empresas perceberem 

que cada vez mais há necessidade de inovações gerenciais, o aumento da importância dos 

ativos intangíveis tem reforçado a necessidade da gestão estratégica. Conforme Galas (2004), 

com o advento da era da informação, os sistemas de controle financeiro que predominaram na 

era industrial, facilitando e monitorando a alocação de capital físico e financeiro, os chamados 

ativos tangíveis, não são mais suficientes para as organizações obterem e manterem vantagem 
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competitiva. Nesta nova configuração, a gestão dos ativos intangíveis se tornou mais decisiva 

para a competitividade das empresas do que a gestão dos ativos tangíveis. 

Segundo Zilber e Fischmann (2002), a necessidade de competitividade da empresa 

impõe aos gestores a utilização de instrumentos gerenciais, técnicas e métodos para tomada de 

decisões e avaliações em termos de monitoração e controle. Beuren (1998) relata que a 

competitividade requer que a estratégia empresarial, além de ser definida e executada, 

também seja processada de forma que assegure a eficácia da organização.  

Basso e Pace (2003) chamaram atenção para o fato de que no âmbito das empresas, 

assim como na economia de mercado, é possível identificar duas formas predominantes de 

pensamento no campo da administração na busca direcionada para a criação de valor: a 

primeira, mais antiga, em que as empresas procuram o máximo lucro para os acionistas; e 

outra que passa a incluir a ampla gama de interessados na empresa, os clientes, os acionistas, 

administradores, funcionários, sindicatos, fornecedores, concorrentes e órgãos de 

representação da sociedade.  Há uma percepção de que o desempenho da organização estará 

associado à expansão do universo de varáveis com que se pretende aferir seus desempenhos.  

De acordo com Basso e Pace (2003, p. 4), as “medidas financeiras têm sido criticadas 

por sua natureza histórica capaz de revelar muito sobre as ações passadas, mas pouco ou nada 

sobre suas capacidades futuras”. Paralelamente, houve amplo desenvolvimento de conceitos 

da estratégia e da necessidade de aproximá-la das ações. Com a constatação de que as 

medidas financeiras não seriam suficientes para atender essa prioridade, surgiu a necessidade 

de buscar uma ligação de medidas não financeiras com a estratégia. 

A procura por maior competitividade e pelo aumento da capacidade de gerar lucros, 

aliada à crença dos executivos de que, conforme Basso e Pace (2003), o uso exclusivo de 

medidas financeiras distorce a tomada de decisões, apontaram para a busca de um novo 

sistema de gestão em substituição à contabilidade formal, que seja capaz de proporcionar uma 

avaliação mais precisa. 

Em meio a essas mudanças surgiu o BSC, que tem como principal objetivo o 

alinhamento de toda a organização com suas estratégias.  O BSC, conforme exposto por 

Kaplan e Norton (1997), complementa o planejamento à medida que traduz a missão e a visão 

da empresa em um conjunto de indicadores de desempenho estruturados em uma relação de 

causa e efeito e apoiados em torno de quatro perspectivas distintas. Serve de base para um 

sistema de medição e gestão estratégica, possibilitando o acompanhamento e avaliação das 

estratégias empresariais. Para Kaplan e Norton (2000, p. 176), “a estratégia descrita numa 

forma mais disciplinada pode aumentar a probabilidade de sucesso na sua implementação”. 
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Zilber e Fischmann (2002) inferiram em sua pesquisa sobre um sistema de indicadores 

de desempenho, que envolve avaliação de tendência, uma preocupação em fazer com que a 

direção da empresa se prepare e se conscientize da necessidade de implantar e utilizar 

instrumentos que lhe permitam avaliar o desempenho e reflitam os efeitos de suas ações 

estratégicas em relação ao meio ambiente. 

De acordo com Galas (2004), pode-se observar na literatura sobre planejamento 

estratégico que a etapa de formulação de estratégia sempre foi muito estudada, enquanto que a 

implantação só recentemente está sendo considerada como uma etapa do processo de 

planejamento estratégico. Independente de como a estratégia da organização é formulada, ou 

seja, da escolha pela organização, o BSC complementa o planejamento e permite o 

acompanhamento e avaliação da implantação das estratégias. 

Diante do exposto, formulou-se a seguinte questão-problema: Como ocorreu o 

processo de implantação do Balanced Scorecard nas maiores empresas da Região Sul do 

Brasil? 

 

1.2 PERGUNTAS DA PESQUISA 
 

Com base na questão-problema formularam-se as seguintes perguntas da pesquisa: 

a) Quais as empresas brasileiras da Região Sul listadas na Revista Valor 1000 que 

implantaram o Balanced Scorecard? 

b) Como ocorreu o processo de implantação do Balanced Scorecard nessas 

empresas? 

c) Quais as dificuldades enfrentadas no processo de implantação do Balanced 

Scorecard nessas empresas? 

d) Quais os impactos e efeitos decorrentes da adoção do Balanced Scorecard nessas 

empresas? 

e) Qual o grau de utilização do Balanced Scorecard como instrumento de suporte ao 

processo de gestão dessas empresas? 

f) Há diferenças significantes no grau de desenvolvimento do Balanced Scorecard 

entre as empresas pesquisadas? 
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1.3  OBJETIVOS 
 

 O objetivo geral, segundo Richardson (1989, p.23), define “o que se pretende alcançar 

com a realização da pesquisa”, enquanto que os objetivos específicos “definem aspectos 

específicos que se pretende estudar e que contribuem para alcançar o objetivo geral”. Assim, 

esse estudo apresenta um objetivo geral e seis objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

  

Analisar o processo de implantação do Balanced Scorecard nas maiores empresas da 

Região Sul do Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

  

a) identificar as empresas brasileiras da  Região Sul listadas na Revista Valor 1000 

que implantaram o Balanced Scorecard; 

b) investigar como ocorreu o processo de implantação do Balanced Scorecard nessas 

empresas;  

c) averiguar as dificuldades enfrentadas no  processo de implantação do Balanced 

Scorecard nessas empresas; 

d) verificar os impactos e efeitos decorrentes da adoção do Balanced Scorecard  

nessas empresas; 

e) pesquisar o grau de utilização do Balanced Scorecard como instrumento de 

suporte ao processo de gestão dessas empresas; e 

f) analisar se há diferenças significantes no grau de desenvolvimento do Balanced 

Scorecard entre as empresas pesquisadas.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
  

Marconi e Lakatos (2005, p. 221) ressaltam que a justificativa do estudo “consiste 

numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de 

ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa”. 

Diversos estudos relacionados ao BSC analisaram esse instrumento, sob a ótica da 

metodologia de implementação (WALTER e KLIEMANN NETO, 2000; ROCHA, 2002; 
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SILVESTRE e FIGUEIREDO, 2002; OLIVEIRA, 2002; RUAS, 2003; PESSANHA e 

PROCHNIK, 2004; BRAGA, ALMEIDA e SILVA, 2005; NAKAMURA et al., 2005; 

PARISOTTO, 2005; COSTA, 2006; CARVALHO e TOSTES, 2007; ROCHA e RIVERA-

CASTRO, 2008 ), do potencial de aplicação (GOMES, 2006; CASTRO e PROCHNIK, 2006; 

NUINTIN, 2007), dos fatores que contribuíram positivamente ou negativamente no processo 

de implementação (GALAS, 2004; OTTOBONI et al., 2002; PRIETO et al., 2006), dos 

benefícios e dificuldades da implementação (CARVALHO, DIAS e PROCHNICK, 2005; 

SOARES JUNIOR e PROCHNIK, 2004; VASCONCELOS, 2006), do estudo de seus 

conceitos (COSTA, 2001), do estudo de sua utilização (COSTA e MIRANDA, 2002; 

SAHELI, 2002; TEIXEIRA, 2003; FONTES, 2004; LUIZ, TEIXEIRA e NOSSA, 2004), dos  

impactos ocasionados pela sua aplicação (KALLÁS, 2003; BARBOSA JUNIOR, 2005; 

GALAS e PONTE, 2006) e sua integração com outros instrumentos de gestão (LIMA, 

CAVALCANTI e PONTE, 2004; MAMBRINI, BEUREN e COLAUTO, 2005; SILVA, 

SELIG e RIBEIRO, 2007).  

Os diversos estudos relacionados ao BSC demonstram o crescente interesse dos 

pesquisadores sobre o tema. Rezende (2006) afirma que é inegável o crescimento do espaço 

dedicado a estudos sobre o BSC, tanto sob o ponto de vista da pesquisa empírica quanto da 

publicação de textos com caráter normativo, levando a crer que, de fato, está havendo uma 

difusão do conceito que justifique um estudo em profundidade sobre razões de uso, 

adaptações e implicações da sua adoção.  

Este estudo justifica-se à luz da teoria por investigar o processo de implantação de um 

instrumento gerencial em grandes empresas. O estudo se propõe a investigar como ocorreu o 

processo de implantação, as dificuldades enfrentadas, os impactos e efeitos decorrentes de sua 

adoção, o grau de utilização do instrumento e ainda, as diferenças significantes no grau de 

desenvolvimento das empresas.  

Nas pesquisas acima arroladas, os autores se preocuparam em identificar alguns destes 

fatores isoladamente. Portanto, este trabalho pode contribuir para as empresas que 

implantaram ou que venham a implantar o BSC no sentido de que possam ter uma visão geral 

sobre o processo de implantação. O estudo pode servir, ainda, como base comparativa, ao 

reunir as experiências de empresas de diversos setores. 

Sob o ponto de vista social, o estudo pode contribuir por considerar que a visão das 

empresas em busca de lucro máximo para os acionistas aos poucos vem sendo substituída, 

passando a incluir uma ampla gama de interessados na empresa: os clientes, os próprios 

acionistas, bem como administradores, funcionários, sindicatos, fornecedores, concorrentes e 
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órgãos de representação da sociedade. Esta nova visão abre portas para novas formas de 

gestão, dentre elas, destaca-se o BSC, por reunir as perspectivas de clientes, processos 

internos, aprendizado e crescimento e financeira.  

Também se justifica pela contribuição ao grupo de Pesquisas em Controle Gerencial , 

da linha de pesquisa Controle de Gestão do Programa de Pós Graduação em Ciências 

Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
  

O trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo aborda-se a 

introdução à pesquisa, com destaque ao problema levantado, as perguntas da pesquisa, 

seguido dos objetivos geral e específicos, a justificativa do estudo e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico do estudo. Primeiro, aborda sobre 

processo de gestão, seu significado e etapas e sobre assimetria da informação. Em seguida, 

discorre sobre o BSC, com destaque ao seu conceito e evolução, os princípios para a 

integração do BSC à estratégia, suas perspectivas, processo de implantação, etapas e aspectos 

dificultadores desse processo de implantação  e sobre a estrutura de tecnologia da informação 

para sua operacionalização. Na seqüência, contextualiza a adoção do BSC no processo de 

gestão, suas finalidades, críticas, benefícios e sua aplicação como instrumento de suporte ao 

processo de gestão.  

 No terceiro capítulo abordam-se o método e as técnicas da pesquisa. Inicia-se pelo 

delineamento da pesquisa, seguido da descrição da população e amostra do estudo. Na 

seqüência, discorre-se sobre o instrumento da pesquisa, o constructo dos termos e variáveis, a 

coleta dos dados da pesquisa e os procedimentos de análise dos dados coletados. Por fim, 

explana-se sobre as limitações da pesquisa. 

 O quarto capítulo descreve os dados e resultados da pesquisa. Inicia apresentando o 

perfil dos respondentes e caracteriza as empresas pesquisadas. Na seqüência, faz a descrição 

do processo de implantação do BSC. Depois, destaca as dificuldades enfrentadas no processo 

de implantação, os impactos e efeitos decorrentes da adoção do BSC e sua utilização como 

instrumento de suporte ao processo de gestão. Por último, procede à análise das diferenças no 

desenvolvimento do BSC nas empresas pesquisadas. 

No quinto capítulo apresentam-se as conclusões do estudo realizado e recomendações 

para futuras pesquisas a partir dos resultados encontrados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico do trabalho. Inicia-se discorrendo 

sobre processo de gestão e assimetria da informação. Na seqüência, faz-se uma incursão no 

BSC, privilegiando seu conceito e evolução, as perspectivas que o compõe, os aspectos 

referentes ao seu processo de implantação e a estrutura de tecnologia da informação para 

operacionalização do BSC . Por último, aborda-se sobre a adoção do BSC no processo de 

gestão, enfatizando-se sua finalidade, críticas, benefícios e suporte oferecido ao processo de 

gestão.  

 

2.1 PROCESSO DE GESTÃO 
  

Nesta seção aborda-se o significado e as etapas que compõem o processo de gestão, 

planejamento, execução e controle, e a assimetria da informação. 

 

2.1.1 Significado de processo de gestão 

 

A palavra gestão, de acordo com Mosimann e Fisch (1999, p. 28), “deriva do latim 

gestione, que quer dizer ato de gerir, gerência, administração. Portanto, gestão e 

administração são sinônimos”. Pereira e Catelli (1999) afirmam que a gestão atua 

internamente na empresa, procurando otimizar as relações recursos-operações-

produtos/serviços, considerando as variáveis dos ambientes externo e interno que impactam as 

atividades da mesma em seus aspectos operacionais, financeiros, econômicos e patrimoniais.  

Por sua vez, o termo processo é definido por Mosimann e Fisch (1999, p. 37) como “a 

sucessão de estados de um sistema, que possibilita a transformação de insumo (entrada) em 

produto/serviço (saída)”. 

O processo de gestão, segundo Beuren (1998, p. 38), “visa garantir que as decisões dos 

gestores contribuam para otimizar o desempenho da organização”. A autora comenta que “o 

processo de gestão é suportado pelos sistemas organizacional, de informação e social, que 

estão conectados com o sistema físico-operacional da organização. 

No processo de gestão cada área da empresa trabalha por um objetivo maior, que é o 

objetivo global da empresa, dando suporte à gestão dos negócios da mesma. “Cada área da 

empresa tem um processo de gestão, também denominado processo decisório, pois é em cada 

etapa desse processo que as decisões são tomadas” (MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 36) 

 



23 

 

 

De acordo com Pereira e Catelli (1999), o processo de gestão deve garantir que as 

decisões tomadas na empresa estejam em consonância com o cumprimento de sua missão, 

assegurando a adaptabilidade e o equilíbrio necessários à sua continuidade. Estes autores 

argumentam que com esse propósito, o processo de gestão deve: 

a) ser estruturado com base na lógica do processo decisório (identificação, avaliação 

e escolha de alternativas); 

b) contemplar as fases de planejamento, execução e controle das atividades da 

empresa.  

c) ser suportado por sistemas de informações que subsidiem as decisões que ocorrem 

em cada uma dessas fases. 

Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999) citam que o processo de gestão consiste em um 

grande processo de controle, que objetiva assegurar a eficácia empresarial, a qual se 

caracteriza como um contínuo processo de tomada de decisões. 

Na concepção de Kreisig et al. (2006), o processo de gestão pode ser visto como um 

método ou como uma forma de se realizar, harmonicamente, ações conjuntas que atinjam os 

objetivos traçados pela organização. Este processo deve estar suportado por definições, 

mesmo que informais, de modo que todos os responsáveis pela gestão da organização 

trabalhem em sinergia para atingir estes objetivos. 

Borinelli (2006, p. 142) enfatiza que é função da controladoria dar suporte ao processo 

de gestão, “haja vista que esta realiza atividades de produzir informações operacionais e 

estratégicas, as quais são de fundamental importância para o processo de gestão”. A 

controladoria deve assumir o papel de integrar o processo de gestão, juntamente com as 

demais funções organizacionais. 

 

2.1.2 Etapas do processo de gestão 

 

As etapas que contemplam o processo de gestão são o planejamento estratégico e 

operacional, execução e controle (BEUREN, 1998; MOSIMANN e FISCH, 1999; PEREIRA, 

1999; KREISIG et al., 2006). A seguir, pode-se observar as características de cada uma destas 

etapas que compõem o processo de gestão. 
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2.1.2.1  Planejamento  

 

Planejamento é algo que fazemos antes de agir, isto é, tomada antecipada de decisão. 

Na concepção de Borinelli (2006, p. 146), o planejamento é um exercício organizacional que 

envolve: 

a análise, avaliação e escolha de alternativas de ações futuras da entidade, 
organizadas na forma de planos, para o alcance de um estado futuro objetivado, 
baseada naquilo que aconteceu no passado com a entidade e seu ambiente, no que 
está acontecendo e nos cenários possíveis de acontecerem. Ou seja, é uma forma de 
se controlar o amanhã, de se decidir hoje o que se fará amanhã. 

 
Para Ackoff (1981, p. 3), resumidamente, planejamento significa “um processo que 

envolve tomada e avaliação de cada decisão de um conjunto de decisões inter-relacionadas, 

antes que seja necessário agir”. Essa antecipação pode aumentar a probabilidade de um 

resultado futuro favorável.  

No que se refere à necessidade do planejamento empresarial, Ackoff (1981, p. 1) 

defende que “é tão óbvia e tão grande que é difícil para qualquer pessoa se opor a ela”. Para o 

autor, “o planejamento é uma das atividades intelectuais mais complexas e difíceis nas quais 

um homem pode se envolver. Não fazê-lo bem não é um pecado, mas contentar-se em fazê-lo 

pior do que seria possível é imperdoável”. 

O planejamento pode ser dividido em estratégico e operacional, o primeiro preocupa-

se em cumprir a missão da empresa, enquanto o segundo, identifica alternativas de ação para 

um plano a ser implementado (CATELLI; PEREIRA; VASCONCELOS, 1999).  

 

a) Planejamento estratégico 

 

A etapa do planejamento estratégico, conforme Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999, 

p. 130), consiste em garantir o cumprimento da missão da empresa. Essa etapa do processo de 

gestão “gera um conjunto de diretrizes estratégicas de caráter qualitativo que visa orientar a 

etapa do planejamento operacional”. 

De acordo com Mosimann e Fisch (1999, p. 47), “a finalidade do planejamento 

estratégico é estabelecer quais os caminhos a serem percorridos para se atingir a situação 

desejada. É a arte de passagem do estágio onde estou para o estágio onde quero ir”. 

Conceituam o planejamento estratégico como “aquele planejamento que, centrado na 

interação da empresa com seu ambiente externo, focalizando as ameaças e oportunidades 
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ambientais e seus reflexos na própria empresa, evidenciando seus pontos fortes e fracos, 

define as diretrizes estratégicas”. 

Ansoff (1990) considera o planejamento estratégico como um processo de análise 

sistemática do ambiente (oportunidades e ameaças do ambiente externo e pontos fortes e 

fracos do ambiente interno), de forma a estabelecer objetivos, estratégias e ações que levem a 

organização ao aumento de sua competitividade. 

Para Borinelli (2006, p. 146), o planejamento estratégico “compreende o processo de 

definição das escolhas estratégicas da organização, ou seja, seus grandes objetivos, ações e 

diretrizes”. Os objetivos nascem da relação entre a entidade e seu ambiente, onde se procuram 

identificar oportunidades e ameaças. É nesse processo também que se realiza análise do 

ambiente interno da organização, a fim de identificar suas potencialidades (pontos fortes) e 

suas deficiências (pontos fracos), bem como sua estrutura e recursos.  

A participação dos gestores e pessoas-chave no processo de planejamento, na 

concepção de Nascimento e Reginato (2007), gera uma divisão das responsabilidades, em 

busca da geração de resultados, entre todos os membros da organização. Nesse contexto, o 

planejamento deixa de ser um instrumento utilizado apenas pela alta administração das 

empresas e passa a ser também um instrumento de controle gerencial interno, o qual permite o 

monitoramento do comportamento organizacional e a identificação das contribuições 

individuais para a realização dos objetivos da organização. 

Para Mosimann e Fisch (1999), dependendo do nível de mudanças que o planejamento 

estratégico ocasiona na organização, a empresa pode enfrentar resistência por parte das 

pessoas. Neste caso, na fase de processamento desse planejamento, deve ser detectado o grau 

de resistência na consecução da implementação e o que deverá ser feito para eliminar essa 

resistência, garantindo a continuidade e o comprometimento de todos em busca dos objetivos 

traçados pela organização. 

Nascimento e Reginato (2007, p. 129) asseveram que o processo formal de elaboração 

do planejamento estratégico estabelece padrões de qualidade, com reflexo direto no resultado 

da empresa e promove:  

a integração dos participantes da gestão da empresa com as variáveis que envolvem 
o negócio, as expectativas relativas ao resultado esperado de suas atuações, o 
direcionamento sistêmico para a condução das operações e, finalmente, os meios 
disponíveis para a obtenção dos resultados. 
 

Kallás (2003) sintetizou os principais conceitos sobre planejamento estratégico citados 

em seu estudo, conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Autor Características do planejamento estratégico 
ANSOFF (1976) Quanto à abrangência Analisa tanto aspectos internos como externos à 

organização 
STONER (1985) Quanto ao prazo Representa a tomada de decisões com antecedência. Foca 

o longo prazo, mas pode ser desdobrado para o médio e 
curto prazos 

OLIVEIRA (1995) 
STONER (1985) 

Quanto à natureza É um processo 

CAMPOS (1996) Quanto aos resultados Resulta num documento formal (plano estratégico) que 
procura explicitar a estratégia de modo tangível 

CAMPOS (1996) Quanto à freqüência Pode variar de acordo com a organização, mas 
normalmente é repetido anualmente 

Quadro 1 – Características do planejamento estratégico 
Fonte: adaptado de Kallás (2003, p. 11). 

 

Dos diversos modelos existentes na literatura, cada um possui suas peculiaridades, 

porém, praticamente todos seguem a mesma lógica, que passa por um diagnóstico da 

indústria, a seleção da estratégia e o planejamento de como aplicá-la (KALLÁS, 2003). 

Nascimento (2002) aponta algumas vantagens e desvantagens do planejamento 

estratégico, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

 

Vantagens do planejamento estratégico 
a) ambiente – a verificação e a análise sistemáticas das variáveis ambientais permite articulação da 

organização para atenuar seus impactos; 
b) pró-ação – a verificação e a análise sistemáticas das variáveis ambientais futuras permite que a 

organização tome decisões preventivas; 
c) prioridades – determina quais as prioridades considerar para que a organização alcance o cumprimento de 

sua missão e de seus objetivos; 
d) rejuvenescimento e renovação – a consideração e a análise sistemáticas dos itens anteriores diminuem as 

resistências internas na organização; 
e) comunicação – a articulação dos planos motiva o diálogo em torno das questões estratégicas nos 

diferentes níveis da organização.  
Desvantagens do planejamento estratégico 
a) criatividade e aprendizado – as prioridades estão nas decisões coletivas e sistêmicas podendo reprimir a 

criatividade e prejudicar o aprendizado dos gestores; 
b) intranqüilidade – a introdução de objetivos concebidos por outros, gerando mudanças no ambiente interno, 

pode gerar intranqüilidade nos gestores e estes serem menos produtivos que se operassem com seus 
próprios planos; 

c) tempo – sua coordenação e implementação, até que permeie por toda a organização, exige grande 
dispêndio de energia e tempo de seus idealizadores; 

d) inflexibilidade – estratégias rígidas pré-estabelecidas devem ser seguidas à risca, podendo apontar para 
um comprometimento arriscado na visão dos gestores. 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do planejamento estratégico 
Fonte: adaptado de Nascimento (2002, p.196). 

 

O planejamento estratégico, conforme Mintzberg (2003, p. 149), não deve ser 

entendido como um instrumento que vai resolver todos os problemas organizacionais. Um 

desses aspectos refere-se à capacidade de mudança da organização. A grande barreira presente 

nas organizações na implantação do planejamento estratégico é fazer com que as pessoas além 

de entender e absorver queiram comprometer-se, uma vez que o comprometimento está 
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relacionado com a cultura vigente, com os valores e crenças da organização e de seus 

indivíduos. 

Na concepção de Nascimento e Reginato (2007), a dúvida sobre a eficácia de um 

processo de planejamento conduzido por equipes que assistem o processo de longe, é o fator 

que leva a questionamentos sobre a validade de um processo no qual as estratégias são 

estabelecidas metodologicamente, em vez de ser fruto da experiência operacional adquirida 

pelo contato direto e freqüente com o ambiente interno e externo da organização.  

Para Mambrini, Beuren e Colauto (2005, p. 79), o uso do planejamento estratégico 

como instrumento de gestão viabiliza: 

o acompanhamento do desenvolvimento da empresa e facilita identificar ações 
estratégicas mais apropriadas e oportunas. Portanto, a essência do planejamento 
estratégico consiste em contribuir para a definição dos resultados desejados, 
identificar os ativos necessários e definir ações adequadas para alcançá-los. A 
aplicação do planejamento estratégico induz à definição de políticas, diretrizes e 
objetivos da organização, buscando-se uma equalização dinâmica das interações da 
empresa com suas variáveis ambientais.  
 

De acordo com Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999), desse processo de planejamento 

devem surgir os cenários (atuação da empresa no período planejado), as diretrizes, as políticas 

e os objetivos estratégicos, os quais servirão de base, como dados de entrada, ao processo de 

planejamento operacional. 

Com o exposto, pode-se afirmar que o planejamento estratégico é um processo 

essencial a ser realizado pelas organizações. Ele possibilita que a mesma execute sua missão 

orientada em estratégias previamente estabelecidas, definidas por meio da identificação de 

ações estratégicas mais apropriadas e oportunas, o que facilita a empresa a manter seu foco. 

 

b) Planejamento operacional 

 

O planejamento operacional deve existir conjuntamente com o planejamento 

estratégico da empresa, uma vez que este contém diretrizes estratégicas que se 

consubstanciam em inputs para a fase de planejamento operacional (MAMBRINI; BEUREN; 

COLAUTO, 2005). 

A etapa do planejamento operacional, segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 49), 

“consiste na definição de políticas e metas operacionais da empresa, consubstanciadas em 

planos para um determinado período de tempo, em consonância com as diretrizes estratégicas 

estabelecidas”. 
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Para Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999, p. 132), o planejamento operacional 

“consiste na identificação, integração, e avaliação de alternativas de ação e na escolha de um 

plano de ação a ser implementado”. Nascimento e Reginato (2007, p. 139) asseveram que ele 

“tem por origem e natureza parametrizar e direcionar a execução das decisões no processo de 

gestão”.   

Esta etapa do planejamento, de acordo com Beuren (2002, p. 19), “consiste em 

organizar um esforço sistemático, no sentido de identificar e escolher alternativas 

operacionais que viabilizem a consecução das diretrizes estratégicas esboçadas no 

planejamento estratégico”. Há necessidade de “um detalhamento das alternativas selecionadas 

no que diz respeito a recursos, procedimentos, produtos, prazos, bem como os responsáveis 

pela sua execução”. 

De maneira mais específica, o planejamento operacional é a representação quantitativa 

das diretrizes provindas do planejamento estratégico e se embasa nas premissas operacionais 

que resultam da opção escolhida na fase do seu pré-planejamento como a melhor alternativa 

de viabilizar operacionalmente aquelas diretrizes. Pode ainda, paralelamente, servir como 

base de controle e avaliação de desempenho, uma vez que serve de parâmetro para qualificar 

a execução das operações realizadas (NASCIMENTO; REGINATO, 2007). 

O processo de planejamento compreende algumas fases, conforme se pode observar no 

Quadro 3. 

 

Autores Fases do planejamento operacional 
Catelli, Pereira e Vasconcelos 
(1999) 

a) estabelecimento dos objetivos operacionais; 
b) definição dos meios e recursos; 
c) identificação das alternativas de ação; 
d) simulação das alternativas identificadas; 
e) escolha das alternativas e incorporação a plano; 
f) estruturação e quantificação do plano; 
g) aprovação e divulgação do plano. 

Mosimann e Fisch (1999) 
 

a) desenvolvimento de políticas operacionais alternativas; 
b) escolha das políticas operacionais; 
c) elaboração de planos alternativos. 

Quadro 3 – Fases do planejamento operacional 
Fonte: elaborado com base em Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999); Mosimann e Fisch (1999). 

 

Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999) afirmam que esse processo deve acontecer com a 

participação de todos os responsáveis pelas diversas áreas funcionais da empresa. Além de 

condições operacionais adequadas, é necessário existir compromisso na consecução do 

processo. Os autores acrescentam ainda que, o planejamento realizado nas diversas áreas 
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funcionais deve ser elaborado com base nos cenários e diretrizes estratégicas, desenhados 

durante o processo de planejamento estratégico. 

De acordo com Mosimann e Fisch (1999), as fases do planejamento operacional 

devem ser suportadas por um sistema de informação. Na seleção dos planos o sistema de 

informações é responsável por armazenar as alternativas e ativar os modelos de simulação, 

fornecendo o resultado de cada plano. Destes planos, o escolhido é o que mais contribui para 

a eficácia, segundo o modelo de decisão dos gestores.  

Depois da aprovação do plano ele é detalhado e processado no sistema de informação. 

Podem-se estabelecer planos para as diversas áreas da empresa, desde a mais ampla até a mais 

restrita. Esses planos compatibilizam as metas operacionais (objetivos quantificados) à missão 

e continuidade da empresa como um todo (MOSIMANN; FISCH, 1999).  

Borinelli (2006, p. 146) explicita que o planejamento operacional têm perspectivas de 

mais curto prazo, limitadas muitas vezes, a um ano, e referem-se: 

aos planos de cada uma das áreas e funções da organização. Uma vez que se 
respondeu, no planejamento estratégico, a questão “onde a organização quer estar 
daqui a cinco anos?”, por exemplo, busca-se, nessa fase, estabelecer o que cada 
unidade ou função organizacional fará para ajudar a entidade a chegar onde quer 
chegar, estabelecendo-se as ações e a estrutura de recursos necessárias para se 
alcançar os objetivos estratégicos.  
 

De acordo com Miranda e Libonati (2002), no planejamento operacional se explicitam 

as ações e resultados desejados. O resultado do planejamento operacional é representado pelo 

orçamento, que é a quantificação física e monetária do planejamento. Para Mosinann e Fisch 

(1999), nesse momento o planejamento operacional passa a ser denominado de plano 

orçamentário e implementará o input na etapa de execução do processo decisório. 

O planejamento operacional pode ser dividido em várias etapas: pré-planejamento 

operacional (escolha de alternativas de ação), planejamento operacional de médio e longo 

prazos (perspectiva temporal considerada para as alternativas) e planejamento operacional de 

curto prazo (replanejamento próximo ao período de realização previsto). Esta terminologia 

não é padronizada entre os autores que abordam o assunto, mas, guarda semelhanças em seus 

significados (BEUREN, 2002). 

Denota-se que o planejamento operacional direciona a execução das decisões tomadas 

pela empresa no processo de gestão, viabilizando operacionalmente as diretrizes traçadas no 

planejamento estratégico. Nesta fase do planejamento cada subdivisão da empresa trabalha 

com sua equipe de forma que, ao final do processo, todos tenham contribuído na consecução 

do objetivo principal. 
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2.1.2.2  Execução 

 

Nesta etapa, conforme descrito por Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999), as ações são 

implementadas, os recursos são consumidos e os produtos gerados. Pode ocorrer necessidade 

de alterações e ajustes no programa, e, conseqüentemente, identificação de alternativas 

operacionais, seleção da mais apropriada e implementação de ajustes.  

Segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 37), a execução é a fase “do processo de gestão 

na qual as coisas acontecem, as ações emergem. Essas ações devem estar em consonância 

com o que anteriormente foi planejado. Dessa forma, o planejamento antecede as ações de 

execução. É por meio das ações (do fazer) que surgem os resultados”. 

Beuren (2002, p. 19) corrobora com as idéias anteriores ao afirmar que essa fase 

compreende a implementação dos planos, a concretização das ações e ocorrência das 

transações. A autora alerta que, neste momento, “é possível que ajustes ainda sejam 

requeridos para uma adequada implementação do planejamento operacional, tais como 

mudanças na programação e a conseqüente necessidade de identificação de novas alternativas 

para adequar-se às mudanças procedidas”.  

Sendo assim, pode-se afirmar que na fase de execução o que foi planejado é posto em 

prática, ou seja, os planos são implementados. Desta forma, os resultados começam a 

aparecer. Aqui o gestor tem a oportunidade de demonstrar sua capacidade, uma vez que é o 

responsável  em convencer, motivar e conduzir aos objetivos pré-estabelecidos.  

 

2.1.2.3 Controle 

 

Conforme Borinelli (2006), depois da elaboração do plano e de sua conversão em 

orçamento, a próxima etapa do processo de gestão consiste em acompanhar sua execução para 

verificar se a organização está caminhando de forma coerente com os objetivos traçados, de 

modo a garantir que o que foi planejado aconteça de fato. 

A fase de controle, conforme explicitam Catelli, Pereira e Vasconcelos (1999, p. 138), 

“corresponde à implementação de ações corretivas, quando os resultados realizados são 

diferentes dos planejados, no sentido de assegurar que os objetivos planejados sejam 

atingidos”. Os autores comentam que para que os controles sejam eficazes, devem ser 

baseados em planos. Assim, os gestores precisam de uma ferramenta que lhes forneça 

informações sobre os desempenhos planejado e realizado, oportunizando a realização de 

comparações em bases objetivas, em todas as etapas do processo de gestão. 
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Mosimann e Fisch (1999, p. 72) definem o controle como “uma fase do processo 

decisório em que, com base no sistema de informações, é avaliada a eficácia empresarial e de 

cada área (não apenas em termos econômicos), resultando daí ações que se destinam a corrigir 

eventuais distorções”. 

Segundo Mambrini, Beuren e Colauto (2005, p. 80), “implementado o planejamento 

estratégico e operacional, o desafio passa a ser definir indicadores que possam evidenciar a 

evolução das estratégias estabelecidas pela organização”. Dessa forma, o uso de um “sistema 

de medição de desempenho que sirva ao mesmo tempo de guia e controle, contemplando o 

ambiente em que a organização se insere, as diferentes áreas de abrangência, proporcionando 

equilíbrio organizacional, parece relevante”.  

Anthony e Govindarajan (2002, p. 31) definem controle gerencial como “o processo 

pelo qual os executivos influenciam outros membros da organização, para que obedeçam as 

estratégias adotadas”. Sua finalidade é assegurar o cumprimento das estratégias, de forma que 

os objetivos da organização sejam alcançados. As decisões não obrigatoriamente 

correspondem a um plano, como é o caso do orçamento.  

Assim, o controle gerencial pode ser descrito como um dos três tipos de atividades de 

planejamento e controle encontrados nas organizações (controle gerencial, formulação de 

estratégias e controle de tarefas) e inclui um ciclo repetitivo de atividades: planejar o que a 

organização deve fazer; coordenar as atividades de várias partes da organização; comunicar a 

informação; avaliar a informação; decidir se deve ser tomada uma decisão, ou que decisão 

tomar; e, influenciar as pessoas. Os autores chamam a atenção para a importância da adoção 

de planos de compensação e de incentivos na organização para que se promova congruência 

de objetivos entre os objetivos pessoais dos executivos e os objetivos da organização. 

(ANTHONY; GOVIDARAJAN, 2002). 

A etapa do controle resume-se de acordo com Borinelli (2006, p. 145), na “observação 

e mensuração do desempenho, comparação do desempenho real com o esperado e análise das 

variações e de suas causas”. Portanto, após a elaboração do plano, entra em cena a fase do 

controle, a qual, conforme o exposto, consiste em garantir que tudo ocorra em sintonia, sem 

desviar-se do programado, de maneira que eventuais distorções sejam corrigidas, assegurando 

que os objetivos traçados sejam efetivamente alcançados.  

De acordo com Mambrini, Beuren e Colauto (2005, p. 81), o desafio das organizações, 

após a implementação do planejamento estratégico e operacional, passa a ser: 

definir indicadores que possam evidenciar a evolução das estratégias estabelecidas 
pela organização”. Assim, a utilização de um sistema de medição de desempenho 
que sirva ao mesmo tempo de guia e controle, contemplando o ambiente em que a 
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organização se insere, as diferentes áreas de abrangência, proporcionando equilíbrio 
organizacional, parece relevante. O balanced scorecard pode ser utilizado como um 
sistema de gestão capaz de fornecer feedback sobre as estratégias implementadas. A 
utilização desse instrumento permite alinhar e concentrar-se nas estratégias de curto, 
médio e longo prazos, e ainda, comunicá-las a toda a organização.  
 

Para Ponte e Galas (2006), o BSC complementa o planejamento, à medida que traduz 

a missão e as estratégias da empresa em um conjunto de indicadores de desempenho 

estruturados em uma relação de causa e efeito, que serve de base para um sistema de medição 

e gestão estratégica, possibilitando, assim, a implantação, o acompanhamento e a avaliação 

das estratégias empresariais. 

 

2.1.3 Assimetria da informação  

 

A assimetria da informação é um assunto abordado pela Teoria da Agência, sua 

essência é o estudo sobre a relação entre o principal e o agente, surgindo quando o agente se 

compromete em realizar tarefas para o principal e este a remunerá-lo. Conforme a descrição 

de Nascimento e Reginato (2008), enquanto as empresas são controladas e administradas por 

seus proprietários, o controle está centralizado no mesmo indivíduo. Porém, à medida em que 

essas empresas vão crescendo e tomando novas proporções, surge a necessidade de delegação 

do controle pelo proprietário aos administradores, remunerados para exercer essa função. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 139) definem que a assimetria da informação ocorre 

“quando nem todos os estados são conhecidos por ambas as partes e, assim, certas 

conseqüências não são por elas consideradas”. De acordo com Lopes (2004), a assimetria 

informacional  ocorre quando os administradores possuem informações mais completas sobre 

o desempenho da empresa do que os investidores. Essa lacuna informacional pode gerar 

prejuízo para os investidores à medida que eles demoram mais para saber da real situação da 

empresa. Os investidores geralmente trabalham com informações que são produzidas e 

processadas pelos administradores, desta forma, essas informações, estão sujeitas a carregar 

forte dose de viés. 

Para Lopes e Martins, (2007), na empresa clássica, administrada por um único gestor, 

não existem problemas de informação. Todos os agentes envolvidos têm acesso ao mesmo 

conteúdo informativo sem restrições. Essa concepção onde todos os agentes econômicos 

tenham pleno conhecimento de todas as variáveis, isto é, que conheçam as características de 

todos os bens e serviços disponíveis, pressupõe a existência de informações perfeitas. Porém, 
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esse ambiente ideal não acontece na prática. Nas atividades dos gestores existem diferenças 

de informações entre os agentes. 

De acordo com Nascimento e Reginato (2008), a assimetria da informação está 

presente nas organizações tanto em âmbito externo, na relação entre os usuários externos da 

informação contábil com os administradores, quanto em âmbito interno, mesmo que em 

menor escala, entre sua alta administração, usuários internos que representam os interesses 

dos externos e os gestores responsáveis pela geração dos eventos econômicos que demandam 

o uso de recursos para a geração de resultados.  

Em decorrência da separação da propriedade e do controle da empresa, ocorrem 

mudanças na forma de gerenciá-la, visto que os administradores (agentes) tendem a tomar 

decisões baseados não apenas no interesse do proprietário (principal), mas também de acordo 

com seus interesses pessoais (NASCIMENTO; REGINATO, 2008). 

Conforme  Santos et al. (2007, p. 459), a informação assimétrica pode ser conceituada 

como: 

a diferença existente em uma relação contratual entre o agente e o principal em 
função de uma parte possuir mais informação do que a outra, ou seja, há informação 
oculta (hidden information). Neste caso, o principal é incapaz de observar o tipo do 
agente ou não é de seu conhecimento a qualidade dos bens ou simplesmente o 
comportamento (as ações) do agente não são plenamente observáveis, ou seja, existe 
uma ação oculta (hidden action). 

 
Na visão de Paulo et al. (2008), a contabilidade, a auditoria independente, os analistas 

financeiros, bancos de investimentos e empresas de classificação de rating, são os principais 

intermediários da informação nos diversos mercados financeiros, e atuam auxiliando na 

redução da assimetria informacional. Lopes e Martins (2007, p. 31) corroboram com esta 

visão ao afirmar que “os auditores são mecânicos informacionais na tentativa de fornecer 

“atestados” de fidedignidade das demonstrações da empresa para os investidores que não têm 

o mesmo acesso à informação que os administradores”. 

De acordo com Siffert Filho (1996), três condições necessárias se fazem presentes nas 

relações bilaterais entre um indivíduo (o principal) e um outro (agente): 

a) o agente dispõe de vários comportamentos possíveis de serem adotados. Uma 

relação muito comum é aquela em que os sócios de uma grande empresa 

transferem a outra pessoa, a administração dos negócios. Este último é quem, 

efetivamente, detém o controle sobre os ativos financeiros que compõem o 

somatório dos recursos da empresa, podendo empregá-los de distintas maneiras, 

até mesmo se apropriando indevidamente de parte deste montante ou, 

simplesmente, não o aplicando de forma a maximizar o lucro dos sócios. 
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b) a ação dos agentes afeta não apenas seu próprio bem-estar mas também o do 

principal, seja pelo aumento ou redução dos recursos financeiros disponíveis, 

aumentando o capital de giro com endividamento desnecessário, por exemplo, 

afetando o desempenho da organização; 

c) as ações do agente dificilmente são observáveis pelo principal, havendo assimetria 

informacional entre as partes. Não é possível ao principal monitorar todos os 

passos do agente, tampouco identificar seu grau de compromisso em trabalhar 

diligentemente para maximizar o bem estar do principal. 

A partir das condições mencionadas, pode-se dizer que a literatura do principal-agente 

volta-se para a análise de como um indivíduo (o principal) estabelece um sistema de 

compensação (contrato) que motive outro indivíduo (o agente) a agir de acordo com o 

interesse do principal (SIFFERT FILHO, 1996). 

Segundo Brisola (2004), é importante notar que o reconhecimento da teoria da agência 

pela expressão principal-agente não se restringe à noção de que principal é o proprietário ou 

acionista, e que agente é o administrador ou gerente. Ela é de caráter amplo e refere-se a 

diferentes relações que se estabelecem entre os diversos atores no ambiente inter ou intra-

empresarial ou em qualquer outro ambiente de relações humanas. 

 De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 139), o principal detém algumas 

prerrogativas importantes, como: a) o avaliador de informação; b) quem exerce a opção de 

escolha do sistema de informação; c) o determinador da função utilidade essencial. 

O agente assume compromissos e obrigações em nome do principal. Segundo 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 139), esses compromissos a serem assumidos pelo agente 

normalmente envolvem, a) tomar decisões em nome do principal; b) garantir a execução 

(ação) em benefício das partes; c) respeitar e considerar a função utilidade do principal 

sempre que possível. 

 Segundo Martinez (1998), além de diagnosticar a natureza dos problemas existentes 

no bojo das relações contratuais, a teoria da agência vai mais adiante, sugerindo e propondo 

mecanismos de como assegurar a construção de contratos que sejam o mais eficiente possível 

para a solução de problemas. 

 Nesse contexto, Jensen e Meckling (1976, p. 5) definem uma relação de agência como 

“um contrato pelo qual uma ou mais pessoas (o principal(is)) contrata(m) outra pessoa (o 

agente) para executar algum serviço em favor deles e que envolva delegar, ao agente, alguma 

autoridade de tomada de decisão”. 
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De acordo com Segatto-Mendes (2001), o problema de agência se fundamenta 

principalmente na questão da informação assimétrica.  Se a informação fluísse a custo zero, 

não haveria problemas de agência porque um indivíduo não dependeria do outro. Todavia, 

segundo Lopes (2007, p. 30), “o mundo real opera com grandes diferenças informacionais 

entre os agentes”. 

 É interessante que se conheça o grau de assimetria informacional, uma vez que a 

capacidade de se observar o ambiente não é total, pois se o fosse, as informações seriam 

transparentes e nesse caso o agente poderia delinear o contexto perfeito, sem conflitos.  No 

entanto, as informações que o principal recebe, são fornecidas em sua maioria pelo agente, o 

que lhe permite um controle do tipo e profundidade da informação fornecida ao principal, 

surgindo a possibilidade de assimetria informacional, ou seja, de agente e principal possuírem 

diferentes níveis de informação (SEGATTO-MENDES, 2001). 

 Para Lopes (2007, p. 32), “sem assimetria informacional não há utilidade para a 

própria contabilidade”. O autor questiona a necessidade de demonstração contábil auditada 

quando os acionistas possuem o mesmo nível de informação dos gestores. Pergunta: para que 

avaliar performance se todos sabem do comportamento dos outros?  A existência da 

contabilidade está ligada à existência de problemas de informação. Na contabilidade 

financeira, a publicação de demonstrações auditadas é exemplo inequívoco de que a 

informação contábil funciona como redutora da assimetria informacional.  

Os investidores não possuem o mesmo nível de informação que os gestores da 

empresa, de forma a necessitar de instrumentos independentes para avaliar a real situação da 

empresa. No entanto, os gestores também requerem vários tipos de informações, financeiras e 

não-financeiras, para minimizar a assimetria informacional, O BSC pode contribuir neste 

sentido, uma vez que considera quatro perspectivas principais de informações, conforme será 

abordado na seqüência. 

   

2.2 BALANCED SCORECARD 
 

Nesta seção abordam-se o conceito e evolução do BSC, os princípios para a integração 

do BSC à estratégia, suas perspectivas, os princípios básicos para sua integração à estratégia, 

o processo de implantação, suas etapas e aspectos dificultadores e a estrutura de Tecnologia 

da Informação (TI) para a operacionalização do BSC. 
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2.2.1 Evolução e conceito 

  

O BSC surgiu em 1990 com os estudos de Robert S. Kaplan e David P. Norton, 

quando o Instituto Nolan Norton, unidade de pesquisa da KPMG, patrocinou um estudo de 

um ano em diversas empresas, buscando um novo método para a mensuração de desempenho 

que substituísse os atuais que estavam desatualizados (KAPLAN; NORTON, 1997).  

O projeto inicial, conforme descrito por Kaplan e Norton (1997), examinou estudos de 

casos sobre sistemas inovadores de mensuração de desempenho. O caso da Analog Devices 

descrevia um modelo de mensuração do índice de progresso em atividades de melhoria 

continua e o seu scorecard, que continha além das medidas financeiras tradicionais outras 

medidas operacionais. O estudo recebeu diversas contribuições para que conseguissem chegar 

a um scorecard multidimensional.  

As discussões em grupo, segundo Kaplan e Norton (1997), oportunizaram uma 

ampliação do conceito do scorecard, refletindo o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo 

prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendência (leading) e 

ocorrências (lagging) e entre as perspectivas interna e externa de desempenho, se 

transformando no que hoje se conhece como BSC.  

Após os testes de viabilidade e de benefícios desse sistema de medição estratégica, foi 

publicado em 1992, pela revista Harvard Business Review, o primeiro artigo de Robert  

Kaplan e David Norton sobre o tema, intitulado “The Balanced Scorecard: measures that 

drive performance”. Em 1993 foi publicado um segundo artigo tratando do tema na mesma 

revista, intitulado de “Putting the Balanced Scorecard Work”, este relatando a dificuldade das 

empresas em identificar os processos estratégicos, os quais devem apresentar bom 

desempenho para que a estratégia da empresa seja bem sucedida (KAPLAN: NORTON, 

1997).  

Kaplan e Norton (1997) destacam que o conceito inicial do BSC como um sistema de 

mensuração de desempenho composto por perspectivas financeiras e não-financeiras, 

distribuídas de forma equilibrada em torno de quatro perspectivas, evoluiu e se transformou 

em um sistema gerencial utilizado por executivos para esclarecer, comunicar e gerenciar a 

estratégia.  

Para Santos (2008, p.84), neste momento, o BSC, além de apresentar indicadores 

alinhados a quatro perspectivas que mantêm forte relação de atratividade com a estratégia, 

“passa a gerenciar esse plano que inclui: estabelecimento de metas individuais, de equipe, 
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remuneração, alocação de recursos, planejamento, orçamento, feedback e aprendizado 

estratégicos”. 

As experiências de evolução desse sistema gerencial foram resumidas num terceiro 

artigo “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System” publicado na 

Harvard Business Review em 1996. Logo em seguida, a divulgação da proposta do BSC 

como um novo sistema de gerenciamento de estratégia para as empresas ganhou outras 

proporções com a publicação do primeiro livro, intitulado “A Estratégia em Ação: Balanced 

Scorecard”. 

No ano de 2000, Kaplan e Norton publicaram o artigo “Having Trouble with your 

Strategy? Then map it”, no qual desenvolveram cinco princípios gerenciais na abordagem do 

BSC: a) mobiliza as mudanças por meio da liderança executiva; b) traduz a estratégia em 

termos operacionais; c) alinha a organização à estratégia; d) motiva para transformar a 

estratégia em tarefas de todos; e) converte a estratégia em processos contínuos (SANTOS, 

2008).  

No mesmo ano foi publicado o segundo livro, “A Organização Orientada para a 

Estratégia: como as empresas que adotam o balanced scorecard prosperam no novo ambiente 

de negócios”. A idéia principal é que os processos gerenciais críticos – planejamento, 

alocação de recursos, orçamento, relatórios periódicos e reuniões de gerentes – concentram-se 

em torno da estratégia. 

Em 2004, com a publicação do livro “Mapas Estratégicos – Balanced Scorecard: 

convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis”, os autores abordam o uso de 

objetivos interligados em mapas estratégicos para descrever e visualizar a estratégia. 

Para Costa (2001), a evolução do conceito do BSC, aconteceu em três momentos 

diferentes: 

a) a primeira utilização - medidas de desempenho - o BSC original trazia a novidade 

de reunir, em apenas um relatório, as medidas que indicavam o alcance de metas 

que proporcionam a criação de valor futuro. Esse conjunto de medidas equilibradas 

trabalha com as medidas financeiras e com medidas operacionais, que direcionam 

os valores futuros. A intenção era ter um conjunto de medidas de desempenho que 

monitorasse a capacitação e a conquista de ativos intangíveis necessários para o 

crescimento futuro; 

b) evolução I – comunicação e alinhamento estratégico – algumas experiências de 

implantação do novo sistema de mensuração mostraram que o BSC permitia 

identificar os desempenhos necessários nos processos estratégicos. Dessa forma, 
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percebeu-se que ele era um sistema eficiente para comunicar a estratégia da 

empresa e para o alinhamento das atividades a essa estratégia; 

c) evolução II – sistema de gestão estratégica – o uso do BSC “como um instrumento 

de comunicação e alinhamento da estratégia da empresa explicitou uma séria 

deficiência nos sistemas gerenciais tradicionais, qual seja, a inabilidade para ligar a 

estratégia de longo prazo da empresa com as suas ações de curto prazo”. Desta 

forma, o BSC passa a ser visto por seus autores como “um instrumento que traduz 

a estratégia da empresa em objetivos específicos mensuráveis – tanto os de longo 

prazo quanto os de curto”. Assim, o BSC passou a ser visto como um novo sistema 

de gestão estratégica (COSTA, 2001, p. 15). 

A autora ainda destaca que “o verdadeiro potencial do Balanced Scorecard se realiza 

quando ele deixa de ser um sistema de mensuração de desempenho e passa a ser um sistema 

de gestão estratégica” (COSTA, 2001, p. 17). Lima, Cavalcanti e Ponte (2004, p.85) também 

asseveram que, para entender como o BSC tornou-se um cobiçado modelo de gestão orientada 

para a estratégia empresarial, pode-se destacar três fases em sua evolução: 

Durante a primeira metade dos anos 90, seu foco foi a mensuração do desempenho 
empresarial. No segundo, a partir de 1996, o Balanced Scorecard passa a ser 
considerado um sistema de gestão estratégica. No terceiro momento, a partir de 
2000, o BSC assume papel central nas organizações bem-sucedidas e focalizadas na 
estratégia. Ocorre uma ampliação do conceito de desempenho das empresas, até 
então restrito aos indicadores financeiros, que se tornam insatisfatórios para medir a 
competitividade de uma organização, que não obviamente decorre de sua capacidade 
de geração de receita, mas também é influenciada pela capacidade de conquistar e 
manter clientes, de possuir uma rede de trabalhadores e colaboradores motivados e 
comprometidos e de contar com um processo de produção dinâmico e eficiente. 
 

Ainda sobre a evolução, Vasconcelos (2006) afirma que o processo de difusão do BSC 

vem se dando por “ondas”: a primeira, associando o BSC ao conceito de mensuração; a 

segunda remetendo a uma sistemática completa de gestão para apoio à implementação da 

estratégia; e, a atual, associando o BSC à gestão do valor, inclusive o gerado pelos 

intangíveis.  

Kaplan e Norton (2000) explicam que a proposta original do BSC era superar as 

limitações da gestão baseada apenas em indicadores financeiros, utilizando-o como um 

sistema de mensuração de desempenho. Em seguida, esse conceito foi refinado tornando-se 

referencial organizacional do sistema gerencial estratégico, projetado em torno da visão 

estratégica de longo prazo. O scorecard estratégico substituiu o orçamento como centro dos 

processos gerenciais.  

À medida que as organizações passaram a utilizar o scorecard para gerenciá-las, 

fizeram novas descobertas. Os resultados obtidos revelaram o poder do BSC como um 
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sistema gerencial capaz de focalizar toda a empresa na estratégia. Desta forma, passaram por 

uma reformulação baseada nesse foco estratégico, redefiniram seus relacionamentos com os 

clientes, fizeram a reengenharia dos principais processos de negócio e adotaram nova infra-

estrutura tecnológica. Desse processo, emergiu também uma nova cultura, centrada no esforço 

de equipe, imprescindível para o respaldo da estratégia (KAPLAN; NORTON, 2000).  

Rocha (2002, p. 48) explicita que o BSC surgiu com o objetivo de resolver os 

problemas das organizações que se apóiam em uma única visão (perspectiva) para a tomada 

de decisões, contrapondo a contabilidade tradicional, que usa uma linha exclusivamente 

financeira, “esta visão é amparada como uma evolução do conceito de Tableaux de Bord, que 

anteviu a necessidade de observar empresa não só através da perspectiva financeira”.  

O significado do termo BSC, de acordo com Teixeira (2003, p.27), baseada em sua 

tradução literal poderia ser “cartão de marcação equilibrada”. A autora destaca que esta 

tradução apresenta aspectos importantes no entendimento do BSC:  

“Cartão” apresenta em um único documento sumarizado ao alcance (ou não) da 
estratégia organizacional. ‘Marcação’ exibe os indicadores que irão mostrar a 
estratégia da empresa. ‘Equilibrada’ denota um aspecto fundamental no 
entendimento do BSC: o equilíbrio que deve existir entre os indicadores externos, 
voltados para acionistas e clientes, e os indicadores internos, voltados para os 
processos críticos do negócio, inovação, aprendizado e crescimento. 
 

Para Costa (2001, p. 17), o BSC “revelou-se um importante instrumento de ajuda aos 

gestores no ambiente competitivo moderno”. A autora destaca que as organizações inseridas 

em um ambiente de mudanças freqüentes, precisam de um processo duplo de aprendizado, o 

qual permita ao gestor questionar as hipóteses traçadas e refletir sobre a consistência da teoria 

sob a qual opera. 

Kaplan e Norton (1997, p.24) definem o BSC como “uma ferramenta completa que 

traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho”. 

Acrescentam que o BSC traduz a missão e estratégia da empresa em objetivos e medidas 

organizados em torno de quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento.  

 

2.2.2 Princípios para a integração do BSC à estratégia 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), não basta ao BSC possuir um conjunto de 

indicadores críticos ou fatores-chave de sucesso. As diversas medidas que fazem parte de um 

BSC bem estruturado devem compor uma série articulada de objetivos e medidas coerentes 

que se reforcem mutuamente, atingindo o objetivo de comunicar a estratégia empresarial para 
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todos os níveis da organização. O scorecard precisa conter um conjunto complexo de relações 

de causa e efeito entre as variáveis críticas, incluindo indicadores de fatos, tendências e ciclos 

de feedback, que descrevam a trajetória da estratégia. Desta forma, definem princípios básicos 

para a integração do BSC à estratégia. 

 

a) Relações de causa e efeito 

 

As quatro perspectivas, de acordo com Kaplan e Norton (1997), devem ser permeadas 

pela cadeia de causa e efeito. Como exemplificação dessa relação, de causa e efeito, pode-se 

adotar o exemplo de Deconto (2001), para que uma empresa seja lucrativa, precisa manter 

clientes leais, para que estes sejam leais, a empresa deve prover bons produtos e serviços, ter 

processos apropriados e bom funcionamento e para que seus processos sejam apropriados, 

deve investir no desenvolvimento das capacidades de seus empregados.   

Portanto, um Balanced Scorecard bem elaborado deverá contar a história da 
estratégia da unidade de negócios, identificando e tornando explícita a seqüência de 
hipóteses sobre as relações de causa e efeito entre as medidas de resultado e os 
vetores de desempenho desses resultados. Toda medida selecionada para um 
Balanced Scorecard deve ser um elemento integrante da cadeia de relações de causa 
e efeito que comunica o significado da estratégia da unidade de negócios à 
organização" (KAPLAN; NORTON, 1997, p.32). 

 
Sobre a cadeia de relações de causa e efeito, Kaplan e Norton (2004, p. 7) afirmam 

que os objetivos das quatro perspectivas interligam-se uns com os outros, “o desenvolvimento 

e alinhamento dos ativos intangíveis induzem a melhorias no desempenho dos processos, que, 

por sua vez, impulsionam o sucesso para os clientes e acionistas”. 

Para Kaplan e Norton (1997), a elaboração do BSC pode servir de incentivo para a 

vinculação dos objetivos financeiros à estratégia da empresa. “Qualquer medida selecionada 

deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito que culminam com a melhoria do 

desempenho financeiro” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 49). A formulação da estratégia 

começa pelos objetivos financeiros de longo prazo “e relacionando-os depois à seqüência de 

ações que precisam ser tomadas em relação aos processos financeiros, dos clientes, dos 

processos internos e, por fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, a longo prazo seja 

produzido o desempenho econômico desejado”. (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 49).  

Para Costa (2001, p. 42), “a característica do Balanced Scorecard que permite 

misturar adequadamente as medidas de resultado essencial e os direcionadores de 

desempenho são os relacionamentos de causa e efeito que devem ser estabelecidos em sua 

construção”. A autora justifica afirmando que são eles que permitem “aos gestores estabelecer 
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os objetivos quantitativos de curto prazo que refletem suas melhores previsões sobre a 

magnitude e velocidade de resposta entre as mudanças nos direcionadores de desempenho e as 

mudanças associadas em uma ou mais medidas de resultado” (COSTA, 2001, p. 42). 

 

b) Vetores de desempenho 

 

Nas palavras de Kaplan e Norton (1997),  um bom BSC precisa associar as medidas de 

resultado aos vetores de desempenho. Os vetores de desempenho permitem uma comunicação 

com as medidas de resultado de forma que se possa entender de que maneira os resultados são 

alcançados e fornecem uma indicação de que a estratégia esteja sendo implementada com 

sucesso ou não. Os vetores de desempenho também precisam das medidas de resultado, pois 

de forma isolada, permitem que a empresa alcance melhorias operacionais somente a curto 

prazo.  

A combinação de medidas de resultado com os vetores de desempenho, conforme 

Deconto (2001), exerce um papel importante no processo do BSC. Os vetores de desempenho 

indicam os fatores que determinarão ou influenciarão os resultados futuros e, ao mesmo 

tempo, informam a maneira como os resultados serão alcançados. 

Kaplan e Norton (1997, p.32) reiteram que “um bom Balanced Scorecard deve conter 

uma combinação adequada de resultados (indicadores de fatos) e vetores de desempenho 

(indicadores de tendências) da estratégia da unidade de negócios”. 

Teixeira (2003, p.30) explicita que “o BSC fornece uma estrutura de gerenciamento e 

implementação da estratégia empresarial, que leva à evolução da estratégia em resposta às 

mudanças de um mercado cada vez mais competitivo e de um ambiente tecnológico em 

grande transformação”. 

A utilidade do BSC, segundo Rocha (2002, p.40), também está relacionada com a 

vinculação à operacionalização da estratégia. “As decisões estratégicas indicam um caminho e 

como este será percorrido para se chegar a um posicionamento futuro. As decisões 

estratégicas necessitam ser gerenciadas, pois de outra forma serão simplesmente esquecidas”.  

Esse esquecimento, de acordo com Rocha (2002), “acontece em conseqüência, por 

exemplo, das opções estratégicas serem revistas em grandes intervalos de tempo”. Esse 

intervalo de tempo pode ocasionar o esquecimento por parte do gerente do que é a estratégia, 

ou pior, ele pode criar uma estratégia pessoal em sua atividade que pode não estar vinculada 

com a estratégia corporativa.  
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Daí resulta a importância do acompanhamento e monitoramento das estratégias pelas 

organizações, visando que a equipe mantenha o foco e atue em sintonia com o plano 

estratégico definido pela empresa. Rocha (2002) acrescenta a necessidade do BSC em manter 

ações diárias dos gestores conectadas diretamente à estratégia empresarial. Esta conexão é 

possível por meio da visualização dos indicadores de desempenho sobre o comportamento de 

cada área e dos pontos essenciais da estratégia escolhida. 

Teixeira (2003, p.30) afirma em seu estudo que o BSC é um conjunto, balanceado, de 

metas e indicadores que: 

traduzem e representam a visão e as estratégias organizacionais, que são conceitos 
abstratos, em objetivos e metas concretos, com o propósito de garantir o alcance 
dessa visão e dessas estratégias. Enquanto instrumento de apoio ao processo de 
gestão estratégica, o BSC é utilizado para comunicar, esclarecer, compartilhar, 
implementar e monitorar estratégias e para avaliar desempenhos. A comparação 
entre as metas e os valores obtidos reflete o grau de alcance dos planos estratégicos. 
A divulgação e o compartilhamento da visão e das estratégias proporcionados pelo 
BSC aumentam a probabilidade de alcance da visão. 

 
O BSC auxilia os gestores no desenvolvimento da estratégia desde o princípio até o 

fim, mas, todos na organização precisam estar envolvidos para implementá-la. Os indicadores 

devem traduzir a estratégia e auxiliar a busca em atingir as prioridades estratégicas, de forma 

que as empresas sejam capazes, além de criar a estratégia, também de implementá-la 

(KAPLAN; NORTON, 2000). 

 

2.2.3 Perspectivas do BSC 

 

O BSC possui quatro perspectivas que, de acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 26), 

“equilibram os objetivos de curto e longo prazos, os resultados desejados e os vetores do 

desempenho desses resultados, as medidas objetivas concretas e as medidas subjetivas mais 

imprecisas”. As perspectivas tratadas pelo BSC são: financeira, do cliente, dos processos 

internos e de aprendizado e crescimento. 

 

2.2.3.1  Perspectiva financeira 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), a elaboração do BSC deve ser um incentivo para 

que as empresas vinculem seus objetivos financeiros com sua estratégia. Os objetivos 

financeiros direcionam os objetivos e medidas das outras perspectivas. Essas medidas fazem 

parte de uma cadeia de causa e efeito que culminam com a melhoria do desempenho 

financeiro.  
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A estratégia é posta em prática iniciando pelos objetivos financeiros de longo prazo e 

relacionando-se depois as demais ações necessárias em relação aos processos financeiros, dos 

clientes, dos processos internos e dos funcionários e sistemas de maneira que, no longo prazo, 

se obtenha o desempenho econômico desejado (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Kaplan e Norton (1997, p. 50) defendem a importância dos objetivos e medidas 

financeiras ao afirmarem que os objetivos e medidas “precisam desempenhar um papel duplo: 

definir o desempenho financeiro esperado da estratégia e servir de meta principal para os 

objetivos e metas de todas as outras perspectivas do scorecard”. 

Segundo Fernandes (2004, p. 54), as “medidas financeiras são concebidas para 

acompanhar um aspecto vital à organização e estabelecer uma métrica de sucesso, uma vez 

que, para empresas privadas, o sucesso está sempre associado a bons indicadores financeiros”. 

Sammartino (2002, p.64) assevera que “os indicadores financeiros são válidos na medida que 

resumem as conseqüências das ações implementadas, demonstrando de que maneira as 

decisões estratégicas da organização estão contribuindo para a maximização dos lucros”.  

A necessidade de mensuração e avaliação são diferentes para cada empresa e para cada 

momento de sua existência. Kaplan e Norton (1997) dividem as fases (ou ciclo de vida) de 

uma empresa em crescimento, sustentação e colheita.  

As empresas em estágio de crescimento estão no início de seus ciclos de vida. 

Possuem bens e serviços com potencial de crescimento, o que pode implicar no uso de 

recursos consideráveis a fim de desenvolver e aperfeiçoar suas capacidades operacionais. Isso 

pode ocasionar que as empresas, nessa fase, operem com fluxos de caixa negativos, taxas 

baixas de retorno sobre o capital investido ou captação de recursos a juros mais altos, em 

função dos riscos envolvidos. O objetivo principal nesta fase é aumentar os percentuais de 

receita e de vendas para determinados mercados, grupos de clientes e regiões. 

As empresas na fase de sustentação ainda conseguem atrair investimentos e 

reinvestimentos. Nesta fase há uma preocupação com taxas de retorno de investimento, de tal 

forma que maximizam o esforço financeiro realizado. São estabelecidos objetivos geralmente 

relacionados à lucratividade. Os executivos têm o compromisso de maximizar a receita gerada 

a partir do capital investido. O objetivo da empresa nesta fase é avaliar o desempenho de suas 

unidades.  

A fase de colheita é caracterizada pela maturidade que algumas empresas alcançam 

quando decidem colher os investimentos feitos nas duas fases anteriores. Nesta etapa os 

projetos de investimentos têm períodos de retorno definidos e curtos. A meta principal é 
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maximizar o fluxo de caixa em benefício da empresa. Os objetivos financeiros estão 

vinculados à diminuição da necessidade de capital de giro. 

De acordo com Rocha (2002), os objetivos de cada uma das fases possuem abordagens 

distintas, fazendo com que os scorecards tenham formatações diferentes, dependendo da 

empresa em que será implementado. Empresas com ciclos de mudanças muito aceleradas e 

com necessidade de inovação constante também terão abordagens diferentes.  

Os objetivos financeiros geralmente estão relacionados à lucratividade, à melhoria de 

desempenho de custo e de produtividade, ao incremento da utilização de ativos, aos 

percentuais de aumento de vendas e de receitas geradas por novos clientes, entre outras. 

A perspectiva financeira é importante para uma empresa. Entretanto, precisa estar 

associada com outras metas e objetivos que complementam as demais perspectivas do BSC e 

que, conjuntamente, proporcionam oportunidades de aperfeiçoamento para as empresas.  

De acordo com Prieto et al. (2006, p. 83), “os objetivos e medidas financeiras 

desempenham um papel duplo: definem o desempenho financeiro esperado da estratégia e 

servem de meta principal para a definição dos objetivos e medidas das outras perspectivas do 

scorecard”.  

 

2.2.3.2 Perspectiva do cliente 

 

Nesta perspectiva o BSC “permite que os executivos identifiquem os segmentos de 

clientes e de mercados nos quais a unidade de negócios competirá e as medidas do 

desempenho da unidade nesses segmentos-alvo” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 26).  

Dentre as medidas essenciais de resultado estão a satisfação dos clientes, retenção de 

clientes, captação de novos clientes, lucratividade dos clientes, entre outros. Os autores ainda 

chamam a atenção para que nessa perspectiva sejam incluídas “medidas específicas das 

propostas de valor que a empresa oferecerá aos clientes desse segmento. Os vetores dos 

resultados essenciais para os clientes são os fatores críticos para que os clientes mudem ou 

permaneçam fiéis aos seus fornecedores” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 26).  

Por exemplo, os clientes podem valorizar algumas qualidades no serviço prestado pelo 

fornecedor, cabendo a este a capacidade de prever as necessidades dos clientes desenvolvendo 

produtos e métodos que satisfaçam essas necessidades. Quando as estratégias ligadas a esta 

perspectiva forem bem estruturadas poderão gerar maiores lucros financeiros de longo prazo 

(KAPLAN; NORTON, 1997).  
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O aperfeiçoamento das empresas e o surgimento da grande concorrência no mercado 

obrigaram as empresas a mudar seu foco de atuação para manterem-se competitivas. Segundo 

Kaplan e Norton (1997), as organizações que se concentravam em suas capacidades internas, 

no desempenho dos produtos e em inovação tecnológica precisaram ampliar suas capacidades 

e preocupar-se em compreender as necessidades e preferências dos clientes, voltando seu foco 

para fora, mantendo seu espaço no mercado e ampliando seu desempenho financeiro no longo 

prazo.  

Rocha (2001, p. 58) afirma que “cumprir a necessidade do cliente é uma atividade 

essencial a qualquer empresa”. O autor acrescenta que o papel do BSC é “buscar indicadores 

que evidenciem os resultados (positivos ou negativos) no atendimento desta expectativa, 

desde que se relacionem com a estratégia estabelecida pela empresa para ir ao mercado”. 

Olve et al. (2001, p.66) mencionam que a perspectiva do cliente “é o coração do 

scorecard. Se a companhia falhar na entrega dos produtos e serviços certos, satisfazendo as 

necessidades de custos do cliente com eficiência, tanto no curto como no longo prazo, não 

haverá geração de renda e o negócio vai definhar e morrer”. 

Kaplan e Norton (1997) apresentam algumas medidas que julgam essenciais para a 

perspectiva do cliente, conforme pode-se observar no Quadro 4. 

 

Participação  
de Mercado 

Reflete a proporção de negócios num determinado mercado (em termos de clientes, 
valores gastos ou volume unitário vendido). 

Captação  
de Clientes 

Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de negócios 
atrai ou conquista novos clientes ou negócios. 

Retenção  
de Clientes 

Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de 
negócios retém ou mantém relacionamentos contínuos com seus clientes. 

Satisfação  
dos Clientes 

Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios específicos de 
desempenho dentro de uma proposta de valor. 

Lucratividade  
dos Clientes 

Mede o lucro líquido de cliente ou segmentos, depois de deduzidas 
as despesas específicas necessárias para sustentar esses clientes. 

Quadro 4 - A perspectiva do cliente – medidas essenciais 
Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (1997, p. 72). 

 

Kaplan e Norton (2000) afirmam que a essência de qualquer estratégia de negócio é a 

proposição de valor que a organização oferece aos seus clientes, oportunizando uma 

diferenciação junto aos demais concorrentes para atrair, reter e aprofundar o relacionamento 

com seus clientes-alvos. A proposição de valor auxilia a organização a conectar seus 

processos internos e melhorar os resultados gerados para seus clientes. Na visão dos dois 

autores, a proposição de valor do cliente descreve o mix de produto, preço, serviço, 

relacionamento e imagem que a organização oferece. 
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As proposições de valor podem variar de acordo com o setor e com o mercado em que 

a empresa atua. Porém, Kaplan e Norton (1997) observaram a existência de um conjunto 

comum de atributos, distribuídos em três categorias: 

a) atributos dos produtos e serviços - abrangem a funcionalidade, o preço, o tempo e 

a qualidade do produto ou serviço. A empresa pode segmentar seus clientes por 

meio dos atributos escolhidos, oferecendo produtos básicos e padronizados para o 

segmento de clientes que busca fornecedores confiáveis e que ofereça preços 

baixos; e produtos customizados para os clientes que procuram um fornecedor 

diferenciado que possa oferecer produtos e serviços exclusivos e diferenciados. 

b) relacionamento com os clientes - está associado ao processo de compra,  neste caso 

são valorizados o atendimento, o conforto oferecido ao cliente, o tempo de entrega 

e resposta e o interesse pelo pós venda. 

c) imagem e reputação - reflete os fatores intangíveis que atraem um cliente para a 

empresa. Por meio da publicidade e qualidade dos produtos oferecidos algumas 

empresas conquistam a preferência dos clientes e sua fidelidade. A comunicação 

clara da imagem ao mercado pode ajudar os clientes atuais e futuros a se 

identificarem com a imagem associada à empresa. 

Conforme Kaplan e Norton (1997), a seleção de objetivos e medidas específicos 

nessas três classes permite aos executivos direcionar suas empresas a oferecer propostas de 

valor superiores aos seus segmentos alvo. 
  

2.2.3.3  Perspectiva dos processos internos 

 

Nessa perspectiva são identificados os processos internos críticos para a empresa 

alcançar a excelência, os quais permitem que sejam oferecidas propostas para atrair e reter 

clientes em segmentos-alvo de mercado e satisfaçam as expectativas dos acionistas quanto ao 

retorno financeiro desejado. “As medidas dos processos internos estão voltadas para os 

processos internos que terão maior impacto na satisfação do cliente e na consecução dos 

objetivos financeiros da empresa” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 27).  

Cabe ressaltar que, inversamente às abordagens tradicionais, a abordagem do 

scorecard geralmente resulta na identificação de processos inteiramente novos, vários 

processos que não estejam sendo executados podem ser absolutamente críticos para se atingir 

o sucesso da estratégia da empresa que compreende os objetivos financeiros e dos clientes. 

Outra diferença é a incorporação de processos de inovação, ao invés de controlar e melhorar 
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processos já existentes, a empresa pode criar novos produtos e serviços que atendam melhor 

as necessidades de clientes atuais e futuros, contribuindo assim para o sucesso financeiro de 

longo prazo (KAPLAN; NORTON, 1997).  

De acordo com Teixeira (2003), os indicadores que compõem essa perspectiva 

originam-se dos processos internos que têm maior impacto na satisfação do cliente e do 

acionista. Para que uma empresa mantenha-se competitiva, deve identificar e medir suas 

habilidades essenciais e tecnologias necessárias. Gomes (2006) assevera que essa perspectiva 

explica como a empresa pretende alcançar os resultados desejados na perspectiva financeira e 

do cliente. Nela são identificados os processos necessários para oferecer o valor proposto aos 

clientes. A perspectiva de processos internos inclui medidas como taxas de defeito, tempo de 

ciclo e custo de produção. 

Na perspectiva dos processos internos, Kaplan e Norton (1997) revelam duas 

diferenças fundamentais entre a abordagem tradicional de gestão e a abordagem do BSC. O 

sistema tradicional visa ao controle e melhoria dos processos já existentes. O problema é que 

mesmo que essas empresas incorporem outras medidas de desempenho continuam focadas em 

melhorar o desempenho de departamentos individuais, ao invés de processos de negócios 

integrados. A abordagem do BSC procura identificar os novos processos nos quais a 

organização deve ser excelente para alcançar os objetivos financeiros e do cliente. Os 

objetivos dos processos internos do negócio revelam os processos mais críticos para a 

estratégia da empresa ser bem sucedida. 

A segunda diferença exposta por Kaplan e Norton (1997) na abordagem do BSC em 

relação à abordagem tradicional é a incorporação de processos de inovação tanto de curto 

como de longo prazo, enquanto que na abordagem tradicional, geralmente, são incorporados 

objetivos e medidas somente para o curto prazo.  

Segundo Kaplan e Norton (1997), cada empresa possui um conjunto específico de 

processos a fim de criar valor para os clientes e produzir resultados financeiros. Entretanto, os 

autores expõem um modelo baseado em três processos principais: inovação, operações e 

serviço pós-venda. 

No processo de inovação os produtos e serviços são criados para atender as novas 

necessidades expostas pelos clientes. Pesquisa e desenvolvimento são elementos básicos do 

processo de criação de valor. Rocha (2002) destaca que a inovação, por meio de invenções ou 

desenvolvimento de novos processos, permite o ganho de diferenciais, caso haja interesse 

pelo mercado consumidor. A função inovadora poderá oportunizar o crescimento da empresa, 
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o desenvolver mudanças que em médio prazo afetará o relacionamento com o cliente e em 

longo prazo aumentará os resultados financeiros. 

No segundo estágio da cadeia de valor interna, que compreende os processos de 

operações, os bens e serviços são criados e oferecidos aos clientes. Neste caso é feita a 

preparação do que o cliente necessita. Caso seja um produto, será fabricado e entregue, caso 

seja um serviço, será preparado e executado. 

Serviço pós-venda diz respeito ao relacionamento mantido com o cliente após a 

entrega do bem ou serviço, como: garantia e conserto, correção de defeitos e devoluções e 

processamento de pagamentos. É um serviço importante, pois poderá determinar a fidelização 

do cliente junto a empresa, aumentando as chances deste repetir a aquisição dos produtos ou 

serviços. 

Rocha (2002) destaca que os diferenciais inovadores da perspectiva do aprendizado e 

crescimento precisam trazer benefícios, pois nem toda a inovação implica obrigatoriamente na 

construção de resultados. Nesta perspectiva, é fundamental que os gestores identifiquem no 

que realmente a empresa precisa ser excelente, ou seja, quais os processos internos que devem 

ser conduzidos com o máximo de cuidado e atenção, de modo a contribuir com a empresa a 

alcançar os objetivos definidos.  

Rocha (2002) menciona que além das três perspectivas evidenciadas, o modelo do 

BSC requer uma quarta para dar sustentação ao conjunto, uma vez que, a evolução das 

organizações vem tornando o elemento humano uma das principais figuras do sistema-

empresa. Desta forma, há necessidade que os indicadores abranjam uma forma de monitorar o 

aprendizado e crescimento organizacional. 

 

2.2.3.4  Perspectiva do aprendizado e crescimento 

 

Essa perspectiva “identifica a infra-estrutura que a empresa deve construir para gerar 

crescimento e melhoria de longo prazo” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 29). De acordo com 

os autores é improvável que as empresas atinjam suas metas de longo prazo para clientes e 

processos internos sem melhorar também as tecnologias e capacidades atuais. As fontes 

principais do aprendizado e crescimento são as pessoas, os sistemas e procedimentos, o que 

será necessário para alcançar um desempenho inovador.  

Kaplan e Norton (1997, p. 29) mencionam que “para fechar essas lacunas, as empresas 

terão de investir na reciclagem de funcionários, no aperfeiçoamento da tecnologia da 

informação e dos sistemas, e no alinhamento dos procedimentos e rotinas organizacionais”. 
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“As melhorias nos resultados de aprendizado e crescimento são indicadores de tendência para 

os processos internos, clientes e desempenho financeiro” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 7). 

A elaboração do BSC aponta três categorias de objetivos para a perspectiva de 

aprendizado e crescimento, definidas por Kaplan e Norton (1997): capacidades dos 

funcionários; capacidade dos sistemas de informação; motivação, empowerment e 

alinhamento. 

Capacidades dos funcionários – a transformação do papel dos funcionários representa 

uma das mudanças mais radicais no pensamento gerencial dos últimos anos na visão dos 

autores. Praticamente todo o trabalho rotineiro foi automatizado, os trabalhadores foram 

substituídos pelo processamento mecânico e por operações de montagem padronizadas. Além 

disso, fazer o mesmo trabalho repetidamente, com o mesmo nível de eficiência, não é mais 

suficiente para o sucesso organizacional. Os níveis crescentes de competitividade exigem das 

empresas reciclagem dos funcionários, para que suas mentes e capacidades criativas sejam 

mobilizadas no sentido dos objetivos organizacionais. 

Capacidade dos sistemas de informação – as informações são importantes na execução 

dos trabalhos dos funcionários nas empresas. Estes precisam manter-se informados sobre os 

clientes, os processos internos, e as conseqüências financeiras de suas decisões. É importante 

também, que sejam fornecidos feedbacks dos processos, em tempo real, sobre qualidade, 

tempo e custo, e o acesso on-line às informações dos clientes pelos funcionários que lidam 

diretamente com os mesmos. 

Motivação, empowerment e alinhamento – o sucesso organizacional não depende 

somente das habilidades dos empregados ou do acesso às informações que possuem. Além 

dessas qualidades, os empregados devem ser motivados a agir no melhor interesse da 

empresa, tendo certa liberdade de decisão e ação. Este vetor dos objetivos de aprendizado e 

crescimento focaliza o clima organizacional para motivação e iniciativa dos empregados. 

Hernandes et al. (2000) destacam a importância das pessoas no sucesso 

organizacional, ao afirmar que: 

a causa fundamental para o sucesso está relacionada com as pessoas da organização, 
enfocadas pelo BSC na perspectiva de aprendizado e crescimento. Deve-se contratar 
pessoas certas, treiná-las, motivá-las e orientá-las corretamente, bem como tornar o 
processo de aprendizado contínuo. 
 

Teixeira (2003) assevera que “quando a cultura organizacional está direcionada para o 

aprendizado e crescimento, há um estímulo para que as pessoas façam sugestões e questionem 

o status quo”. A autora acrescenta que, o fluxo contínuo de sugestões e idéias possibilitará o 

aperfeiçoamento dos processos internos. Esse aperfeiçoamento, por sua vez, gera o 
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aprimoramento dos produtos e serviços elevando a satisfação dos clientes. E, por último, o 

incremento na satisfação dos clientes os torna leais, aumentando o faturamento da empresa e 

interferindo de forma direta nos resultados financeiros da mesma. 

Na concepção de Rocha (2002, p. 67), essa perspectiva é a base de sustentação de toda 

a organização. “Pessoas bem treinadas, motivadas e com informações disponíveis tem todas 

as possibilidades de dar partida a todo o processo de crescimento da empresa, através das 

outras perspectivas do BSC”. 

De acordo com Prieto et al. (2006), de maneira integrada, o BSC traduz o 

conhecimento, habilidades e sistemas que os empregados precisarão (seu aprendizado e 

crescimento), para inovar e construir as capacidades estratégicas certas e eficientes (processos 

internos) que entregarão valor específico ao mercado (clientes), os quais, eventualmente, 

proporcionarão o aumento do valor ao acionista (financeiro).  

Kaplan e Norton (1997) afirmam que as quatro perspectivas do BSC têm-se revelado 

adequadas em diversas empresas e setores de mercado e que elas devem ser consideradas um 

modelo, não uma camisa-de-força. Não existe teorema matemático segundo o qual as quatro 

perspectivas sejam necessárias e suficientes. Os autores ainda mencionam que não 

encontraram empresas que utilizem menos do que as quatro perspectivas, porém, dependendo 

das circunstâncias do setor e da estratégia de uma unidade de negócios, é possível que seja 

preciso agregar uma ou mais perspectivas complementares. 

 

2.2.4 Processo de implantação do BSC 

 

Saheli (2002) alega que existem poucas referências na literatura que abordem o 

processo de implantação do BSC. A autora explicita que isto deve-se ao fato de que o BSC 

não é um produto pré-definido, rígido, pronto para ser aplicado em qualquer empresa. São 

desenvolvidos diversos modelos, que se adaptam às condições de mercado e às diferentes 

visões e estratégias organizacionais presentes no ambiente competitivo.  

Roest (1997) apresenta alguns pontos fundamentais, sobre o processo de implantação, 

denominados “regras de ouro”, a serem observados na implementação do BSC: a) não há uma 

solução-padrão; b) é essencial o apoio da alta administração; c) a estratégia é o ponto de 

partida;  d) os objetivos e medidas devem ser limitados e equilibrados, porém, relevantes; e) o 

intervalo de tempo entre análise e implementação não deve ser muito longo nem muito curto; 

f) deve-se adotar abordagens topdown e bottom-up; g) o BSC sugere forte ligação entre 

sistemas de informação e medição do desempenho; h) deve-se considerar os sistemas de 
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comunicação como ponto de partida; i) deve-se considerar o efeito dos indicadores de 

desempenho no comportamento; e j) nem todas as medidas podem ser quantificadas. 

 

2.2.4.1 Etapas do processo de implantação do BSC 

 

Walter e Kliemann Neto (2000), consideram que a etapa de elaboração, no processo de 

implantação do BSC, requer como inputs as definições de visão, a declaração de missão e a 

estratégia, e serve de antecessora ao processo de implantação, realizado em seqüência. Para os 

autores, a elaboração é considerada o processo de desenvolvimento do BSC que compreende: 

as perspectivas, objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas. Participa desta etapa 

também o planejamento do sistema de informação, dos meios de divulgação do programa e do 

processo de desdobramento do BSC.  

A implantação, de acordo com Walter e Kliemann Neto (2000, p.6), “corresponde ao 

planejamento e execução de todo o processo Balanced Scorecard como um sistema de gestão 

estratégica, programando as etapas que são necessárias ao mecanismo de aprendizagem 

contínua previsto por Kaplan e Norton”. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 307), o primeiro BSC da empresa pode ser 

construído por meio “de um processo sistemático que busque consenso e clareza sobre como 

traduzir a missão e a estratégia da unidade de negócios em objetivos e medidas operacionais”. 

Kaplan e Norton (1997) asseveram que o processo de implantação constitui-se em dez tarefas 

distribuídas por quatro etapas do processo, conforme se pode observar no Quadro 5. 

 

Etapas Tarefas 

I - Arquitetura 
do programa de 
medição 

a) selecionar a unidade organizacional adequada para a aplicação do scorecard; 
b) identificar, por meio de entrevistas com gerentes, as relações entre essa unidade e as 

outras da corporação, o que tornará visíveis suas limitações e oportunidades; 

II - Definição 
dos objetivos 
estratégicos 

c) enviar aos altos executivos daquela unidade (normalmente de 6 a 12 pessoas) material 
informativo sobre o BSC e seus objetivos e, depois, realizar a primeira série de 
entrevistas com eles, de 90 minutos cada uma. Esses contatos servirão para apresentar a 
nova ferramenta, tirar possíveis dúvidas e principalmente obter informações importantes 
para o processo; 

d) sintetizar as entrevistas. O arquiteto e sua equipe preparam uma relação preliminar de 
objetivos, que serão à base da primeira reunião com a alta administração e já começam a 
antever as resistências às mudanças provocadas pelo scorecard; 

e) realizar o primeiro workshop com a alta administração da unidade de negócios em 
questão, abordando quatro perspectivas: a dos acionistas, a dos clientes, a dos processos 
internos e a de aprendizado e crescimento. Os participantes devem selecionar, por 
votação, três ou quatro objetivos para abraçar, de acordo com cada perspectiva; 

Continua... 
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...Continuação 

III - Escolha dos 
indicadores 
estratégicos 
 

f) ainda no workshop, dividir os participantes em quatro subgrupos representantes das 
quatro perspectivas citadas. Cada subgrupo deverá identificar os indicadores que mais 
mostrarão a intenção que a empresa tem com o scorecard e, para cada indicador, 
descobrir as fontes de informações necessárias e como usá-las. Pode ser um indicador 
financeiro, como o ganho de produtividade derivado da redução de custos; uma medida 
relativa a clientes, como o índice de retenção; ou uma medida de aprendizado e 
crescimento, ligada a pessoal, como lucratividade por funcionário; 

g)  realizar o segundo workshop, envolvendo a alta administração, seus subordinados 
diretos e um maior número de gerentes de nível médio, para debater os objetivos e os 
indicadores experimentais da organização para o scorecard elaborado pelos subgrupos, 
além da visão da estratégia. No final, deve ser elaborada uma brochura que transmita as 
intenções e o conteúdo do scorecard a todos os funcionários da unidade de negócios em 
questão; 

 IV - Elaboração 
do plano de 
implementação 
 

h) desenvolver o plano de implementação com os líderes dos subgrupos, com metas de 
superação; 

i) realizar o terceiro workshop com a alta administração da unidade para validar as metas 
de superação propostas pela equipe de implementação e chegar à decisão final sobre a 
visão, os objetivos e os indicadores desenvolvidos nos dois primeiros workshops; 

j) finalizar o plano de implantação, integrando o BSC ao sistema gerencial da organização 
preferencialmente em um prazo de 60 dias. 

Quadro 5 – Etapas do processo de implantação do BSC 
Fonte: elaboração com base em Kaplan e Norton (1997). 
 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), este processo que compreende as quatro 

etapas de implantação do BSC, quando executado de forma adequada, incentiva o 

comprometimento com o scorecard entre os executivos  e gestores, facilitando o alcance dos 

objetivos estipulados. 

As fases para implantação do BSC, de acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 290), 

são as descritas no Quadro 6. 

Fases Descrição 

1ª Esclarecer a visão; 

2ª a) Comunicar aos gerentes de nível médio;  
b) Desenvolver scorecards para as unidades de negócio; 

3ª a) Eliminar investimentos não-estratégicos;  
b) Lançar programas de mudanças corporativas; 

4ª Analisar os scorecards das unidades de negócios;  

5ª Aprimorar a visão;  

6ª a) Comunicar o BSC a toda a empresa;  
b) Estabelecer objetivos individuais de desempenho;  

7ª Atualizar o plano e o orçamento de longo prazo; 

8ª Realizar revisões mensais e trimestrais; 

9ª Realizar revisões anuais de estratégia; 

10ª Relacionar o desempenho de todos ao BSC.  

Quadro 6 – Fases para implantação do BSC 
Fonte: elaboração com base em Kaplan e Norton (1997). 
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As fases mencionadas por Kaplan e Norton (1997), para implantação do BSC, 

demonstram que um sistema gerencial não surge instantaneamente. Devido ao seu alcance, 

complexidade e impacto, deve ser introduzido gradativamente. Para Kaplan e Norton (1997, 

p. 287), esse processo gradativo é preferível pois, “conforme elementos do sistema são 

alterados ou incorporados, o executivo principal tem a oportunidade de desatrelar a 

organização de seus processos gerenciais anteriores e transmitir uma mensagem clara sobre a 

relevância do novo processo”.  

Atkinson et al. (2000) argumentam que a implementação de um BSC requer que: 

a) a administração defina os objetivos primários da empresa - a maioria das 

empresas busca lucro e têm um objetivo primário delimitado, isto é, aumentar a 

riqueza do acionista. Em empresas que não visam lucro com a implementação, a 

administração deve esclarecer seus objetivos de maneira adequada, se os objetivos 

forem multidimensionais, o gestor deve especificar a ponderação dos objetivos 

primários desejados; 

b) a empresa precisa entender como os stakeholders e os processos contribuem com 

seus objetivos primários - isso pode ser problemático porque a literatura sobre 

comportamento organizacional é obscura a respeito do aumento necessário de 

motivação do funcionário e se isso reverte na melhoria de desempenho do mesmo 

com reflexo no lucro. Há empresas que, apesar de implementarem programas de 

qualidade, não entendem seu efeito no desempenho; 

c) a empresa tem que desenvolver um cenário de objetivos secundários, que são os 

direcionadores de desempenho dos objetivos primários: talvez este seja o passo 

mais desafiador e importante na implementação do BSC. A empresa deve investir 

recursos para apoiar as estratégias que ela sente que produzirão resultados. Essa 

tarefa busca determinar quanto deveria ser investido em treinamento de 

funcionários, em sistemas de satisfação de clientes, em sistemas de melhoria de 

qualidade, ou melhoria do sistema de logística. 

d) a empresa deve desenvolver um conjunto de medidas para monitorar o 

desempenho dos objetivos primários e secundários - este passo levanta questões de 

como avaliar a variável de interesse. Por exemplo, como a empresa avalia a 

motivação do funcionário ou seu compromisso para com ela. Essas medidas de 

desempenho são importantes porque traduzem a estratégia em tela, desde que elas 

orientem os administradores a direcionar seu desempenho. Se a empresa escolhe 

um conjunto errado de medidas, motivará um desempenho impróprio. 
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e) a empresa deve desenvolver um conjunto de processos, subordinados a seus 

contratos  implícitos e explícitos com os stakeholders, para alcançar seus objetivos 

primários - embora essas exigências da administração sejam bem entendidas, o 

nível implícito de complexidade requerida pelo BSC é muito mais profundo do que 

é feito na prática normal. 

f) a empresa deve especificar e tornar públicas suas convicções sobre como os 

processos geram resultados - as afirmações públicas e os compromissos 

específicos para direcionar a ação e os resultados esperados fornecem uma base 

para a responsabilidade. Então, elas representam um elemento do risco da 

administração, desde que possa ser questionada com mais precisão a respeito de 

seu fracasso. Muitos gerentes seniores podem achar inconveniente esse nível de 

risco. Porém, os proprietários podem encontrar tais declarações públicas como 

inspiradoras. 

Prieto et al. (2006) perceberam que os processos de implementação de sucesso 

possuíam uma estrutura formal e processos de comunicação bem definidos, atrelados a um 

forte alinhamento estratégico, desdobrados em processos críticos também bem definidos, para 

as quatro perspectivas estratégicas. Sem uma estratégia que permeie todos os níveis 

hierárquicos da empresa, as chances de sucesso no alcance de objetivos organizacionais são 

mínimas.  

Segundo Kaplan e Norton (1997), a empresa, ao implantar o BSC, passa de um 

sistema de controle gerencial (construído em torno de uma moldura financeira de curto prazo 

e orientada para o controle) para um sistema de gestão estratégica (construído em torno de 

uma visão estratégica de longo prazo). Os autores descrevem o processo do BSC como um 

ciclo, conforme se pode observar na Figura 1.  
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Figura 1 – O processo de revisão estratégica do Balanced Scorecard 
Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 205). 

 

A partir de sua implantação, o programa passa por reavaliações periódicas que 

culminam com os processos de revisão estratégica, o alinhamento de programas em 

andamento e a adequação das atividades de comunicação, recompensas e orçamento da 

empresa. Antes de iniciar a implementação, Goldszmidt (2003, p. 14) reforça que: 

a consciência da real finalidade e esforço necessário para o uso do BSC mostra-se 
fundamental, já que ele não se restringe à mera inclusão de indicadores não 
financeiros no atual sistema de mensuração de desempenho, em mais um 
instrumento de controle ou ainda numa solução desesperada para organizações em 
crise financeira. Trata-se de uma ferramenta gerencial cuja aplicação adequada 
implica em mudanças profundas e esforço significativo.  
 

O apoio e envolvimento da alta administração também são fundamentais, sendo que é 

a única que tem o conhecimento e poder para levar adiante o projeto do BSC, bem como, para 

destinar a ele a prioridade necessária, disseminar a relevância de suas implicações e enfrentar 

as resistências. A interação, compartilhamento da visão e discussão da estratégia entre os 

membros da equipe de projeto e destes com o executivo principal é outro fator de grande 

relevância (GOLDSZMIDT, 2003).  

Ainda nesta mesma linha de considerações, Goldszmidt (2003, p. 14) afirma que “um 

dos pontos centrais no projeto do BSC é a sua adaptação às características específicas da 

estratégia de cada organização, sendo um erro comum o uso de um BSC “genérico” ou a 

cópia do BSC de outra empresa”. Na elaboração dos indicadores do BSC, devem-se priorizar 
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os elementos estrategicamente relevantes para a organização, e relações de causa e efeito 

devem ser propostas como hipóteses. O BSC, uma vez implementado, precisa de constante 

avaliação, pois não pode ser considerado perfeito antes do início do seu uso, podendo 

necessitar alguma modificação.  

Soares Junior e Prochnik (2004) também reforçam que o BSC enquanto modelo de 

gestão estratégica da organização, demanda tempo e dedicação das pessoas que devem 

comprometer-se com a perenidade da empresa. Cumpridas as etapas de implantação do BSC, 

sobressai, o desafio de gerenciar a rotina do BSC, pela acomodação diante de resultados, ou 

por dificuldades geradas por sobressaltos conjunturais. 

O projeto de construção do BSC, de acordo com Lima, Cavalcanti e Ponte (2004, p. 

87), leva de oito a doze semanas e “um dos momentos mais críticos de sua implantação é a 

escolha da equipe, da coordenação e o patrocínio da alta direção”. É importante também que 

toda equipe entre em consenso sobre temas geralmente polêmicos.  

Ainda nesta mesma linha de considerações, Kaplan e Norton (1997) argumentam que 

o projeto exige um arquiteto capaz de estruturar e facilitar o processo. Porém, deve 

representar o pensamento e as energias da equipe. Para um resultado bem sucedido é 

imprescindível que a equipe esteja engajada, é necessário também o apoio e a participação dos 

altos executivos para que o projeto seja iniciado, ou seja, toda a equipe executiva deve estar 

envolvida e comprometida com o processo de construção do scorecard. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 314), uma unidade de negócios adequada para se 

implantar o BSC deve possuir uma cadeia de valores completa: inovação, operações, 

marketing, vendas e serviços. Deve ser uma unidade estruturada, que possua seus próprios 

produtos e clientes, canais de marketing e distribuição, na qual seja possível criar medidas 

agregadas de desempenho financeiro.  

 

2.2.4.2  Aspectos dificultadores da implementação do BSC 

 

As corporações e suas unidades de negócio acabam desenvolvendo instrumentos que 

atendam seus objetivos específicos. Quanto menor a unidade, mais fácil será a implementação 

do BSC e a monitoração de seus resultados, uma vez que, quanto maior o número de 

unidades, o processo torna-se mais complexo, pois dessa forma, cresce também a diversidade 

de interesses (SAHELI, 2002). 

De acordo com Burlim e Cia (2007), apesar da popularidade e da sofisticação da teoria 

e da prática relacionadas ao BSC, a implementação de qualquer sistema de gestão é complexa, 
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exige disponibilidade de recursos e contribuição de todos os funcionários para sua efetivação, 

motivos que expõem as empresas a diversos riscos que podem comprometer o projeto.  

Burlim e Cia (2007) apresentam alguns pontos principais, em que as empresas 

encontram entraves para que o projeto de implementação do BSC seja um sucesso: 

a) definição de uma estratégia – dificuldade por parte dos gestores, de entender a 

estratégia e a visão da organização. Muitos estabelecem planos estratégicos sem 

saber a real ligação com a vantagem competitiva que possuem ou pretendida; 

b) o envolvimento e comprometimento de todos os níveis – em algumas empresas a 

alta administração não se envolve ativamente no projeto e a partir do momento que 

delega a estratégia do processo a níveis hierárquicos intermediários corre o risco 

de que estes não estejam preparados para entender a estratégia ou o projeto do 

BSC como um todo, não tendo nem autoridade e nem o conhecimento dos 

processos necessários para o sucesso da implementação; 

c) escolha e alinhamento dos indicadores – os indicadores devem ser desenvolvidos 

em sintonia com a estratégia, contar com o envolvimento de todos os líderes da 

empresa e apresentar as quatro perspectivas do BSC de forma balanceada; 

d) BSC como um evento único e não como um processo contínuo – essa questão 

ocorre quando a organização não dá manutenção às informações do sistema BSC 

após a implementação realizada pela empresa de consultoria.  

Em relação à implantação do BSC, Kaplan e Norton (1997) afirmam que há uma 

incoerência entre a formulação e a implementação das estratégias, e que isso ocorre devido às 

barreiras criadas pelos sistemas gerenciais tradicionais, que foram feitos para: criar e 

comunicar a estratégia; alocar recursos; definir metas e direções; e fornecer feedback. As 

barreiras identificadas podem ser superadas com a integração do BSC com o novo sistema de 

gestão estratégica. São elas: visões e estratégias não executadas; estratégias não associadas às 

metas; estratégias não associadas à alocação de recursos; e feedback tático, não estratégico. 

Segundo Epstein e Manzoni (1998), o BSC enfrenta dificuldades em sua implantação 

porque se configura como um processo que precisa introduzir mudanças na organização. 

Mudanças afetam a disponibilidade de informações relacionadas ao desempenho 

organizacional, podendo representar uma ameaça ao processo, principalmente se houver 

mudança no equilíbrio do poder da empresa. Como principais falhas na implementação do 

BSC, apontam os sistemas de medição mal projetados e a dificuldade de implantá-los. 

A idéia de que o BSC impõe uma mudança organizacional é compartilhada por 

Schneiderman (1999), ao afirmar que as organizações somente mudam quando os empregados 
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se dispõem a compartilhar a propriedade das metas e dos meios. Para o autor, os principais 

motivos de falhas na implementação do BSC são: considerar as variáveis não financeiras 

como direcionadores primários da satisfação futura dos stakeholders; dificuldades na 

definição das medidas, negociação das metas ao invés de atenderem os desejos dos 

stakeholders e a melhoria das capacidades dos processos; ausência de um sistema que 

comunique as metas de alto nível aos inferiores, dificultando o alinhamento da organização; 

ausência de uma ligação entre o lado financeiro e o não financeiro do scorecard. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 297), a implantação do BSC “não é tão simples 

quanto parece”. Existem várias maneiras pelas quais o projeto de scorecards pode fracassar, 

como: “falhas na estrutura e na escolha das medidas para o scorecard, além de falhas 

organizacionais no processo de desenvolvimento do scorecard na sua forma de utilização”.  

Fernandes e Fonseca (2006) identificaram alguns obstáculos de origem cultural na 

implantação do BSC. Confrontando os elementos culturais americanos presentes no BSC com 

os elementos da cultura brasileira, as características presentes nas empresas brasileiras são: 

a)  preferem estabelecer objetivos voltados para grupos e equipes, atribuindo pouca 

ênfase a conquistas e realizações pessoais; 

b)  apresentam dificuldade em aplicar regras universais e em lidar com medidas 

quantitativas (critérios objetivos); 

c)  evitam a utilização de críticas no processo de comunicação de feedback para não 

ferir a harmonia do grupo; 

d)  o alto grau de distância do poder dificulta a participação dos funcionários no 

processo de formulação da estratégia, pois existe nas organizações brasileiras, por 

parte dos funcionários, a “postura de espectador” que prejudica o comportamento 

pró-ativo e inovador. 

e)  a ênfase nas relações pessoais e no status atribuído dificultam a avaliação com 

base no desempenho.  

Por outro lado, Fernandes e Fonseca (2006, p. 11) detectam um aspecto cultural que se 

mostra favorável à implantação do BSC: “as empresas brasileiras levam em consideração 

conexões particularistas na tomada de decisão e aceitam critérios subjetivos no 

estabelecimento de planos de remuneração ligados às metas da organização”. Fernandes e 

Fonseca (2006) relatam que é importante no processo de implantação do BSC, que os 

executivos das empresas busquem identificar e compreender os elementos presentes em sua 

cultura organizacional, analisando a sua compatibilidade com os valores implícitos no BSC. 
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Kaplan e Norton (2000) 

a)  falta de comprometimento da alta administração;  
b) envolvimento de poucas pessoas; 
c)  encastelamento do scorecard no topo;  
d) processos de desenvolvimento muito longos;  
e) o BSC como projeto de mensuração de ocasião única;  
f) tratamento do BSC como projeto da área de sistemas;  
g) contratação de consultores inexperientes; 
h) implementação do BSC apenas para fins de remuneração. 

Rocha e Beuren (2002) 
a) excesso de indicadores disponíveis; 
b) temas estratégicos confusos; 
c) dúvidas em relação aos conceitos do BSC. 

Goldszmidt (2003) 

a) consciência da real finalidade do projeto e do esforço necessário; 
b) liderança e apoio da alta administração; 
c) equipe de projeto; 
d) individualização do projeto; 
e) abrangência do projeto e projeto piloto; 
f) elaboração dos indicadores; 
g) simplicidade; 
h) comunicação e disseminação; 
i) dinâmica da aplicação do BSC; 
j) integração com os processos gerenciais. 

Teixeira (2003)  

a) identificação de indicadores vitais entre muitos indicadores triviais; 
b) sub-utilização do instrumento pela não clarificação dos objetivos do BSC; 
c) subestimação do tempo gerencial requerido na implementação; 
d) custo de aquisição de informações adicionais; 
e) objetivos desfocados, sem precisão suficiente para serem mensuráveis; 
f) confiança injustificada em sistemas informais de feedback, que prejudica o 

uso de indicadores realmente importantes; 
g) resistência ao novo (em relação aos sistemas de informação pré-existentes); 
h) determinação correta da influência dos indicadores do BSC no sistema de 

compensação da empresa; 

 

i) crença de que o uso do BSC como sistema de recompensa pode agir como 
gestor e controlar funcionários; 

j) captação de dados relativos aos indicadores do BSC; 
k) divergências nos dados fornecidos; 
l) má vontade no fornecimento dos dados em tempo hábil. 

Galas (2004) 

a) perfil inadequado e falta de comprometimento da equipe de 
implantação do modelo; 

b) falta de apoio e envolvimento da alta administração; 
c) a cultura da empresa dificultando as mudanças organizacionais; 
d) elaboração do projeto (estratégia e indicadores). 

Burlim e Cia (2007) 

a) a definição de uma estratégia; 
b) o envolvimento e comprometimento de todos os níveis; 
c) a escolha e alinhamento dos indicadores; 
d) BSC como um evento único e não como um processo contínuo. 

Prieto et al. (2006) 

a) discussões não claras e pouco freqüentes;  
b) quatro perspectivas não balanceadas;  
c) BSC como único evento e não como processo contínuo;  
d) não dividir papéis e responsabilidades.  

Quadro 7 – Fatores críticos na implantação do Balanced Scorecard 
Fonte: elaboração própria. 
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Diversos autores expõem em seus estudos fatores críticos, que dificultam a 

implementação do BSC nas organizações, conforme se pode observar no Quadro 7. 

Para que a implantação do BSC tenha sucesso, deve-se traçar uma metodologia ou um 

roteiro adequado face às implicações de custos, prazos e qualidade. Kaplan e Norton (2000) 

reforçam que implantar o BSC envolve investimentos, influências na cultura, na comunicação 

e na integração.  

 

2.2.5 Estrutura de tecnologia da informação para a operacionalização do BSC 

 

A disseminação e o sucesso do BSC estão relacionados também com o 

desenvolvimento da informática, uma vez que as empresas necessitam de uma integração 

entre as informações. De acordo com Costa (2001, p. 108), “várias empresas de software 

desenvolveram aplicativos com o objetivo de implementar o Balanced Scorecard, ligando os 

objetivos estratégicos aos operacionais, sempre sob a supervisão de renomadas empresas de 

consultoria”. Esses aplicativos são classificados de acordo com a terminologia da área de TI, 

como aplicativos de Gestão de Desempenho Empresarial (EPM – Enterprise Performance 

Management).  

Segundo Costa (2001, p. 108), esses aplicativos geralmente “incluem um módulo para 

gerir a estratégia e outros para medir e analisar a operação, sempre de maneira ligada à 

estratégia”. Em síntese, “os módulos visam fazer a ligação entre os sistemas de informação 

das empresas, de forma que se possa estabelecer as relações de causa e efeito em um só 

aplicativo”. 

Em relação ao sistema de informação adotado pela empresa, Costa (2001, p. 117) 

argumenta que se este sistema: 

não for desenhado adequadamente, respeitando os processos de tomada de decisão 
quanto ao planejamento, execução e controle, e não for integrado, permitindo a 
desagregação de uma informação em maiores detalhes em um mesmo sistema, fica 
difícil vincular objetivos e medidas de estratégia e de operação, gerir a estratégia, tal 
como proposto por Kaplan & Norton. A integração das informações pelos vários 
níveis da empresa deve atender a necessidade de detalhamento de cada nível. 
 

O sistema de informação desempenha papel importante para desdobrar a estratégia em 

outros objetivos, nos vários níveis da organização. Esse sistema, ao detalhar ou sumarizar as 

informações, permite que os gestores identifiquem a origem de possíveis problemas 

detectados no scorecard (COSTA, 2001). 

Costa (2001, p. 117)  ainda afirma que, “para que se possa retratar a organização em 

suas várias dimensões, para efeito de planejamento e controle é preciso ter um sistema de 
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informações adequado aos processos de planejamento e de controle da organização”. O 

comportamento dos indivíduos diante da informação – como eles a adquirem, filtram, 

analisam e comunicam – é tão importante para a organização quanto a própria informação.  

Rocha (2002) destaca que, conforme a teoria dos sistemas, a empresa é considerada 

um sistema aberto, que constantemente interage com o mundo externo. Uma empresa é 

composta de subsistemas, um deles é o subsistema de informações, o qual conduz 

informações por toda sua estrutura. A TI é o campo da informática que lida com as atividades 

vinculadas aos sistemas de informações.  

As ferramentas de TI, segundo Rocha (2002, p. 44), incluem soluções de sistemas de 

informações implementadas por meio de sistemas de gestão empresarial (chamados de ERP – 

Enterprise Resource Planning). “Por trás dos ERP’s, existe um aparato tecnológico bastante 

diverso, que inclui soluções de sistemas operacionais, bancos de dados e outras ferramentas 

de manipulação de informações, em qualquer formato ou meio necessário”. 

Os gestores precisam de um suporte de apoio na tomada de decisão, pois normalmente 

precisam retirar informações de enormes massas de dados. Dessa forma, a TI é uma 

ferramenta essencial no desenvolvimento de sistemas contábeis, de custos e de gestão, devido 

à complexidade das informações que demandam a tomada de decisões em tempo hábil para a 

empresa (ROCHA, 2002).  

Para Beuren (1998, p. 28), “os gestores necessitam de informações que estejam em 

consonância com seus modelos decisórios”. O sistema de informações é o responsável por 

tratar e disseminar essas informações pela empresa. A estrutura desses sistemas influencia a 

gestão na tomada de decisões (ROCHA, 2002).  

Kallás (2003) explicita que, conforme Cesar (2003), o fato de o BSC ter aceitação 

crescente e ser empregado por algumas das maiores corporações do mundo, deve-se em boa 

parte, à TI, que automatizou o método e permitiu aplicá-lo mesmo nas organizações mais 

complexas. Em sua pesquisa, Kallás (2003) verifica que muitas empresas contam com 

ferramentas de TI para gerenciar os dados. Diversas empresas provedoras de softwares 

desenvolveram módulos de seus sistemas de business intelligence de acordo com a lógica do 

BSC. O autor comenta que, destes, 16 foram certificados pela BSCOL (Balanced Scorecard 

Collaborative)  como realmente aderentes ao método. 

Sobre o papel da informação, dentro do processo estratégico, Beuren (1998, p. 59) 

assevera que “a informação e a tecnologia da informação desempenham um papel principal, 

não só na elaboração da estratégia empresarial, mas, também, na execução da mesma a fim de 

assegurar que haja maior sincronismo entre estas duas etapas do processo de gestão”.  
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De acordo com Beuren (1998, p.77) , cabe à empresa, após o reconhecimento do papel 

positivo que a informação pode representar, optar em desenvolver e implantar uma arquitetura 

da informação, “que promova uma postura eficaz no atendimento das necessidades de 

informações dos gestores. A gestão de um sistema de informação, como um processo 

interfuncional vital na organização, pode contribuir para melhorar a utilidade desse recurso”. 

O processo de gestão, conforme Beuren (1998, p. 77), “precisa estar consubstanciado 

com sistemas de avaliação de desempenho da operacionalização da estratégia da empresa, ou 

seja, deve haver monitoramento e reavaliação das operações diárias da empresa, a fim de 

garantir sincronismo entre a definição e a execução da estratégia”.  

Beuren (1998, p. 77) sugere a existência de um sistema de informações que: 

contemple o processo de gestão da organização. Neste sentido, a tecnologia da 
informação pode viabilizar a agilização necessária, trazendo a informação, 
imediatamente, nos diversos setores da empresa aos gestores. Estes, por sua vez, de 
posse da informação, podem analisar e corrigir processos críticos da organização, 
em que não há conformidade no elo entre a estratégia definida e sua execução. A 
informação ágil sobre os processos organizacionais, com procedimentos analíticos 
rigorosos, para fomentar decisões, não menos ágeis, resulta num importante 
potencial para o gestor tomar decisões muito mais acertadas do que aquele que se 
baseia apenas na sua experiência e conhecimento. 
 

Dentre os riscos potenciais na aplicação do BSC, Goldszmidt (2003) destaca em seu 

estudo duas pesquisas que mencionam o sistema de informações:  

a) Rousseau e Rousseau (2000) abordam a ausência de um sistema de informações 

amplo para gestão do desempenho. Verificaram por meio de uma pesquisa 

realizada em 200 empresas com iniciativas para a melhoria de suas habilidades de 

gerenciamento estratégico, pela Renaissance Worldwide (1998), que um dos 

principais obstáculos enfrentados foi o apoio e integração tecnológica, citado por 

35% das respondentes; e 

b) o estudo desenvolvido por Ittner e Larker (1998), no qual foi constatado pela 

consultoria Towers Perrin, em 1996, que o maior problema enfrentado por 60 

empresas durante a implementação do BSC foi a exigência de um sistema de 

informações altamente desenvolvido.   

Goldszmidt (2003) alega que a comunicação e disseminação dos indicadores 

dependem significativamente da eficácia dos sistemas de informação, o qual se torna um fator 

crítico importante a ser considerado, principalmente, pelas limitações que geralmente 

apresentam em relação aos indicadores de desempenho não financeiro que compõem o BSC. 

De acordo com Costa e Miranda (2002), o BSC proporciona aos gestores a capacidade 

de efetuarem pesquisas em tempo real. Quando consegue reunir num único sistema os dados 
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de todas as áreas e compartilha a mesma base de dados com os demais sistemas de 

gerenciamento, permite que seja estabelecida uma base para medição de desempenho das 

diversas áreas e serve de subsídio na elaboração dos seus respectivos planejamento setoriais e 

globais. 

Costa e Miranda (2002) argumentam ainda que, o fato dos indicadores serem 

monitorados e computados, por meio de um sistema informatizado, e de compartilhar estas 

informações com os demais sistemas, facilita a consulta rápida e fácil a todos os envolvidos 

no processo e também ao restante da organização, representando maior rapidez na tomada de 

decisão e melhor comunicação interna.  

Conforme Kaplan e Norton (1997), após a implantação do BSC surgem preocupações 

quanto à compatibilidade entre o scorecard e outros programas gerenciais, como o orçamento, 

o alinhamento de iniciativas estratégicas e o estabelecimento de metas pessoais. Sem essas 

relações, possivelmente o esforço dedicado no desenvolvimento do BSC não gere benefícios 

tangíveis.                                                                                                                                                                                                      

Goldszmidt (2003) afirma que é relevante compreender que o BSC não consiste de um 

sistema de gestão que por si só assegure o bom desempenho da organização, mas em um 

instrumento que, em conjunto com processos organizacionais eficazes (incluindo 

coordenação, processos gerenciais e comunicação, dentre outros), pode levar as empresas a 

melhores resultados.  

Denota-se que os instrumentos de TI podem facilitar a implementação e a 

operacionalização de novos instrumentos de gestão uma vez que, proporcionam uma 

integração entre as informações, possibilitam o desdobramento da estratégia nos diversos 

níveis organizacionais, oferecem suporte de apoio na tomada de decisões e promovem a 

disseminação de informações. 

 

2.3 O BSC NO PROCESSO DE GESTÃO  
 

Nesta seção são abordadas as finalidades do BSC, críticas feitas ao modelo, benefícios 

decorrentes da sua adoção e o BSC como instrumento de suporte no processo de gestão. 

 
 
2.3.1 Finalidades do BSC 

 

Costa (2001, p. 61) afirma que o BSC é um sistema que atua para desdobrar a 

estratégia em ações e gerenciar o seu cumprimento, possui como requisito básico a definição 
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de uma estratégia coerente para a empresa. Sistematicamente, se caracteriza como um 

processo gerencial que atua no desdobramento da estratégia de cima para baixo, identifica os 

fatores chave de desempenho organizados em quatro perspectivas de gestão, ligados entre si 

por relacionamentos de causa e efeito, e “pela identificação dos indicadores e medidas que 

expressem adequadamente se o resultado das iniciativas estão produzindo os resultados 

esperados encadeados de forma a cumprir a estratégia”.  

Kaplan e Norton (2000, p. 20) fazem referência aos principais passos que permitem a 

organização construir um BSC capaz de focá-la na estratégia:  

a) traduzir a estratégia em termos operacionais - o BSC fornece um referencial para 

descrever e comunicar a estratégia. Para que a estratégia possa ser implementada 

precisa ser descrita. Os mapas estratégicos assumem a função de descrever e 

comunicar a estratégia para a organização, aumentando a probabilidade de sucesso 

da organização na implantação da estratégia, na medida em que criam um ponto de 

referência comum e compreensível para todas as unidades e empregados; 

b) alinhar a organização com a estratégia - as organizações, tradicionalmente, são 

projetadas em torno de diversas especialidades, e cada função tem seu próprio 

corpo de conhecimentos, linguagem e cultura. As organizações devem utilizar a 

estratégia para criar sinergias entre as unidades de negócios e os departamentos 

especializados, conectando e integrando as estratégias individuais, garantindo que 

o todo exceda a soma das partes; 

c) transformar a estratégia em tarefa de todos - o BSC é um instrumento que necessita 

da contribuição ativa de todos na organização para sua implantação. Daí parte o 

questionamento de como proceder para difundir a estratégia dentro da empresa, 

desta forma, os executivos utilizam o BSC para comunicá-la e educar a 

organização. As empresas precisam de um esforço coordenado para treinar os 

empregados em todos os níveis organizacionais. Os empregados se comprometem 

e contribuem mesmo fora de suas responsabilidades funcionais. A agregação de 

sistemas de recompensa por incentivos ao BSC proporciona a oportunidade do 

aumento de interesse e motivação dos empregados, transformando a estratégia em 

tarefa cotidiana de todos; 

d) converter a estratégia em processo contínuo - as empresas bem sucedidas na 

adoção do BSC implementaram um processo de gerenciamento da estratégia. Uma 

das propostas do BSC é estabelecer aproximação do processo orçamentário, 

alicerce dos sistemas de gestão tradicionais, com o planejamento estratégico das 
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organizações, equilibrando assim objetivos de curto e longo prazos. A proposta dos 

autores se baseia em três conceitos: conexão entre estratégia e orçamento; sistemas 

de feedback estratégico interligados ao BSC; e experimentação, aprendizado e 

adaptação. A idéia principal é transformar a estratégia, de evento anual isolado, em 

processo contínuo; 

e) mobilizar a mudança por meio da liderança executiva - a experiência mostrou que 

uma das condições mais importantes para o sucesso é o senso de propriedade e o 

envolvimento ativo da equipe executiva, atuando como líderes vibrantes no 

processo de implementação da estratégia, a qual requer trabalho em equipe, 

atenção e foco. Ao longo do tempo e de forma gradual, desenvolve-se um novo 

sistema gerencial estratégico que institucionaliza os novos valores culturais e as 

novas estruturas em sistema de gestão. A primeira tarefa da liderança executiva na 

organização focalizada na estratégia é tornar a necessidade de mudança em algo 

óbvio para todos. Por meio da conexão dos processos tradicionais, como 

remuneração e alocação de recursos, ao BSC, as organizações criaram um sistema 

gerencial estratégico. 

Rocha (2002) considera que a conversão da estratégia em um processo contínuo é 

realizada pela conexão do orçamento com a estratégia, por meio dos sistemas de informação e 

análise, bem como pelo aprendizado estratégico. Costa (2001) também considera que 

transformar a estratégia num processo contínuo diz respeito à ligação da estratégia ao 

processo orçamentário e ao processo de aprendizado e adaptação estratégica, e acrescenta a 

definição de reuniões gerenciais específicas para discutir a estratégia.  

Pietro et al. (2006) argumentam que a capacidade de aprendizado estratégico é obtida 

pelo processo de feedback e aprendizado, tornando, dessa forma, a gestão estratégica um 

processo contínuo. O BSC permite que a organização monitore seus resultados de curto prazo 

nas quatro perspectivas, permitindo a modificação das estratégias em curso e refletindo o 

aprendizado organizacional.  

Na opinião de Reis, Colauto e Pinheiro (2007), para que a estratégia se transforme em 

um processo contínuo necessita de acompanhamento contínuo para que seja implementada. 

Qualquer aprendizado novo surgido diante de um fato novo deve ser considerado e recebido 

como uma inovação possível de implicar em mudança de imediato. Todos os envolvidos na 

estratégia, ou seja, o ambiente interno da organização deverá estar receptivo às novas idéias. 

Com convicção no princípio de que estratégia é trabalho de todos, há razões para que seus 

participantes sejam encorajados a ter o conhecimento necessário à sua atividade. 



66 

 

 

Soares Junior e Prochnik (2004) verificaram em sua pesquisa que a conversão da 

estratégia em processo contínuo, observada por meio da conexão entre orçamentos e 

estratégias, embora seja um dos motivos apontados por muitas das organizações estudadas, 

para a implantação do BSC, ainda depende da superação da fase de refinamento do BSC e da 

consolidação da utilização de softwares de apoio com mais recursos. Uma vinculação mais 

direta entre BSC e orçamento, portanto, também passa por um aprendizado que consome 

algum tempo na utilização desse modelo de gestão. 

 

2.3.2 Críticas ao BSC 

 

Para Ahlert e Kronmeyer Filho (2004, p. 6) o BSC tem alavancado sua aceitação e 

utilização nas organizações pela utilização de métodos de desdobramento de objetivos e 

utilização de mecanismos gráficos de representação de relações de causa-efeito que em si não 

são absolutamente recursos inovadores, pois estão presentes em inúmeras propostas 

conceituais práticas no campo de gestão das organizações, anteriores ou contemporâneas à 

proposição do BSC. O seu mérito, de acordo com os autores, “reside na adequada combinação 

destes métodos até então isolados ou usados em combinações menos integradas em outras 

propostas, constituindo uma proposta inovadora pela combinação destes elementos”.  

De acordo com Saheli (2002, p. 9), “apesar de sua abordagem simples, o BSC é de 

difícil materialização. O grande gargalo do processo está nos sistemas computacionais para 

tratamento dos dados necessários à operacionalização da avaliação empresarial”. Para este 

problema a autora oferece como alternativa a utilização de modelos semi-estruturados de 

Business Intelligence. A organização necessita da disponibilidade de soluções relacionadas 

aos níveis operacionais da organização, para então implementar soluções para níveis 

estratégicos com sucesso. O grande desafio para a organização “é juntar todas as informações 

em um aplicativo que as traduza em conhecimento estratégico relevante, considerando uma 

relação custo-benefício não desfavorável”.  

Norreklit (2000) aponta o problema relacionado com a inclusão de novas perspectivas. 

Para a autora, Kaplan e Norton (1997) não discutiram como as perspectivas adicionais, 

deveriam ser incorporadas ao BSC.  Além disso, não explicam como ficariam as relações de 

causa e efeito entre as medidas de desempenho.  

Bontis et al. (1999) consideram que o modelo baseado nas quatro perspectivas 

constitui um fator de rigidez do BSC. Mencionam que Kaplan e Norton citam a possibilidade 

de se expandir o número de perspectivas, caso existam ações críticas que possam suportar ou 
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justificar tal expansão. Essa condição, de que o aumento do número de perspectivas, só deve 

ser feito quando existirem ações críticas justificando-o, revela-se uma “camisa-de-força” para 

o administrador e constitui-se em rigidez do modelo. 

Outro ponto destacado por Norreklit (2000) é o fato de o BSC ser fundamentado 

principalmente em motivação externa. Apesar deste tipo de motivação ser importante para 

comunicar o tipo de comportamento que é desejado e que será recompensado dentro da 

organização, ele é insuficiente para fazer com que os indivíduos ajam de forma pró-ativa e 

sejam solucionadores criativos de problemas. É importante criar compromisso intrínseco por 

parte dos empregados. A autora lembra que, quando o foco de motivação é externo, os 

empregados se empenham para alcançar bons resultados nas áreas medidas, mas ficam 

indiferentes a outros elementos que também podem ser importantes.  

O questionamento abordado por Epstein e Manzoni (1998) relaciona-se com a 

habilidade dos executivos em articular uma visão clara e comum da estratégia da empresa, 

capaz de permitir a construção do BSC. Os autores consideram que a definição da estratégia 

pode ser um processo difícil para os executivos de uma grande empresa. Em alguns casos, a 

estratégia pode não estar bem definida e, em outros, os membros da alta administração 

tendem a possuir opiniões diferentes sobre qual deve ser a estratégia da organização. 

Epstein e Manzoni (1998) acreditam ainda que o BSC provoca mudanças que podem 

afetar a disponibilidade da informação relacionada ao desempenho da empresa. Estas 

mudanças podem ser particularmente ameaçadoras, porque têm o potencial de modificar o 

equilíbrio de poder dentro da organização. 

Costa (2001) assevera que a estratégia da empresa pode levar à fixação de padrões e 

metas que, necessariamente serão alcançados com mais facilidade por uns setores do que por 

outros setores da organização. Isso pode desestimular tanto os empregados dos setores onde a 

dificuldade é maior, quanto os empregados dos setores onde a dificuldade é menor e, 

conseqüentemente, não gerar o melhor desempenho dos empregados/organização.  

Na visão de Fernandes (2002), outra crítica relacionada ao BSC diz respeito ao 

aprendizado estratégico, o qual deve se basear numa linguagem que supere as limitações dos 

arcabouços lineares e estáticos. Como o BSC simplifica as hipóteses de relações de causa e 

efeito para traduzir a estratégia, não considerando os efeitos de feedbacks e delays entre as 

medidas de desempenho, qualquer problema só pode ser identificado e vir à tona durante a 

implantação. Desta forma, segundo o autor, o potencial de aprendizado estratégico pode ficar 

prejudicado e custar muito caro para a empresa. 
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2.3.3 Benefícios do BSC 

 

Para Kaplan e Norton (2000), o BSC é um instrumento que possibilita identificar com 

mais facilidade a necessidade de implantação de novos programas, produtos e processos 

críticos para contrapor às novas ameaças que são comuns nas empresas que atuam em 

ambientes em rápida mutação. Incentiva o diálogo entre as unidades de negócios e os 

executivos da organização em relação aos objetivos de curto e longo prazos e é mais 

impactante em empresas que objetivam realizar mudanças organizacionais.   

Em contraste com as dificuldades experimentadas pela maioria das organizações na 

implementação da estratégia, segundo Kaplan e Norton (2000),  tais empresas utilizaram o 

BSC para promover grandes mudanças estratégicas e organizacionais. Com isso as empresas 

desfrutaram de benefícios substanciais com suas novas estratégias logo no início das 

atividades de implementação. Para os autores, o BSC foi o responsável pelo êxito, pois foi 

utilizado para concentrar todos os recursos organizacionais na nova estratégia. 

O scorecard, de acordo com Kaplan e Norton (2000), capacitou organizações bem-

sucedidas a construir um novo tipo de sistema gerencial, concebido para gerenciar a 

estratégia. Este novo sistema gerencial apresenta três dimensões distintas: 

a) estratégia - a qual se converte no principal item da agenda organizacional. O BSC 

permitiu que as organizações descrevessem e comunicassem a estratégia de 

maneira compreensível e que servisse de base para a ação; 

b) foco - se torna muito concentrado. Com o BSC como guia, todos os recursos e 

atividades da organização se alinham com a estratégia; 

c) organização - todo o pessoal se mobiliza para formas de atuação radicalmente 

novas. O BSC fornece a lógica e a arquitetura para a formação de novos elos 

organizacionais entre as unidades de negócio, os serviços compartilhados e os 

diferentes empregados. 

Teixeira (2003) afirma que, da mesma forma que o BSC influencia no gerenciamento 

organizacional, a organização influencia a estrutura do BSC como um todo. Assim, há uma 

evolução de ambas as estruturas. O BSC se adapta à organização em que está sendo aplicado e 

a organização também se adapta e evolui com a utilização do BSC. Esse processo de evolução 

da empresa por meio do aprimoramento de sua gestão estratégica pode ser classificado como 

um ponto positivo promovido pelo BSC.  

Os aspectos positivos relacionados com o BSC identificados por Teixeira (2003) são: 

a) evolução da empresa em seu processo de gestão; 
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b) o uso do BSC, simultaneamente ao uso de programas de melhoramento contínuo, é 

possível e recomendável; 

c) o uso do BSC como alternativa de medição dos ativos intangíveis abrange a 

mensuração do capital intelectual, que é um dos mais importantes ativos da era do 

conhecimento. 

Rocha e Beuren (2002) identificaram por meio do depoimento do vice-presidente da 

empresa em que o estudo foi aplicado, que a maior contribuição apresentada pelo BSC foi a 

estratégia deixar de estar distante das pessoas operacionais. As pessoas passaram a ter vontade 

para realizar as atividades de suas áreas. O BSC atua como um mecanismo de comunicação e 

difusão da estratégia entre os diversos níveis organizacionais. 

De acordo com Kallás (2003), a correta aplicação do BSC implica em uma série de 

vantagens, como a integração de medidas financeiras e não-financeiras, a comunicação e 

feedback da estratégia, o vínculo com planejamento e orçamento e maior foco e alinhamento 

organizacional. Outra contribuição levantada por Kallás (2003) em relação ao BSC é o 

alinhamento de indicadores de resultado (lag indicators) com indicadores de tendência (lead 

indicators) de uma forma lógica e alinhada à estratégia. 

Para Rezende (2006), a mudança organizacional, sujeita à comunicação, à adoção de 

uma nova mentalidade, à motivação e à visão orgânica da performance, seria facilitada pelo 

BSC, na medida em que os responsáveis pelo orçamento teriam a chance de compreender: 

a) a extensão, pela qual, suas atividades interagem com as metas organizacionais; 

b) o quanto, das metas estabelecidas, está sendo atingido; 

c) a relação entre previsões, ocorrências e revisões das previsões; 

d) como atuar para aproximar o nível de performance com o desejado; 

e) o centro da estratégia, desmitificando-a. 

Na opinião de Rezende (2006, p. 66), ao facilitar a percepção de congruência em torno 

das metas, o BSC diminuiria grande parte dos dilemas organizacionais sobre performance e 

recompensa, simulando um mercado interno onde os recursos seriam alocados em função da 

criação de valor e o compartilhamento dos resultados alcançados, por ser mais discutido e 

visível, “levaria à: diminuição da ambigüidade, maior participação, redução da incerteza; 

percepção da organização como entidade; perenidade e prosperidade, derivadas de métricas e 

de incentivos que melhoram os rituais puramente de ordem financeira”. 

Para Costa (2001), o simples fato de o gestor ser obrigado a pensar sistematicamente 

nos relacionamentos de causa e efeito, a refletir sobre suposições subjacentes às estratégias, 
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constitui uma vantagem em relação às praticas correntes de tomada de decisão sobre os 

resultados operacionais de curto prazo. 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que o BSC descreve a visão de futuro da empresa 

para toda a organização, de modo a criar aspirações compartilhadas. Cria um modelo holístico 

da estratégia, mostrando a todos os funcionários como eles podem contribuir para o sucesso 

organizacional.  

O BSC parte da premissa que a estratégia deve ser uma tarefa de todos.  Dessa forma, 

Kaplan e Norton (2000, p. 22) afirmam que “as organizações focadas na estratégia exigem 

que todos os empregados compreendam a estratégia e conduzam suas tarefas cotidianas de 

modo a contribuir para o êxito da estratégia”. 

 

2.3.4 O BSC como instrumento de suporte ao processo de gestão 

 

De acordo com Rocha (2002), o BSC assume o papel de fazer a informação estratégica 

fluir até os níveis operacionais. A conexão da informação da decisão estratégica por meio dos 

pontos de vista estabelecidos com o BSC permite uma forma efetiva de conduzir a gestão do 

negócio. Sem o BSC, o orçamento torna-se o centro do processo de gestão, dessa forma, a 

empresa se apóia no controle financeiro, na visão de curto prazo e é orientada para as 

limitações.  

Segundo Costa (2001), o BSC consegue tratar, de maneira simples, das interligações 

existentes entre os processos gerenciais de planejamento e orçamento, se consubstancia na 

elaboração de um relatório corporativo, onde devem constar apenas os objetivos e medidas de 

cada dimensão que indicam a trajetória do cumprimento da estratégia. Este relatório força os 

gestores a refletirem sobre as relações de causa e efeito entre os objetivos financeiros e os 

objetivos das outras dimensões. 

Para Costa e Miranda (2002), a integração entre o BSC e o orçamento se dá tanto no 

nível vertical, quando se relaciona com as estratégias definidas partindo da alta administração 

para as gerências, fixando-se metas a serem operacionalizadas, como também, 

horizontalmente, quando o orçamento é elaborado a partir do nível operacional e aprovado 

pela alta administração. O BSC possibilita que a empresa integre seu planejamento estratégico 

ao processo de orçamento.  

Santos (2008) relata que na construção do orçamento o gestor estará escolhendo a 

forma pela qual a organização concretizará sua estratégia, pois é nele que os recursos que 

viabilizarão as ações estratégicas estão previstos. Kaplan e Norton (1997) defendem a 



71 

 

 

integração entre o planejamento estratégico e o orçamento operacional para que a ação seja 

vinculada à visão da organização. A comunicação dos objetivos e medidas do BSC não é 

suficiente para obter o comprometimento de todos os membros.  

Conforme Kaplan e Norton (1997),  o BSC objetiva o alinhamento do planejamento 

estratégico com as ações operacionais da empresa por meio das seguintes ações: 

a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia - o processo de scorecard inicia-se com 

um trabalho em equipe da alta administração para traduzir a estratégia de sua 

unidade de negócios em objetivos estratégicos específicos;  

b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicos - a comunicação serve para 

mostrar a todos os funcionários os objetivos críticos que devem ser alcançados 

para que a estratégia da empresa seja bem-sucedida; 

c) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas - o BSC produz maior 

impacto quando utilizado para introduzir mudanças organizacionais. Neste caso, 

devem ser estabelecidas metas que, se alcançadas, transformem a empresa. As 

metas deverão representar uma descontinuidade no desempenho da unidade de 

negócios; 

d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico - segundo os autores, este é o 

aspecto mais inovador e importante de todo o método, pois, esse processo cria 

instrumentos para o aprendizado da organização em nível executivo.  

Para Kaplan e Norton (2000, p. 22), “as organizações focadas na estratégia exigem que 

todos os empregados compreendam a estratégia e conduzam suas tarefas cotidianas de modo a 

contribuir para o êxito da estratégia”. Desta forma, pode-se perceber que o BSC tenta evitar a 

falta de envolvimento com o planejamento estratégico a medida que parte da premissa que a 

estratégia deve ser uma tarefa de todos.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

A metodologia, de acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 37), tem como objetivo 

“o aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios utilizados na pesquisa. Por sua vez, método 

(do grego méthodos) é o caminho para se chegar a determinado fim ou objetivo”. 

Marconi e Lakatos (2005, p. 83) definem que método “é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista”. 

Para Richardson (1989, p. 29), “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. O método precisa 

ser apropriado ao tipo de estudo que se pretende desenvolver, a determinação da escolha do 

método dá-se efetivamente em função da natureza do problema ou do seu nível de 

aprofundamento. Entende-se assim que, para o desenvolvimento da pesquisa que busca 

levantar ou explicar algum fenômeno, é necessário uma metodologia que ordene a consecução 

dos trabalhos. 

Descrevem-se neste capítulo o método e técnicas da presente pesquisa. Inicia-se com o 

delineamento da pesquisa. Na seqüência, definem-se a população e amostra do estudo, o 

instrumento da pesquisa e o constructo dos termos e variáveis. Após, descrevem-se os 

procedimentos da coleta e análise dos dados da pesquisa. Por fim, apresentam-se as limitações 

da pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

Gil (2008, p. 43) explica que “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa 

em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação, quanto a previsão de análise 

e interpretação da coleta de dados”. Esta pesquisa caracteriza-se pelo delineamento descritivo, 

técnica do tipo survey ou de levantamento, com o emprego do método quantitativo. 

De acordo com Castro (1977, p. 66), quando se afirma que “uma pesquisa é descritiva, 

se está querendo dizer que se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das 

variáveis, isoladamente, sem que sua associação ou interação com as demais sejam 

examinadas”. Segundo Vergara (2000, p. 47), a pesquisa descritiva “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações 



73 

 

 

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

Para Cervo e Bervian (2002, p. 66), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Procura descobrir, 

precisamente, a freqüência com que um fenômeno ocorre, seu relacionamento e conexão com 

outros, sua natureza e características. Gil (2008, p. 42) relata que as pesquisas descritivas 

“têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Nesse tipo de pesquisa, o 

pesquisador observa os fatos, registra, analisa, classifica e interpreta, sem interferir e 

manipulá-los (ANDRADE, 2005). 

O estudo descritivo, conforme Triviños (1987), exige do pesquisador delimitação 

exata de técnicas, métodos, modelos e teorias que servirão de orientação quando ocorrer 

coleta e interpretação dos dados, cuja finalidade é conferir validação científica para a 

pesquisa. A realização da pesquisa descritiva está embasada em um levantamento ou survey. 

Para Tripodi, Fellin e Meyer (1981, p. 39), as “pesquisas que procuram descrever com 

exatidão algumas características de populações designadas são tipicamente representadas por 

estudos de survey”. 

De acordo com Raupp e Beuren (2006, p.85), no levantamento “os dados podem ser 

coletados com base em uma amostra retirada de determinada população ou universo que se 

deseja conhecer. Deve-se, então, atentar para o fato de que nenhuma amostra é perfeita, 

podendo variar o grau de erro ou viés”. Para Gil (2008, p. 50), esse tipo de pesquisa 

caracteriza-se “pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. 

Os levantamentos segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 60), “são próprios para os 

casos em que o pesquisador deseja responder a questões acerca da distribuição de uma 

variável ou das relações entre características de pessoas ou grupos, da maneira como ocorrem 

em situações naturais”. Os levantamentos podem ser aplicados no estudo de relações entre 

variáveis, inclusive de causa e efeito, mas são mais indicados para a análise de fatos e 

descrições. 

Quanto à abordagem do problema, este estudo apóia-se na análise quantitativa. 

Richardson (1989, p. 29) destaca que a abordagem quantitativa “caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

através de técnicas estatísticas desde as mais simples, às mais complexas, como coeficiente de 

correlação, análise de regressão etc”. O autor acrescenta ainda, que as pesquisas que adotam o 

método quantitativo, em princípio representam a intenção de garantir a precisão dos 
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resultados, evitando distorções de análise e interpretação, possibilitando, uma margem de 

segurança quanto às inferências. 

De acordo com Silveira et al. (2004, p. 107), “de maneira geral as pesquisas 

quantitativas baseiam seus estudos em análise de características diferenciadas e numéricas, 

geralmente ao longo de alguma dimensão, entre dois ou mais grupos, procurando provar a 

existência de relações entre variáveis”. 

Ainda sobre o método quantitativo, Martins e Theóphilo (2007) asseveram que 

dependendo da natureza das informações, dos dados e evidências levantadas pelo pesquisador 

no decorrer de sua pesquisa, poderá aplicar uma avaliação quantitativa, que consiste em 

organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos coletados. Estes dados 

poderão ser tratados com o emprego de técnicas e métodos da estatística, a qual busca 

sintetizar e interpretar um conjunto de dados numéricos. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
  

A população é definida por Gil (2008), como um conjunto de elementos que possuem 

características determinadas. Em não existindo a possibilidade de pesquisar todos os 

elementos, seleciona-se uma amostra. Richardson (1989, p. 103) define população como “o 

conjunto de elementos que possuem determinadas características. Comumente, fala-se de 

população ao referir-se a todos os habitantes de determinado lugar”. 

O universo definido para este estudo são as empresas que integram a lista das 1000 

maiores empresas do Brasil, de acordo com a revista Valor 1000, edição de setembro do ano 

de 2008.  A população corresponde às empresas que integram a Região Sul do Brasil, num 

total de 192 empresas, conforme Apêndice A.  

Para selecionar as 192 empresas objeto do estudo, utilizou-se a base de dados da 

Revista Valor 1000 (2008). O primeiro passo foi identificar o nome das empresas listadas na 

Revista que pertencem a Região Sul, em seguida iniciou-se a fase de identificação do 

endereço eletrônico das empresas. O endereço eletrônico foi obtido pela busca com o nome da 

empresa no sítio Google. 

No sítio das 192 empresas selecionadas, foi procurado o número do telefone. Nesta 

fase foi criada uma planilha Excel com o nome da empresa, seu sítio e telefone para contato. 

Após, entrou-se em contato com cada empresa, no setor de contabilidade, para verificar o 

nome do possível respondente e seu endereço eletrônico (e-mail).  
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Para as empresas que não informaram seu telefone no sítio, foi enviado por e-mail à 

contabilidade ou ao fale conosco, um convite para participar da pesquisa, com a solicitação do 

nome e do endereço eletrônico da pessoa que poderia participar como respondente da 

pesquisa. Esta etapa de levantamento do sítio, telefone e contato com as empresas foi 

realizada nos meses de novembro e dezembro de 2008.  

Das 192 empresas contatadas, 57 alegaram não ter autorização para participar da 

pesquisa, sendo assim, a população foi reduzida para 135 empresas, que disponibilizaram seu 

e-mail e aceitaram participar da pesquisa.  

Para estas 135 empresas foi enviado o instrumento de coleta de dados da primeira fase 

da pesquisa (uma sondagem), que consistia em identificar quais empresas da população 

utilizam ou estão implantando o BSC. Foram obtidas 112 respostas, sendo que destas, 31 

empresas utilizam ou estão implantando o BSC. Das 31 empresas, 19 responderam ao 

instrumento de pesquisa da segunda etapa. Portanto, a amostra por acessibilidade é composta 

por 19 empresas, o que representa 61,29% do total das 31 empresas que possuem o BSC 

implantado ou estão na fase de implantação. 

A amostra, para Marconi e Lakatos (2005), é um subconjunto da população, uma 

parcela devidamente selecionada do universo para estudo e para pesquisa. Gil (2008, p. 100) 

define a amostra como o “subconjunto do universo ou da população, por meio da qual se 

estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população”. Na Figura 2 

apresentam-se as etapas da definição da população e amostra da pesquisa. 
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Figura 2 – Etapas da definição da população e amostra 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA  
 

O questionário, segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 90), “é um importante e 

popular instrumento de coleta de dados para uma pesquisa social. Trata-se de um conjunto 

ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou 

descrever”. Geralmente é encaminhado para potenciais informantes que são selecionados 

previamente, tendo que ser respondido por escrito e normalmente sem a presença do 

pesquisador. 

De acordo com Gil (2008), o questionário é composto por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas, entre outros 

questionamentos. Oferece a vantagem de possibilitar ao pesquisador atingir um número maior 

de respondentes, mesmo que estejam dispersos numa área geográfica extensa. Martins e Lintz 

(2000, p.50) o definem como “um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de 

variáveis e situações, que se deseja medir, ou descrever”. 
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Nesta perspectiva, foram elaborados dois questionários encaminhados às empresas da 

Região Sul do Brasil. No questionário da primeira fase foi elaborada apenas uma pergunta,  

para averiguar se as empresas utilizam ou não o BSC. Para o envio deste questionário 

utilizou-se o software LimeSurvey, que envia o questionário por meio de um link para todos 

os endereços eletrônicos cadastrados. 

O segundo questionário (Apêndice C) é composto por 26 questões, 16 questões 

fechadas, com opção de resposta alternativa e 10 questões abertas, relacionadas com o 

problema da pesquisa e os objetivos geral e específicos. Este questionário foi enviado por e-

mail para as empresas que responderam na sondagem que possuem ou estão implantando o 

BSC. 

O primeiro bloco de questões (três questões) relaciona-se com a identificação do perfil 

dos respondentes, como função, tempo na função e formação acadêmica. O segundo bloco 

(quatro questões) diz respeito à caracterização da empresa, como receita anual de vendas, 

ramo de atividade, propriedade, e nacionalidade/origem de capital. 

As questões do terceiro bloco (18 questões) relacionam-se com a descrição do 

processo de implantação do BSC. As questões um a nove são referentes ao segundo objetivo 

específico, que procura investigar como ocorreu o processo de implantação do BSC nessas 

empresas: início e conclusão do projeto, configuração do BSC na empresa, como foi 

implementado, suporte oferecido pela TI, motivos que levaram a implementar o BSC, 

contratação de consultoria e as características implementadas em cada nível da organização. 

A questão dez relaciona-se com o terceiro objetivo específico, que pretende averiguar 

as dificuldades enfrentadas no processo de implantação do BSC. Nessa questão foram 

abordadas proposições que correspondem a dificuldades enfrentadas na operacionalização do 

BSC, em que se pretende identificar o nível de dificuldade enfrentado pela empresa. 

As questões 11 a 17 correspondem ao quarto objetivo específico, que procura verificar 

os impactos e efeitos decorrentes da adoção do BSC. Estas questões abordam aspectos 

referentes à implementação: carga horária dos gestores, retorno do investimento, grau de 

satisfação, gastos para implantação e com treinamento de pessoal, impactos e efeitos. 

Por fim, a questão 18 está relacionada com o quinto objetivo específico, que pretende 

pesquisar o grau de utilização do BSC como instrumento de suporte ao processo de gestão 

dessas empresas. Nesta questão foram abordadas as mesmas proposições que deveriam ser 

identificadas como o motivo que levou a empresa e implementar o BSC, agora relacionando-a 

com o grau de utilização. 
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3.4 CONSTRUCTO DOS TERMOS E VARIÁVEIS 
  

No Quadro 8 apresenta-se o constructo da pesquisa, o qual é sugerido por Silveira et 

al. (2004, p. 114) como forma de organização. No constructo, “os objetivos específicos de 

pesquisa são confrontados com as variáveis ou termos definidos na pesquisa e os itens 

correspondentes nos instrumentos de coleta de dados, quando em questionários e entrevistas 

estruturados”. 

Objetivos da pesquisa Assuntos específicos / variáveis 
Questões do instrumento 

da Pesquisa 

Descrever o processo de 
implantação do BSC 

• Data de início da implantação do projeto do 
BSC 

• Data de conclusão 

• Em caso de estar implantando quais etapas 
foram executadas 

• Configuração do BSC na empresa 

• De que forma o BSC foi implementado na 
empresa 

• Existência de ferramentas de TI para 
automatizar o BSC 

• Contratação de consultoria externa para 
implementar o BSC 

• Elementos do BSC implementados em cada 
nível da organização 

• Proposições quanto aos motivos que levaram 
a empresa a implementar o BSC 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
8 
 
9 
 
7 

Averiguar as dificuldades 
enfrentadas no processo de 

implantação do BSC 

• Proposições referentes às dificuldades 
relacionadas à operacionalização do BSC 

10 

Verificar os impactos e 
efeitos decorrentes da 

adoção do BSC 

• Modificação na carga de trabalho dos 
gestores com a implementação do BSC 

• Adequação do retorno do investimento no 
BSC com as expectativas da empresa 

• Gastos necessários para a implantação 

• Gastos com treinamento de pessoal 

• Proposições sobre os impactos decorrentes 
da implementação do BSC 

• Proposições sobre os efeitos decorrentes da 
implementação do BSC 

• Satisfação com o modelo 

11 
 
12 
 
14 
15 
17 
 
16 
 
13 

Pesquisar a utilização do 
BSC como instrumento de 

suporte ao processo de 
gestão 

• Proposições de uso do BSC para verificar o 
grau de utilização 

 

18 

Analisar as diferenças no 
desenvolvimento do BSC 
nas empresas pesquisadas 

• Comparação entre as empresas pesquisadas 
 

Teste estatístico que 
relaciona as questões 4, 10, 
16, 17 e 18. 

Quadro 8 – Constructo do instrumento de coleta de dados 
Fonte: elaboração própria. 
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3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Na etapa da coleta dos dados, de acordo com Marconi e Lakatos (2005, p. 167), “se 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar 

a coleta dos dados previstos”. Cervo e Bervian (2002, p. 45) destacam que a coleta dos dados 

“envolve diversos passos, como a determinação da população a ser estudada, a elaboração do 

instrumento de coleta, a programação da coleta e também os dados e a própria coleta”. 

A primeira etapa da coleta de dados consistiu em encaminhar para as 135 empresas 

que concordaram participar da pesquisa, no mês de janeiro de 2009, o instrumento de 

pesquisa da primeira fase da pesquisa, conforme Apêndice  B.  

As respostas à pergunta da primeira fase foram tabuladas, separando-se as empresas 

em dois grupos: a) as que responderam a pergunta; e b) as que não responderam a pergunta. 

Para as empresas que responderam a pergunta, separaram-se as que responderam a alternativa 

(I) O BSC é conhecido e utilizado na empresa (20 empresas); as que responderam (II) O BSC 

é conhecido, mas não é utilizado na empresa (72 empresas); (III) O BSC é conhecido e está 

em implantação na empresa (onze empresas); e (IV) O BSC não é conhecido na empresa 

(nove empresas). Para as empresas que não responderam, foi enviado um lembrete por e-mail, 

por mais três vezes. Das 135 empresas que concordaram participar da pesquisa 112 

responderam à pergunta da primeira fase e 23 não responderam, ficando estas fora da 

pesquisa. 

Concluída a primeira etapa da pesquisa, no mês de março de 2009, iniciou-se a 

segunda etapa, na qual, foi enviado um questionário estruturado com base na revisão da 

literatura para investigar as características de cada uma conforme determinam os objetivos 

deste estudo, juntamente com uma carta de apresentação (Apêndice C), para o endereço 

eletrônico das empresas que responderam (I) O BSC é conhecido e utilizado na empresa ou 

(III) O BSC é conhecido e está em implantação na empresa, correspondendo a 31 empresas. 

Solicitou-se que o respondente fosse uma pessoa da área de controladoria ou contabilidade e 

que tivesse participado do processo de implantação do BSC na empresa. 

A análise dos dados buscou atender aos objetivos da pesquisa, sob a abordagem 

quantitativa. Marconi e Lakatos (2005) definem a análise como explicação ou evidenciação 

das relações entre os fenômenos estudados e outros fatores. Quanto à interpretação dos dados, 

afirmam que procura dar significado às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos, é a 

exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos 
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propostos ao tema.  Procurou-se analisar e interpretar os dados, confrontando-os com os 

fundamentos teóricos que são parte deste trabalho.  

Colauto e Beuren (2006, p. 141) descrevem que “não há normas ou regras específicas 

que indiquem o processo interpretativo dos dados. No entanto, observa-se na literatura uma 

preocupação em conscientizar o pesquisador da necessidade de estar sempre correlacionando 

os dados empíricos com a teoria contemplada em seu estudo”. 

Para a análise dos dados da pesquisa realizou-se a tabulação dos dados e elaboração de 

tabelas para demonstração dos dados coletados, cálculo de freqüências, médias e desvio-

padrão. Para o último objetivo específico, foi realizado um teste estatístico de comparação de 

médias, com bicaudal direta e utilização da tábua de TC (T crítico). O teste utilizado é para 

comparar, de acordo com Costa (1992, p. 259), “duas médias que resultem de amostras 

casuais pequenas e independentes”.  O autor destaca que o número considerado pequeno é 30. 

Como os grupos de questões representam uma quantidade inferior a 30, utiliza-se a fórmula 

bicaudal, com a utilização de grau de liberdade (GLIB) representada na tábua de TC. 

  

3.6  LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 

As limitações da pesquisa correspondem às restrições comumente encontradas na 

descrição e análise dos dados, que podem impactar nos achados do estudo. Mesmo que o 

método e as técnicas da pesquisa estejam bem definidos, limitações podem ser encontradas no 

decorrer do estudo. Demo (2000, p. 13) menciona que “é fundamental definir bem, mas saber 

que toda definição bem feita é aquela que reconhece seus limites e congruências”.  

A primeira limitação da pesquisa é a limitação geográfica, o trabalho contempla 

apenas a Região Sul. Dessa forma, os resultados não podem ser generalizados, pois não se 

pode garantir que as observações realizadas sejam suficientes para cobrir todos os pontos 

relevantes, requeridos em estudos desta natureza.  

Outra limitação da pesquisa está atrelada ao fato de que o estudo baseou-se somente 

nas empresas que estão listadas na revista Valor 1000 no ano base de 2008. E, em função dos 

objetivos da pesquisa, dessas somente foram investigadas as empresas que possuem o BSC 

implantado ou que estão em processo de implantação. 

As limitações identificadas para esta pesquisa relacionam-se ainda ao instrumento de 

coleta de dados. Existe possibilidade de o questionário não ter chegado ao respondente 

definido como ideal para a pesquisa, bem como a possibilidade de não ter sido encaminhado o 
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retorno ao pesquisador. Ressalta-se também que devido à forma de aplicação do questionário, 

não houve o acompanhamento do pesquisador durante as respostas. 

Outra limitação é em relação ao conteúdo das respostas contidas nos questionários, 

deve-se considerar a possibilidade do respondente no momento não lembrar ou não ter acesso 

a informações sobre mudanças ou ocorrências passadas que podem ser relevantes para a 

pesquisa, ou ainda não compreender a pergunta de acordo com o objetivo do pesquisador. 

Assim os resultados apurados não podem ser generalizados. 

Apesar das limitações deste trabalho, o tema pesquisado é relevante e não invalida os 

resultados obtidos, haja vista que o trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de 

implantação do BSC nas maiores empresas da Região Sul do Brasil. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo descrevem-se os dados da pesquisa survey. Inicia-se com o perfil dos 

respondentes da pesquisa. Em seguida caracterizam-se as empresas pesquisadas. Após 

descreve-se sobre o processo de implantação do BSC nas empresas e sobre as dificuldades 

enfrentadas nesse processo. Na seqüência discorre-se sobre os impactos e efeitos decorrentes 

da adoção do BSC e sobre sua utilização como suporte ao processo de gestão. E, por último, 

analisam-se as diferenças no desenvolvimento do BSC entre as empresas pesquisadas. 

  

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 
 

Em relação ao perfil dos respondentes da pesquisa perguntou-se sobre a função 

desempenhada na empresa, o tempo na função e a formação acadêmica. 

 

a) Função dos respondentes da pesquisa 

 

Para responder as perguntas do questionário enviado às empresas solicitou-se que o 

respondente fosse uma pessoa que tivesse participado do processo de implantação do BSC. 

Na Tabela 1 apresentam-se as funções desempenhadas pelos respondentes nas empresas 

participantes da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Função exercida pelos respondentes nas empresas pesquisadas 
Função exercida Nº de Profissionais % 

Supervisor de Controladoria 
Analista de Gestão Estratégica 
Analista de Planejamento 
Coordenação de Planejamento Empresarial 
Gerente de Controladoria 
Analista de Custos 
Contador e Responsável pela área de Gestão 
Coordenador Contábil 
Coordenador de Qualidade 
Gerente de Logística 
Gerente Financeiro 
Supervisor Contábil 

4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

21,05 
10,53 
10,53 
10,53 
10,53 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 

 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Conforme se observa na Tabela 1, quatro respondentes desempenham a função de 

Supervisor de Controladoria, dois de Analista de Gestão Estratégica, dois de Analista de 

Planejamento, dois de Coordenação de Planejamento Empresarial, e dois de Gerente de 

Controladoria. Os demais desempenham as funções de Analista de Custos, Contador e 

Responsável pela área de Gestão, Coordenador Contábil, Coordenador de Qualidade, Gerente 

de Logística, Gerente Financeiro e Supervisor Contábil. 

Todos revelaram estarem envolvidos com o BSC na organização. Os participantes da 

pesquisa das empresas A, D, E, H, J, K, L, O e P afirmaram ter se envolvido com o BSC após 

o início da implantação do projeto; os respondentes das empresas B, M, N, Q e S alegaram ter 

participado do processo desde o início de sua implantação; e os respondentes das empresas C, 

F, G, I e R, envolveram-se com o BSC desde a análise de viabilidade de sua implantação.  

Portanto, com os dados apresentados, supõe-se que os respondentes estão qualificados 

e tem conhecimento para poder responder ao questionário sobre o BSC.  

 

b) Tempo de atuação na função dos participantes da pesquisa 

 

Em relação ao tempo que os respondentes exercem funções nas empresas, o intuito foi 

verificar a experiência dos respondentes. A Tabela 2 mostra o tempo de atuação na função dos 

respondentes desta pesquisa. 

 

Tabela 2 – Tempo de atuação na função dos respondentes nas empresas pesquisadas 
Tempo de atuação na função Nº de Profissionais % 

De            01 – 03 anos 
De            04 – 06 anos 
De            07 – 09 anos 
Acima de 10 anos 

 

4 
10 
3 
2 

 

21,05 

52,63 
15,79 
10,53 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verifica-se na Tabela 2, que quatro dos respondentes trabalham na empresa na faixa 

de um a três anos, representando 21,05%. A faixa de quatro a seis anos apresenta a maior 

concentração, dez respondentes, que representam 52,63%. De sete a nove anos na função há 

três respondentes, ou seja, 15,79%. E acima de dez anos na função, há dois respondentes, que 

representam 10,53%. O respondente que atua na função há menos tempo corresponde a um 

ano  e o respondente que tem mais tempo de atuação na função está na empresa há 18 anos. 
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c) Formação acadêmica dos participantes da pesquisa 

 

Para averiguar a qualificação dos respondentes em relação à função que exercem, foi 

perguntado sobre a formação acadêmica, procurando-se saber qual o curso de graduação e 

pós-graduação cursaram. Na Tabela 3 apresentam-se os cursos de graduação e pós-graduação 

que os respondentes informaram. 

 

Tabela 3 – Formação acadêmica dos respondentes da pesquisa 
Curso de graduação Nº Respondentes % 

Ciências Contábeis 
Administração de Empresas 
Economia  
Engenharia Mecânica 
Informática 

12 
6 
2 
1 
1 

54,55 
27,27 
9,09 
4,55 
4,55 

Total 22 100,00 

Curso de Pós-Graduação Nº Respondentes % 

Gestão Empresarial 
Finanças 
Controladoria 
Auditoria 
Gestão Contábil 
Outras Áreas 

9 
3 
3 
2 
2 
14 

27,27 
9,09 
9,09 
6,06 
6,06 
42,43 

Total 33 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao curso de graduação, observa-se na Tabela 3 que 54,55% dos 

participantes são graduados em Ciências Contábeis e 27,27% em Administração de Empresas, 

os demais cursos, Economia, Engenharia Mecânica e Informática representam 18,19% dos 

cursados pelos respondentes. No total dos cursos de graduação observa-se 22 respostas para 

19 respondentes, isto deve-se ao fato de três respondentes possuírem dois cursos de 

graduação. 

Quanto ao curso de pós-graduação, constataram-se 33 cursos para os 19 profissionais 

com esta titulação. O curso de pós-graduação mais expressivo foi o de Gestão Empresarial, 

com 27,27% das respostas, em seguida estão Finanças e Controladoria com 9,09% cada e 

Auditoria, Gestão Estratégica das Organizações e Gestão Contábil com 6,06% cada.  

Os demais cursos, citados como outras áreas, aparecem com 42,43% e são os 

seguintes: Administração Hospitalar, Auditoria e Pericia Contábil, Contabilidade, 

Contabilidade Financeira, Contabilidade Gerencial e Custos, Contabilidade Gerencial e 
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Logística, Desenvolvimento de Grupos para a Eficácia Empresarial, Finanças para 

Executivos, Gestão de Cooperativas, Gestão do Mercado de Energia Elétrica, Inteligência 

Estratégica, Mestrado em Gestão do Agronegócio, Mestrando em Administração e Recursos 

Humanos. 

  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS  
  

O principal objetivo desta seção é apresentar informações que auxiliem a compreender 

o perfil das empresas envolvidas neste estudo. Destacam-se as características das empresas 

pesquisadas, enfatizando a receita anual de vendas, o ramo de atividade, a propriedade e a 

nacionalidade do capital da empresa. 

 

a) Receita anual de vendas e ramo de atividade das empresas pesquisadas 

 

A receita anual de vendas das empresas e o ramo de atividade foi indicado pelos 

respondentes da pesquisa. Na Tabela 4, apresenta-se a receita anual de vendas de cada 

empresa. 

 

Tabela 4 – Receita anual de vendas em mil de reais 
Receita anual de vendas (R$ mil) Nº de empresas  % 

De 2.500 a 350.000 
De 350.001 a 700.000 
De 700.001 a 1.000.000 
Acima de 1.000.001 

7 
4 
4 
4 

36,85 
21,05 
21,05 
21,05 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme o exposto na Tabela 4 pode-se observar que a receita anual de vendas de 

sete empresas, que correspondem a 36,85%, estão representadas na faixa de 2.500 a 350.000 

mil. As demais empresas participantes da pesquisa, quatro estão na faixa de 351.000 a 

700.000 mil, quatro na de 701.000 a 1.000.000 mil e quatro empresas tem receita anual de 

vendas acima de 1.001.000 mil. 

 Os ramos de atividades das empresas estudadas são bem diversificados, há apenas 

dois ramos em comum para mais de uma empresa, o de Energia e o Moveleiro, ambos com 

duas empresas cada. Os demais ramos de atividade são: Logística, Produção e 

Comercialização de Revestimentos Cerâmicos, Químico Industrial, Carrocerias para Ônibus, 
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Implementos Rodoviários, Cosméticos, Agronegócio, Prestação de Serviços (Transporte, 

Armazenagem e Movimentação), Metalúrgico, Refino de Petróleo, Sucro-alcooleiro, 

Informática, Indústria de Bens de Capital, Instituição Hospitalar – Serviços de Saúde, 

Fabricação, Instalação e Manutenção de Elevadores. 

 

b) Propriedade e origem do capital das empresas pesquisadas 

 

A propriedade e a origem do capital da empresas foi levantado para se conhecer as 

características dos participantes da pesquisa. Na Tabela 5 apresenta-se a propriedade e origem 

do capital das empresas participantes da pesquisa. 

 

Tabela 5 – Propriedade e origem do capital das empresas pesquisadas 
Propriedade Nº Empresas % 

Capital Aberto 
Capital Fechado 

5 
14 

26,32 
73,68 

Total 19 100,00 

Capital Nº Empresas % 

Nacional 
Estrangeiro 
Misto 

14 
4 
1 

73,68 
21,05 
5,26 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verifica-se na Tabela 5 que 26,32% das empresas que participam da pesquisa possuem 

capital aberto e 73,68% das empresas são de capital fechado. Quanto ao capital, a maioria das 

empresas são de origem nacional, representadas por 73,68%, as de capital estrangeiro 

representam 21,05% e com capital misto foi identificada apenas uma empresa, que 

corresponde a 5,26% das empresas pesquisadas. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD 
 

Nesta seção descreve-se como ocorreu o processo de implantação do BSC nas 

empresas pesquisadas. Compreende uma investigação sobre a data de início e conclusão da 

implantação do projeto do BSC, a configuração do BSC na empresa, como ocorreu a 

implementação do projeto na empresa, presença de ferramentas de TI para automatizar o BSC 

e viabilizar sua aplicação, contratação de consultoria externa para implementação do BSC, os 
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elementos do BSC implementados em cada nível da organização e os motivos que levaram a 

organização a implementar o BSC. 

 

a) Data de início e conclusão da implantação do projeto do BSC na empresa 

 

Neste item analisou-se quanto tempo as empresas pesquisadas levaram para concluir o 

projeto de implantação do BSC, e qual projeto implantado é o mais antigo ou o mais recente. 

Apresenta-se no Gráfico 1, a data de início e a data de conclusão da implantação do projeto do 

BSC nas empresas pesquisadas. As 19 empresas participantes da pesquisa estão representadas 

no gráfico pelas letras A ao S. 
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Gráfico 1 – Data de início e conclusão da implantação do BSC 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se no Gráfico 1, que as empresas levaram de um a quatro anos para concluir a 

implantação do projeto do BSC. Neste caso não se pode afirmar com precisão, uma vez que 

os respondentes informaram somente o ano, não havendo possibilidade, desta forma, de 

verificar quantos meses cada empresa levou em média, para concluir a implantação do projeto 

do BSC.  A empresa O é a que possui o BSC mais tempo, o projeto foi implantado entre 1999 

e 2000, enquanto que a empresa R é a que implantou o BSC mais recentemente, concluindo o 

projeto em 2009.  
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As empresas que se encontram em fase de implantação, tem previsão de conclusão do 

processo de implantação em 2009 (G) e 2010 (F e J). Para estas empresas foi perguntado 

quais etapas foram executadas. A empresa F afirmou que em 2008 efetivou a elaboração do 

mapa (objetivos, indicadores, metas e principais iniciativas) e desdobramento por painéis de 

contribuição dos processos (objetividade, contribuição, indicadores, metas e iniciativas), 

sendo que, a previsão para 2009 e 2010 é o desdobramento por funcionário.  

A empresa G implantou o treinamento e levantamento dos mapas por gerência e 

corporativo, algumas áreas estão na fase de análise do atingimento das metas e dentro do 

mecanismo da pirâmide de cobrança por resultados (“diretoria => gerência => supervisão => 

encarregado => coordenador”). A empresa J implantou toda a formatação da metodologia, só 

falta sua operacionalização, que deverá ocorrer até setembro de 2009.  

As etapas executadas foram elencadas pelos respondentes da pesquisa, alguns nomes 

tem alguma diferença em relação da literatura, pois cada empresa as define internamente e 

conseqüentemente adapta-as à sua realidade. No caso da elaboração e levantamento dos 

mapas, refere-se aos mapas estratégicos do BSC, tratados por Kaplan e Norton (2004). Este 

assunto não foi abordado no referencial teórico por não se enquadrar no objeto do estudo.  

A empresa M fez uma consideração nesta questão, informou que o projeto é revisto 

periodicamente, a última revisão ocorreu em 2007 e a próxima está programada para o ano de 

2009.  

 

b) Configuração do BSC nas empresas pesquisadas 

 

Para verificar a configuração do BSC nas empresas foi perguntado se a empresa possui 

implementado um BSC corporativo e um desdobramento do BSC para cada tema estratégico 

ou um BSC único para toda a empresa, qual foi a forma de implementação do BSC e sobre a 

existência de ferramentas de TI para operacionalizar o BSC. Na Tabela 6 apresenta-se a 

configuração do BSC em cada empresa pesquisada. 

Quanto a configuração do BSC, verifica-se na Tabela 6 que 57,89% das empresas  

possuem um BSC Corporativo e um desdobramento do BSC para cada tema estratégico e 

42,11% das empresas possuem um BSC único para toda a empresa.  
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Tabela 6 – Configuração do BSC nas empresas pesquisadas 
Configuração do BSC N° Empresas % 

Um BSC Corporativo e um desdobramento do BSC para 
cada tema estratégico 
Um BSC único para toda a empresa 

11 
 
8 

57,89 
 

42,11 

Total 19 100,00 

Forma de implementação N° Empresas % 

Projeto piloto em unidade da empresa 
Implementou simultaneamente em todas as unidades 
Implementou somente em nível corporativo 

4 
4 
11 

21,05 
21,05 
57,89 

Total 19 100,00 

Existência de ferramentas de TI N° Empresas % 

Sim 
Não 

11 
8 

57,89 
42,11 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre a forma de implementação, 57,89% das empresas afirmaram ter implementado 

somente em nível corporativo, 21,05% das empresas implementaram um projeto piloto em 

unidade da empresa e 21,05% das empresas implementaram simultaneamente em todas as 

unidades. Kaplan e Norton (1997) sugerem inicialmente a seleção de uma unidade de 

negócios para implementar o primeiro scorecard, sendo necessário identificar as relações 

dessa unidade com as outras unidades, sua estrutura divisional e corporativa.  

Quanto a existência de ferramentas de TI, 57,89% das empresas contam com 

ferramentas de TI para automatizar e viabilizar a aplicação do BSC. A empresa A utiliza o 

software Progres, a empresa F utiliza o Interactive Solutions para monitoramento dos 

objetivos e iniciativas e para documentação do BSC (planejamento) utiliza Excel e Power 

Point, a empresa I utiliza o BENNER, e alegou que atende especificamente suas necessidades, 

a empresa J utilizava o FlexSi, mas atualmente está implantando o Channel, a empresa M 

utiliza o SA Performance Manager, a empresa N usa o SA Launcher, a empresa Q e R usam o 

SA Strategic Adviser e as empresas O, P e C utilizam softwares Próprios. Em 41,18% das 

empresas não são utilizadas ferramentas de TI.  

Carvalho e Tostes (2007) constataram em sua pesquisa realizada em uma empresa 

brasileira do setor petroquímico  que a falta de sistemas de informação vinculados ao BSC 

capazes de inserir os indicadores de desempenho prejudicou a verificação do cumprimento da 

estratégia. Para a realização de uma reunião corporativa havia necessidade que as diretorias, 

as fábricas e as  estações de trabalho alimentassem o BSC corporativo. Contudo, a ferramenta 
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utilizada pela empresa para planificar os indicadores de desempenho era uma planilha em 

Excel, a qual demandava um enorme tempo dos funcionários.  

Reforçando a importância dos sistemas de TI para o tratamento dos dados necessários 

à operacionalização da avaliação empresarial, Saheli (2002) cita que uma boa alternativa é a 

utilização de modelos semi-estruturados de Business Intelligence. Em seu estudo sobre o BSC 

na empresa Suzano, a autora constatou que uma contribuição inovadora da empresa é a junção 

das informações dos níveis operacionais com as dos níveis estratégicos, com um custo 

benefício não desfavorável. 

Mambrini, Beuren e Colauto (2005) observaram em sua pesquisa que o fato da 

empresa estudada dispor de um ERP como ferramenta de suporte à gestão, a qual dispõe de 

um módulo específico de Business Intelligence, facilita obter, com maior rapidez, respostas 

para as ações estratégicas implementadas, além de auxiliar o estabelecimento de relações de 

causa e efeito, ao viabilizar a realização de simulações baseadas nas estratégias adotadas, bem 

como na implementação de um plano de ação coerente e oportuno.  

Na opinião de Rezende (2002), a TI transcendeu seu tradicional papel de suporte 

administrativo para um papel estratégico, com potencial de apoiar as estratégias 

organizacionais e viabilizar a integração entre as diversas áreas. No entanto, a TI só 

desempenha esse papel estratégico e agrega valor aos produtos e serviços da empresa, quando 

as estratégias de TI, as estratégias empresariais e o planejamento empresarial estão alinhados, 

integrados e com sinergia entre si. Desta forma, constata-se que a junção da TI com o BSC, 

mostra-se favorável para o alinhamento organizacional e suporte estratégico. 

Apesar das argumentações favoráveis de autores (BEUREN, 2002; COSTA, 2001; 

COSTA e MIRANDA, 2002; ROCHA, 2002; KALLÁS, 2003; GOLDSMIDT, 2003) sobre a 

importância do papel que os sistemas de informação e as ferramentas de TI assumem no 

desenvolvimento, na aplicação e execução de sistemas gerenciais, constatou-se nesta pesquisa 

sobre o BSC que 42,11% das empresas pesquisadas alegaram não contar com ferramentas de 

TI para sua automatização. Denota-se que apesar das ferramentas de TI apresentarem 

benefícios e facilidades não é impossível operacionalizar o BSC com a ausência das mesmas.  

Porém, não há como afirmar se o fato da não utilizarem ferramentas de TI pode 

prejudicar, por exemplo, a vinculação dos objetivos e medidas estratégicas e o 

estabelecimento das relações de causa e efeito, uma vez que a pergunta foi direcionada apenas 

ao uso e identificação do software.  
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c) Contratação de consultoria externa para implementação do BSC 

 

Com relação à contratação de consultoria externa para implementação do BSC, 

apresentam-se as respostas das empresas pesquisadas na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Contratação de consultoria externa para implementação do BSC 
Contratação de consultoria externa N° Empresas % 

Sim 
Não. Usamos somente pessoal capacitado no método 

10 
9 

52,63 
47,37 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

Das 19 empresas participantes da pesquisa, pode-se perceber na Tabela 7 que 52,63% 

contrataram consultoria externa para implementação do BSC e 47,37% das empresas não 

contrataram consultoria externa, usaram apenas pessoal capacitado no método. 

Das empresas que contrataram consultoria externa, pode-se verificar no Quadro 9,  o 

suporte oferecido para as mesmas.  

 

Empresas Suporte oferecido pela empresa de consultoria 

Emp. E Contemplou o diagnóstico, a análise e a implementação 

Emp. F Know how metodológico certificado 

Emp. G Cobrança e foco na produtividade e lucro 

Emp. I Acompanhamento mensal da evolução do processo 

Emp. J Metodologia de implantação 

Emp. K 
Implantação do processo completo, porém, a empresa acredita que a contratação de 
consultoria não é positiva, pois mesmo com a indicação de líderes, com o passar do tempo o 
projeto pode morrer 

Emp. M Conhecimento prático, disciplina e método 

Emp. N Implantação do sistema e filosofia do BSC no Planejamento Estratégico 

Emp. Q Definição das perspectivas, objetivos e indicadores para monitoramento 

Emp. R 

Conhecimento teórico, condução das reuniões de definição de objetivos, iniciativas e 
indicadores. Alinhamento do mapa corporativo com os mapas das unidades de negócio. 
Condução do Planejamento Estratégico das UN (cenários, priorização, matriz swot – 
interação entre oportunidades e ameaças).  

Quadro 9 – Suporte oferecido pelas empresas de consultoria 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Soares Júnior e Prochnick (2004) realizaram um estudo em 11 organizações que 

estavam implantando o BSC, destas empresas todas contrataram consultoria externa para 

implantar o BSC. De acordo com as considerações das empresas a consultoria externa pode 

ser útil ao projeto de BSC, uma vez que pode trazer experiências de outras organizações e, 

com isenção, facilitar as discussões de propostas e pontos de vista que, internamente, 



92 

 

 

poderiam ficar bloqueados ou enviesados. Adicionalmente, a consultoria contribui para que as 

equipes possam separar o que é operacional do que é estratégico. Desta forma, os autores 

concluíram seu trabalho afirmando que o apoio de uma consultoria especializada representa 

um dos fatores críticos para o sucesso na implantação de um projeto de BSC. 

Por outro lado, a pesquisa de Fontes (2004) identificou que quem vem liderando o 

processo de implantação em companhias abertas tem sido equipes internas, nas seguintes 

proporções: empresas que pretendem implantar o BSC, 65,00% tem intenção de fazê-lo com a 

equipe interna e 35,00% com consultoria externa; empresas  que estão em processo de 

implantação, 57,10%  estão utilizando equipe interna e 42,90% consultoria; e nas empresas 

que utilizam o BSC, 72, 70% o implementaram com a equipe interna e 27,30% com o auxílio 

de consultoria.  

Para Kaplan (1999), quando as empresas decidem contratar consultores externos para 

implementar o BSC, há um alto risco de se produzir um sistema sofisticado, mas que não 

atende as necessidades de gestão da empresa. O autor considera que os sistemas e tecnologias 

aplicados, apesar de importantes devem vir após a gestão ter finalizado seu trabalho 

estratégico inicial, os quais irão criar os objetivos, medidas, metas, iniciativas e scorecards 

interligados por toda empresa.  

Burlim e Cia (2007) também chamam a atenção para o fato de que, apesar da 

competência das empresas de consultoria em oferecer um suporte para as empresas que não 

possuem pessoal capacitado para implementar novos métodos, têm-se também o empecilho da 

organização não prestar manutenção às informações do sistema BSC após a implementação 

realizada pela empresa de consultoria, prejudicando a continuidade do mesmo.  

Não há nenhum interesse por parte da pesquisa em afirmar que a implementação feita 

pela empresa de consultoria é melhor ou pior do que a feita pelo pessoal interno da empresa, 

apenas é recomendável, que quando a organização optar em contratar a consultoria esteja 

ciente de que precisa considerar o BSC um processo contínuo, que deve ser alimentado com 

informações privilegiadas dos acontecimentos ocorridos na empresa. 

 

d) Elementos do BSC implementados em cada nível da organização 

 

Cada empresa participante da pesquisa pode possuir um BSC mais ou menos 

desenvolvido, desta forma analisam-se os elementos do BSC: objetivos e medidas 

estratégicas, objetivos agrupados em perspectivas, emprego de relações de causa e efeito com 

mapa estratégico desenvolvido, plano de ação e metas, vinculação a sistema de recompensa e 
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comunicação da estratégia para os empregados, implementados em cada nível da organização. 

O Quadro 10 apresenta em quais níveis as empresas implementaram os objetivos e medidas 

estratégicas. 

 

Objetivos e medidas estratégicas 

Empresas 
Nível 

corporativo 
Unidade de 

negócios Setorial Equipes Individual 

Emp. A X X    

Emp. B  X    

Emp. C   X   

Emp. D X X    

Emp. E X     

Emp. F X     

Emp. G X X    

Emp. H X X X   

Emp. I X X X X X 

Emp. J X     

Emp. K X     

Emp. L X X X   

Emp. M X     

Emp. N  X    

Emp. O X X X X  

Emp. P X X    

Emp. Q X     

Emp. R X X    

Emp. S X     

Quadro 10 – Implementação dos objetivos e medidas estratégicas  
Fonte: dados da pesquisa. 

  

De acordo com o que se pode observar no Quadro 10, as empresas E, F, J, K, M,Q e S, 

possuem objetivos e medidas estratégicas implementadas somente em nível corporativo, as 

empresas B e N somente em nível de unidades de negócios e a empresa C implementou em 

nível setorial. As empresas A, D, G, P e R, possuem implementados no nível corporativo e de 

unidade de negócios; as empresas H e L possuem no nível corporativo, unidade de negócios e 

setorial; a empresa O possui em nível corporativo, de unidade de negócios, setorial e de 

equipes; enquanto a empresa I é a única que possui os objetivos e medidas estratégicas 

implementados em todos os níveis organizacionais, corporativo, unidade de negócios, setorial, 

de equipes e individual.  
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De acordo com Gomes (2006), o comprometimento individual com a estratégia pode 

ser conseguido por meio da tradução dos objetivos e medidas estratégicas de alto nível em 

ações individuais que possam contribuir para o alcance das metas organizacionais. 

No Quadro 11 são apresentados os níveis de implementação dos objetivos agrupados 

em perspectivas em cada empresa. 

 

Objetivos agrupados em perspectivas 

Empresas 
Nível 

corporativo 
Unidade de 

negócios Setorial Equipes Individual 

Emp. A X X    

Emp. B  X    

Emp. C X     

Emp. D  X X   

Emp. E  X    

Emp. F X     

Emp. G X X    

Emp. H X     

Emp. I X X X X  

Emp. J X     

Emp. K X     

Emp. L X X X   

Emp. M X     

Emp. N  X    

Emp. O X X X X  

Emp. P X X X X  

Emp. Q X     

Emp. R X X    

Emp. S  X  X  

Quadro 11 – Implementação dos objetivos agrupados em perspectivas  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme se pode observar no Quadro 11, as empresas C, F, H, J, K, M e Q possuem 

objetivos agrupados em perspectivas implementados somente em nível corporativo. As 

empresas B, E, N e S, possuem no nível de negócios; as empresas A, G e R em nível 

corporativo e de unidade de negócios; a empresa D no nível de unidade de negócios e setorial; 

a S no nível de unidade de negócios e de equipes; a empresa L, no nível corporativo, de 

unidade de negócios e setorial; e as empresas que possuem em mais níveis são a I, O e P, nos 

níveis corporativo, unidade de negócios, setorial e equipes.  
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No quadro 12 apresenta-se os níveis de implementação do emprego das relações de 

causa e efeito.  

 

Emprego de relações de causa e efeito 

Empresas 
Nível 

corporativo 
Unidade de 

negócios 
Setorial Equipes Individual 

Emp. A X X    

Emp. B      

Emp. C    X  

Emp. D   X   

Emp. E      

Emp. F X     

Emp. G X X    

Emp. H X     

Emp. I X X X X  

Emp. J X     

Emp. K X     

Emp. L X X X   

Emp. M X     

Emp. N  X    

Emp. O X X    

Emp. P      

Emp. Q X     

Emp. R X X    

Emp. S X     

Quadro 12 – Implementação do emprego de relações de causa e efeito  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao emprego de relações de causa e efeito, as empresas F, H, J, K, M, Q e S  

implementaram no nível corporativo; a empresa N, em nível de unidade de negócios; a D no 

nível setorial; a C no nível de equipes; as empresas A, G, O e R em nível corporativo e de 

unidade de negócios; a empresa L possui no nível corporativo, unidade de negócios e setorial; 

e a empresa I, em nível corporativo, de unidade de negócios, setorial e de equipes. As 

empresas B, E e P não possuem o emprego de relações de causa e efeito em nenhum dos 

níveis da organização. 

Para Norreklit (2000), a hipótese da existência de uma relação de causa e efeito é 

essencial, pois possibilita que medidas não financeiras sejam utilizadas para prever o futuro 

desempenho financeiro. Segundo Berry (2003), a relação de causa e efeito entre as quatro 

perspectivas do BSC contribui para a definição das prioridades de projetos de TI a serem 
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desenvolvidos e implantados para alcançar os resultados financeiros pretendidos. A cadeia de 

causa e efeito é importante para interligar as perspectivas do BSC, culminando com a 

melhoria do desempenho financeiro. 

No Quadro 13 apresenta-se em que níveis da organização estão implementados o 

plano de ação e metas. 

 

Plano de ação e metas 

Empresas 
Nível 

corporativo 
Unidade de 

negócios Setorial Equipes Individual 

Emp. A X X    

Emp. B  X    

Emp. C   X   

Emp. D X X X   

Emp. E   X   

Emp. F X  X X  

Emp. G X X X X  

Emp. H X X X   

Emp. I X X X X  

Emp. J  X    

Emp. K      

Emp. L X X X X  

Emp. M   X   

Emp. N  X    

Emp. O      

Emp. P      

Emp. Q X     

Emp. R X X    

Emp. S  X  X X 

Quadro 13 – Implementação do plano de ações e metas  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto ao plano de ação e metas, conforme apresenta-se no Quadro 13, a empresa Q 

possui no nível corporativo;  as empresas B, J e N no nível de unidade de negócios; as 

empresas C, E e M em nível setorial; as empresas A e R em nível corporativo e de unidade de 

negócios; as empresas D e H em nível corporativo, de unidade de negócios e setorial; as 

empresas G, I e L possuem implementado no nível corporativo, de unidade de negócios, 

equipes e setorial; a F possui em nível corporativo, setorial e de equipes; e a S em nível de 

unidade de negócios, equipes e individual.  
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Kaplan e Norton (1997) defendem a integração entre o planejamento estratégico 

(definição de planos, metas e iniciativas estratégicas de longo prazo) e o orçamento 

operacional para que a ação seja vinculada à visão. Segundo os autores, o BSC da unidade de 

negócios pode e deve ser traduzido em BSCs para departamentos, equipes e indivíduos de 

níveis hierárquicos inferiores, alinhando as metas dos diversos níveis. Para os autores, é 

fundamental estabelecer metas de superação, quantificáveis e de longo prazo para as medidas 

do BSC de modo que tanto executivos quanto funcionários as considerem realizáveis. 

No Quadro 14 são apresentados em que níveis as organizações implementaram a 

vinculação do BSC com o sistema de recompensas. 

 

Vinculação ao sistema de recompensa 

Empresas 
Nível 

corporativo 
Unidade de 

negócios Setorial Equipes Individual 

Emp. A X X    

Emp. B  X    

Emp. C    X  

Emp. D X X    

Emp. E  X    

Emp. F   X X  

Emp. G     X 

Emp. H      

Emp. I X X X X X 

Emp. J     X 

Emp. K X    X 

Emp. L X X X X  

Emp. M      

Emp. N  X    

Emp. O X X X X  

Emp. P X     

Emp. Q X     

Emp. R      

Emp. S  X   X 

Quadro 14 – Implementação da vinculação ao sistema de recompensa  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A vinculação com o sistema de recompensa, conforme pode-se observa no Quadro 14, 

está presente nas empresas P e Q no nível corporativo; nas empresas B, E e N no nível de 

unidade de negócios; na C em nível de equipes; nas empresas G e J em nível individual; nas 

empresas A e D em nível corporativo e de unidade de negócios; na F setorial e de equipes; na 
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K, corporativo e individual; na S, unidade de negócios e individual; nas empresas L e O, 

corporativo, unidade de negócios, setorial e equipes; na I, todos os níveis; e nas empresas H, 

M e R em nenhum nível. 

Kaplan e Norton (1997) recomendam que os planos de recompensas dos empregados 

sejam vinculados à realização das metas do BSC. Os autores indicam a existência de múltiplas 

formas de fazer esta vinculação, mas não apontam uma melhor. 

O Quadro 15 apresenta os níveis de implementação da comunicação da estratégia para 

os empregados nas empresas pesquisadas. 

 

Comunicação da estratégia para os empregados 

Empresas 
Nível 

corporativo 
Unidade de 

negócios 
Setorial Equipes Individual 

Emp. A X X X X X 

Emp. B  X    

Emp. C     X 

Emp. D   X   

Emp. E   X   

Emp. F X  X X X 

Emp. G X X X X  

Emp. H X X X X  

Emp. I X X X X X 

Emp. J     X 

Emp. K X     

Emp. L X X X X X 

Emp. M    X  

Emp. N  X    

Emp. O X X X X  

Emp. P X X X X  

Emp. Q X     

Emp. R X X    

Emp. S  X   X 

Quadro 15 – Implementação da comunicação da estratégia para os empregados  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A comunicação da estratégia para os empregados é realizada da seguinte forma: nas 

empresas K e Q no nível corporativo; nas empresas B e N em unidade de negócios; nas 

empresas D e E setorial; na M equipes; nas empresas C e J individual; na empresa R 

corporativo e unidade de negócios; na S unidade de negócios e individual; nas empresas G, H, 
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O e P corporativo, unidade de negócios, setorial e equipes; na F corporativo, setorial, equipes 

e individual; nas empresas A, I e L todos os níveis.  

De acordo com Lima (2006), para que as empresas implementem a estratégia com 

sucesso, é necessário interligar o BSC corporativo com o das unidades de negócios, das 

equipes, e dos indivíduos, pois desta forma, obtém-se o máximo do BSC, assegurando que 

todos os funcionários, independentemente da função ou do nível, desenvolvam objetivos e 

indicadores alinhados com o objetivos organizacionais. A utilização do BSC individual 

proporciona uma oportunidade para dividir com os colaboradores os princípios e as técnicas 

do BSC, aumenta a compreensão do BSC e permite que cada colaborador demonstre como 

suas ações individuais levam aos resultados organizacionais. 

Silva e Gonçalves (2008) destacaram em sua pesquisa que a comunicação da 

estratégia desenvolvida de forma clara é um aspecto importante da tradução da estratégia para 

os empregados, cuja importância está no poder de favorecer o alinhamento estratégico e até 

mesmo o sucesso do BSC na empresa. Em sua análise, as autoras constataram que em 

empresas onde o BSC é mais desenvolvido há maior grau de comunicação da estratégia. 

Kallás (2003) menciona que, conforme os idealizadores do BSC Kaplan e Norton 

(1996), esse instrumento caracteriza-se como um facilitador para a comunicação da estratégia,  

minimizando, com tal instrumento de gestão, os riscos de que as decisões tomadas 

sistemicamente pela alta administração da empresa não produzam os resultados por ela 

desejados.  

 

e) Motivos para implantar o BSC 

 

Para verificação dos motivos que levaram as empresas pesquisadas a implementar o 

BSC foram listadas proposições para serem identificadas de acordo com a escala de 

importância atribuída por empresa (0=Nenhum, 1=Pouco, 2=Intermediário, 3=Elevado e 

4=Muito elevado). Na Tabela 8 apresenta-se a classificação dos motivos para a 

implementação do BSC. 

Conforme se observa na Tabela 8, o motivo apontado como mais relevante, com 

média 3,63, ou seja, citado por 14 das 19 empresas analisadas como um motivo muito 

elevado, foi alinhar a organização com a estratégia. Em seguida,  aparecem Criar um sistema 

de gestão estratégica e Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia com média 3,47; Busca de 

sinergia organizacional, com média 3,42; Transmitir a visão estratégica da alta direção para 
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toda a organização, com média 3,37; Definir metas e priorizar iniciativas e Disciplinar o 

processo de formação da estratégia, ambos com média 3,32.  

 

Tabela 8 – Motivos que levaram as empresas a implantar o BSC 

Motivos 
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Alinhar a organização com a estratégia - - 2 3 14 3,63 0,68 

Criar um sistema de gestão estratégica - 1 - 7 11 3,47 0,77 

Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia - 1 1 5 12 3,47 0,84 

Busca de sinergia organizacional - - 3 5 11 3,42 0,77 

Transmitir a visão estratégica da alta direção para toda a 
organização 

- - 4 4 11 3,37 0,83 

Definir metas e priorizar iniciativas - 2 1 5 11 3,32 1 

Disciplinar o processo de formação da estratégia - - 3 7 9 3,32 0,75 

Criar um sistema de apoio a decisão - 1 - 11 7 3,26 0,73 

Incrementar o desempenho financeiro da organização - 2 3 2 12 3,26 1,10 

Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas - 1 2 7 9 3,26 0,87 

Conquistar vantagem competitiva, liderança de mercado - 1 4 3 11 3,26 0,99 

Criar um sistema de medição de desempenho - 3 - 7 9 3,16 1,07 

Engajamento e determinação da alta gestão, envolvimento da 
presidência com a comunicação da estratégia 

- - 4 8 7 3,16 0,76 

Melhorar o processo de tomada de decisões - - 4 8 7 3,16 0,76 

Crescer de forma sustentada a longo prazo 1 1 1 7 9 3,16 1,12 

Ligar sua visão de futuro com o trabalho das pessoas - 1 4 6 8 3,11 0,94 

Maximizar o lucro - 2 4 4 9 3,05 1,08 

Vincular a estratégia com o planejamento e o orçamento - 1 6 4 8 3 1 

Alinhar os objetivos individuais com a estratégia corporativa - 3 4 4 8 2,89 1,15 

Melhoria no diálogo entre os gestores e colaboradores dos 
vários níveis hierárquicos 

- 3 6 5 5 2,63 1,07 

Atender a gestão da qualidade 1 4 1 9 4 2,58 1,22 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Denota-se que os motivos mais relevantes apontados pelas empresas para a decisão de 

implantar o BSC estão de acordo com os preceitos de Kaplan e Norton (1997), ao afirmarem 

que o BSC é um sistema gerencial utilizado para esclarecer, comunicar e gerenciar a 

estratégia. Kaplan e Norton (2001) definem cinco princípios do BSC, dentre eles, alinhar a 

organização com a estratégia. Costa (2001) afirma que o BSC contribui com a comunicação e 

alinhamento da estratégia e como um sistema de gestão estratégica.  
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As organizações participantes da pesquisa procuraram implementar o BSC com o 

interesse de expandir internamente sua estratégia e fazer com que todos os empregados da 

organização tenham conhecimento e se empenhem, por meio do seu trabalho para atingir os 

objetivos definidos.  

Percebe-se que a idéia inicial do BSC, utilizado como um sistema de medição de 

desempenho, ainda é citada por algumas empresas como um dos motivos principais, porém 

com uma dispersão maior do que em relação ao seu conceito evolutivo, visto atualmente 

como um sistema de gestão estratégica.    

Os motivos apontados como menos relevantes são: Alinhar os objetivos individuais 

com a estratégia corporativa, Melhoria no diálogo entre os gestores e colaboradores dos vários 

níveis hierárquicos e Atender a gestão da qualidade, todos com média menor que 3. Apesar 

disso, percebe-se que mesmo as proposições que receberam pontuação mais baixa, elas 

obtiveram média entre grau de importância intermediária a elevada. 

Dentre os motivos apontados pelas organizações, os que apresentam maior dispersão  

são: Atender a gestão da qualidade, Alinhar os objetivos individuais com a estratégia 

corporativa, Crescer de forma sustentada a longo prazo e Incrementar o desempenho 

financeiro da organização. Estes motivos são os que possuem o menor consenso dentre as 

respostas analisadas, ou seja, ao mesmo tempo que algumas organizações consideram o 

motivo como elevado ou muito elevado, outras consideram como nenhum ou pouco, fato que 

pode ser identificado pelo cálculo do desvio-padrão, conforme se observa na Tabela 8. 

 

4.4 DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 
BALANCED SCORECARD 
 

Nesta seção analisam-se as dificuldades enfrentadas pelas empresas na 

operacionalização do BSC, ou seja, quais as maiores dificuldades sentidas pelas empresas no 

processo de implantação do BSC. 

Para verificação das dificuldades enfrentadas pelas empresas pesquisadas na 

operacionalização do BSC foram listadas proposições para serem identificadas de acordo com 

o nível de relevância identificado por empresa (0=Nenhum, 1=Pouco, 2=Intermediário, 

3=Elevado e 4=Muito elevado). Na Tabela 9 apresenta-se a classificação das dificuldades 

encontradas pelas empresas para a implementação do BSC. 
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Tabela 9 – Dificuldades relacionadas com a operacionalização do BSC  

Dificuldades 
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Mobilizar todos a trabalharem com o modelo 1 2 3 10 3 2,63 1,04 

Definir e tornar claro para todos a visão e a missão da 
organização, obtendo consenso geral em torno da estratégia de 
longo prazo 

- 3 6 7 3 2,53 0,94 

Identificar indicadores 1 2 5 9 2 2,47 0.99 

Divulgar e implementar a estratégia em todos os níveis da 
organização 

1 5 4 3 6 2,42 1,31 

Alinhar as metas individuais e departamentais com a 
estratégia das respectivas unidades de negócio 

1 4 4 6 4 2,42 1,18 

Gerenciar efetivamente por meio de processos multifuncionais 1 2 7 7 2 2,37 0,98 

Quantificar as relações de causa e efeito estabelecidas entre as 
medidas de desempenho 

1 2 9 3 4 2,37 1,09 

Elaborar o plano de implementação - 5 6 5 3 2,32 1,03 

Definir metas 1 4 4 8 2 2,32 1,08 

Conciliar as análises estratégicas às operacionais - 3 9 6 1 2,26 0,78 

Facilitar as análises críticas periódicas e sistemáticas do 
desempenho em relação à estratégia adotada 

1 4 7 4 3 2,21 1,10 

Construir o mapa estratégico - 3 9 7 - 2,21 0,69 

Alinhamento de indicadores de resultado (lag indicators) com 
indicadores de tendência (lead indicators) de forma lógica e 
alinhada à estratégia 

- 3 9 7 - 2,21 0,69 

Desdobramento do scorecard de nível superior em scorecards 
de níveis inferiores 

1 3 9 4 2 2,16 0,99 

Criar a capacidade de identificar oportunidades e orientar as 
iniciativas 

1 4 7 5 2 2,16 1,04 

Obter feedback de modo a poder introduzir em tempo as 
melhorias estratégicas que necessitem de formulação 

1 3 8 6 1 2,16 1,04 

Construção de uma base para um sistema de incentivos 3 5 3 3 5 2,11 1,45 

Definir os objetivos estratégicos 1 3 8 7 - 2,11 0,85 

Formalizar o sistema de informações 1 5 8 3 2 2 1,05 

Alocar tempo ao BSC na tomada de decisões - 5 9 5 - 2 0,73 

A “postura de espectador”, presente nos funcionários, 
prejudica o comportamento pró-ativo e inovador 

3 4 5 6 1 1,89 1,17 

Vincular o BSC com o Orçamento 2 5 8 2 2 1,84 1,27 

Obter dados necessários para operacionalização dos 
indicadores 

2 6 6 4 1 1,79 1,05 

Resistência dos funcionários 1 8 5 4 1 1,79 1,03 

Falta de comprometimento das pessoas envolvidas no 
processo 

1 10 3 2 3 1,79 1,24 

Interpretar os dados gerados no BSC 1 8 7 3 - 1,63 0,81 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Com relação às dificuldades enfrentadas pelas empresas pesquisadas para 

operacionalização do BSC, conforme consta na Tabela 9, observa-se que nenhuma das 

dificuldades elencadas foi apontada como muito elevada por todos os participantes. Pela 

média calculada a partir das considerações de cada respondente, com variação entre 2,42 e 

2,63, as dificuldades mais relevantes são: Mobilizar todos a trabalharem com o modelo, 

Definir e tornar claro para todos a visão e a missão da organização, obtendo consenso geral 

em torno da estratégia de longo prazo, Identificar indicadores, Divulgar e implementar a 

estratégia em todos os níveis da organização, Alinhar as metas individuais e departamentais 

com a estratégia das respectivas unidades de negócio.  

Considerando-se a complexidade de oportunidades que o BSC gera às empresas, não é 

de se esperar que apareçam poucas dificuldades durante o processo de implantação, bem 

como após estar implantado. Porém, o fato do grau de dificuldade ter-se apresentado menor 

do que 3 surpreendeu, uma vez que, conforme constatado na literatura, várias pesquisas 

(SOARES JUNIOR e PROCHNIK, 2004; CARVALHO, DIAS e PROCHNIK, 2005; 

GOMES, 2006) se dedicam a investigar as dificuldades encontradas no processo.  

Conforme exposto por Kaplan e Norton (2000), em contrapartida com as dificuldades 

encontradas pelas empresas, as que conseguem superá-las e tornar o BSC um processo 

contínuo dentro da organização, podem desfrutar de benefícios substanciais logo no início das 

atividades de implementação. Esse fato sugere que a organização que consegue adotar e se 

adaptar ao BSC, usufruem de vantagem competitiva em relação às demais, pois estará 

concentrando seus recursos em torno de uma estratégia consistente.  

As proposições apontadas com menor grau de dificuldade foram: A “postura de 

espectador”, presente nos funcionários, prejudica o comportamento pró-ativo e inovador; 

Vincular o BSC com o Orçamento; Obter dados necessários para operacionalização dos 

indicadores; Resistência dos funcionários; Falta de comprometimento das pessoas envolvidas 

no processo; e Interpretar os dados gerados no BSC.  

Quanto ao comprometimento dos envolvidos com o processo, não há como afirmar 

precisamente, mas talvez o fato de 47,37% das empresas pesquisadas não terem contratado 

consultoria externa para implementar o BSC, pode ter contribuído para o comprometimento 

dos empregados envolvidos no processo, uma vez que o resultado da implementação 

dependia, em grande parte, deles próprios. 

Quanto à vinculação do BSC com o orçamento, Kaplan e Norton (2000) argumentam 

que a idéia principal no BSC seria concentrar os processos críticos gerenciais, dentre estes, o 

orçamento, em torno da estratégia da empresa, desta forma o scorecard poderia substituir o 
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orçamento como centro dos processos gerenciais. A compatibilidade entre o scorecard e o 

orçamento pode assegurar que o esforço dedicado no desenvolvimento do BSC gere 

benefícios tangíveis à organização. O fato de sua vinculação com o BSC ter apresentado 

poucas dificuldades é um aspecto que pode contribuir ao sucesso de sua implantação.                                                                                                                      

A maioria das dificuldades arroladas foram identificadas como intermediárias e 

nenhuma empresa apontou outras dificuldades encontradas no processo de implantação. A 

continuidade do BSC na empresa depende de constante avaliação para que possíveis 

modificações necessárias sejam identificadas, garantindo assim que o instrumento seja útil à 

gestão estratégica da empresa. Soares Junior e Prochnik (2004) chamaram atenção para o 

desafio de gerenciar a rotina do BSC, sendo que bons resultados não devem ser passíveis de 

acomodação. 

As dificuldades apontadas pelos respondentes da pesquisa que mais se distanciaram do 

centro da amostra, ou seja, que pode ser considerada como muito difícil por algumas 

empresas e pouco difícil por outras, foram: Construção de uma base para um sistema de 

incentivos; Divulgar e implementar a estratégia em todos os níveis da organização; Vincular o 

BSC com o orçamento; Falta de comprometimento das pessoas envolvidas no processo; 

Alinhar as metas individuais e departamentais com a estratégia das respectivas unidades de 

negócio; e A “postura de espectador” presente nos funcionários, prejudica o comportamento 

pró-ativo e inovador. 

 

4.5 IMPACTOS E EFEITOS DECORRENTES DA ADOÇÃO DO BALANCED 
SCORECARD 
 

Nesta seção analisam-se os impactos e efeitos decorrentes da adoção do BSC nas 

empresas pesquisadas. Investigaram-se as mudanças ocorridas na carga horária dos gestores, o 

retorno do investimento do BSC, os gastos necessários para a implantação e com treinamento 

de pessoal, a importância atribuída aos impactos e efeitos ocasionados pelo BSC após sua 

implantação e o grau de satisfação obtido com o modelo. 

 

a) Modificação da carga horária dos gestores com a implantação do BSC e retorno do 

investimento aplicado no BSC 

 

Na Tabela 10, apresenta-se a modificação da carga de trabalho dos gestores após a 

implantação do BSC. 
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Tabela 10 – Modificação da carga horária dos gestores e retorno do investimento com a 
implantação do BSC 

Modificação da carga horária dos 
gestores Nº de Empresas % 

Houve modificação 2 10,53 

Não houve modificação 17 89,47 

Total 19 100,00 

O retorno do investimento atendeu as 
expectativas Nº de Empresas %  

Sim 11 57,90 

Não 1 5,26 

Não identificado 3 15,79 

Não houve investimento 1 5,26 

Em implantação 3 15,79 

Total 19 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se na Tabela 10 que 89,47% das empresas pesquisadas afirmaram que não houve 

modificação na carga horária dos gestores após a implantação do BSC e 10,53% das empresas 

alegaram que após a implantação do BSC a carga horária de trabalho dos gestores aumentou 

em duas horas semanais. 

Quanto a opinião dos respondentes sobre o retorno do investimento aplicado na 

implantação do BSC, verifica-se, com base na Tabela 10, que 11 empresas afirmaram que o 

retorno do investimento aplicado no BSC atendeu suas expectativas, representando 57,90%.  

A empresa A, afirmou que o retorno do investimento foi atendido, embora tenha investido em 

outros modelos simultâneos ao BSC para melhorar a performance das equipes. A empresa B 

respondeu que todas as expectativas projetadas na implantação foram atendidas. Para a 

empresa C, o retorno atendeu as expectativas, pois com o BSC, as decisões são baseadas em 

fatos (indicadores) e o resultado é analisado em conjunto (toda a organização), dessa forma há 

possibilidade da empresa re-alinhar metas. A empresa E revelou que o retorno atendeu as 

expectativas, pois os resultados atingidos comprovam a eficácia de um processo de 

planejamento e controle estruturado. A empresa M afirmou que o retorno do BSC atendeu as 

expectativas em 80%. As empresas I, N e S alegaram ainda ser cedo para avaliar, mas que até 

o momento está correspondendo ao esperado. As empresas O, P e Q apenas afirmaram que 

tiveram suas expectativas atendidas mas não comentaram os motivos.  

A empresa K respondeu que o BSC não atendeu as expectativas quanto ao retorno do 

investimento, alegando que o conceito ficou claro para as pessoas, a companhia continua 

fazendo planejamento estratégico, existe o mapa estratégico e o desdobramento das metas e 
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também reuniões de análise crítica, porém muito mais em função dos certificados de ISO do 

que do BSC propriamente dito. A empresa D declarou que não houve investimento em 

sistema para o BSC, pois o acompanhamento é realizado em planilha Excel. As empresas H, 

L e R alegaram que o retorno do BSC não foi identificado.  

Quanto as empresas que estão em fase de implantação, a empresa F alegou que em 

termos iniciais, o BSC facilitou a priorização de iniciativas, a segregação de orçamento ligado 

a estratégia, incentivou a busca pela formalização e comprometimento com indicadores de 

resultados e iniciou o estabelecimento do link dos objetivos e iniciativas com a avaliação de 

desempenho dos profissionais. A empresa G afirmou que até o momento o retorno do 

investimento apresenta-se favorável e a empresa J não fez nenhum comentário.  

 

b) Gastos necessários para a implantação do BSC 

 

A pesquisa buscou investigar os gastos necessários para implantação do BSC e com 

treinamento de pessoal. Na Tabela 11 apresenta-se o comportamento dos gastos necessários à 

implantação do BSC nas empresas pesquisadas. 

 
Tabela 11 – Gastos necessários para a implantação do BSC e com treinamento de 
pessoal 

Gastos com a implantação do BSC Nº Empresas % 

Menores do que o previsto no projeto de implantação 3 17,64 

O valor estipulado no projeto foi suficiente 13 76,48 

Os gastos foram além do que o previsto no projeto 1 5,88 

Total 17 100,00 

Gastos com treinamento de pessoal Nº Empresas % 

Menores do que o previsto no projeto de implantação 2 11,76 

O valor estipulado no projeto foi suficiente 13 76,48 

Os gastos foram além do que o previsto no projeto 2 11,76 

Total 17 100,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 11, pode-se perceber que para 76,48% das empresas participantes da 

pesquisa o valor estipulado no projeto de implantação do BSC foram suficientes, enquanto 

que em 17,64% das empresas os gastos foram menores. Em 5,88%, que corresponde a uma 

empresa, os gastos foram além do previsto no projeto, neste caso, a empresa justificou ter 

gastado mais do que o previsto devido a dificuldade de mensurar todos os gastos com a TI de 

forma antecipada. A  Tabela 11 é composta apenas por 17 empresas, pois a empresa D 
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afirmou que não houve gastos para implantação do BSC, fato que mostra-se curioso, uma vez 

que espera-se no mínimo, que a empresa tenha gasto algumas horas com pessoal interno para 

a implantação do projeto; e a empresa J alegou que os gastos não foram quantificados. 

Sobre os gastos com treinamento de pessoal para implantação do BSC, 76,48% das 

empresas afirmaram que o valor estipulado no projeto foi suficiente, em 11,76% das empresas 

os gastos foram menores do que o previsto no projeto de implantação. Em 11,76% das 

empresas os gastos foram maiores do que o previsto no projeto, uma das empresas que gastou 

além do previsto informou que este gasto foi necessário devido a necessidade de reforço de 

treinamento com as principais lideranças em gestão estratégica com utilização do BSC e a 

outra empresa justificou que o gasto maior ocorreu devido à necessidade sentida pela empresa 

de investir continuamente em treinamento de pessoal, inclusive alegou que atualmente os 

gastos são mais intensivos do que no início do projeto. 

 Novamente, as empresas D e J, que representam 11,76%, não estão representadas na 

Tabela 11, pois a primeira afirmou que não houve gastos com treinamento de pessoal para 

implementar o BSC, e a segunda afirmou não ter alocado os gastos com treinamento de 

pessoal ao projeto do BSC.  

 

c) Impactos decorrentes da adoção do BSC nas empresas pesquisadas 

 

Na Tabela 12 são listados os impactos ocasionados pela adoção do BSC nas empresas 

pesquisadas (0=Discordo Plenamente; 1=Discordo Parcialmente;  2=Nem Concordo, Nem 

Discordo; 3=Concordo Parcialmente e 4=Concordo Plenamente). 

Conforme se observa na Tabela 12, o impacto mais representativo listado pelas 

empresas foi que As medidas de desempenho definidas no BSC são capazes de diferenciar a 

estratégia da empresa, tornando-a única. Esta proposição teve impacto muito elevado, sendo 

que, cinco empresas concordam plenamente, 13 concordam parcialmente, e uma empresa 

mostrou-se indiferente, desta forma a média ficou em 3,21. Esta afirmação chama atenção 

para o fato da possibilidade das empresas que utilizam o BSC terem maior facilidade em 

manter-se competitivas, uma vez que ser diferente dos demais contribui positivamente para 

que as empresas assumam um papel de destaque.  
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Tabela 12 – Impactos decorrentes da adoção do BSC  

Impactos 
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As medidas de desempenho definidas no BSC são capazes de 
diferenciar a estratégia da empresa, tornando-a única 

- - 1 13 5 3,21 0,52 

O BSC resultou de um modelo consensual entre os gestores 1 - 1 12 5 3,05 0,87 

A implantação do BSC gerou forte choque na cultura da 
empresa 

2 3 3 8 3 2,37 1,21 

As relações de causa e efeito tendem a simplificar a realidade; 
são lineares, unidirecionais e demoram a ser revistas 

2 4 2 9 2 2,26 0,67 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na seqüência, as empresas apontam como outro impacto elevado decorrente da adoção 

do BSC o resultado de um modelo consensual entre os gestores. Com média menor que 3 

aparecem as proposições: A implantação do BSC gerou forte choque na cultura da empresa e 

As relações de causa e efeito tendem a simplificar a realidade; são lineares, unidirecionais e 

demoram a ser revistas. 

Dentre os impactos ocasionados pelo BSC, a proposição que ocasionou o menor 

consenso entre as empresas analisadas foi: A implantação do BSC gerou forte choque na 

cultura da empresa. Enquanto algumas empresas concordam apontando média 3 e 4, outras 

discordam, apontando média 0 e 1, e outras ainda mostram-se indiferentes.  

 

d) Efeitos decorrentes da adoção do BSC nas empresas pesquisadas 

 

Buscou-se identificar a impressão que a empresa obteve após a implantação do BSC. 

Na Tabela 13 são listados os efeitos decorrentes da implementação (0=Nenhum; 1=Pouco; 

2=Intermediário; 3=Elevado e 4=Muito elevado). 
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Tabela 13 – Efeitos decorrentes da adoção do BSC  

Efeitos 
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Foco na estratégia - - 1 11 7 3,32 0,57 

Elaboração do planejamento 1 - 2 9 7 3,11 0,97 

Foco no cliente 1 - 2 10 6 3,05 0,94 

Análise de desempenho da empresa 1 - 1 12 5 3,05 0,87 

Motivação e o comprometimento das pessoas com o processo da 
estratégia 

- - 5 9 5 3 0,73 

Priorização de projetos e ações - 1 2 12 4 3 0,73 

Melhora na tomada de decisões 1 - 2 12 4 2,95 0,87 

Participação dos gestores e empregados nas discussões acerca da 
estratégia e sua implementação 

- - 5 10 4 2,95 0,67 

Alinhamento das idéias dos gestores 1 - 4 10 4 2,84 0,93 

Foco no aprendizado e crescimento - - 6 10 3 2,84 0,67 

Foco em inovação de processos internos - - 7 9 3 2,79 0,69 

Resultados da empresa a longo prazo 2 - 4 8 5 2,74 1,16 

Objetividade da comunicação interna 1 - 6 8 4 2,74 0,96 

Execução do plano 1 1 3 13 1 2,63 0,87 

Elaboração do orçamento 2 3 2 8 4 2,47 1,27 

Sistema de gestão baseado em valor para o acionista 1 1 7 8 2 2,47 0,94 

Avaliação de desempenho das pessoas 2 2 4 9 2 2,37 1,13 

Minimização da carga de informações a analisar 2 1 9 5 2 2,21 1,05 

Cumprimento do orçamento 3 2 3 9 2 2,21 1,25 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nota-se na Tabela 13 que os efeitos mais relevantes sentidos pelas empresas com a 

implementação do BSC, com média entre elevado e muito elevado, são: Foco na estratégia, 

Elaboração do planejamento, Foco no cliente, Análise de desempenho da empresa, Motivação 

e o comprometimento das pessoas com o processo da estratégia e Priorização de projetos e 

ações. 

Observa-se que os efeitos sentidos pela organização estão de acordo com os preceitos 

de Kaplan e Norton (1997), ao afirmarem que o BSC traduz a visão e a estratégia da empresa 

em um conjunto coerente de medidas de desempenho. Kaplan e Norton (2000) aduzem que o 

BSC motiva para transformar a estratégia em tarefa de todos, ao explicitar que o BSC é um 

sistema gerencial capaz de focalizar toda a empresa na estratégia, e ainda, quando alegam que  

o BSC possui três dimensões: estratégia, foco e organização.  



110 

 

 

Conforme Kaplan e Norton (2000, p. 22), organizações focadas possuem uma 

organização interna que exige compreensão e comprometimento de todos os funcionários de 

modo a  contribuir para o êxito da estratégia. Desse modo, pode-se perceber que o BSC tenta 

evitar a falta de envolvimento com o planejamento estratégico à medida que parte da premissa 

que a estratégia deve ser uma tarefa de todos.  

Dentre as proposições sugeridas,  as que foram apontadas com menor efeito são, 

Avaliação de desempenho das pessoas, Minimização da carga de informações a analisar e 

Cumprimento do orçamento.  

Elaboração do orçamento, cumprimento do orçamento, Resultados da empresa a longo 

prazo e Avaliação de desempenho das pessoas foram as proposições que mais destoaram 

quanto a opinião das empresas. Enquanto algumas acreditam que seu efeito foi elevado, outras 

acreditam não terem apresentado efeito algum.  

 

e) Grau de satisfação com a implantação do BSC 

 

Os respondentes da pesquisa foram questionados sobre o grau de satisfação que a 

empresa obteve com a implementação do BSC. O Gráfico 2 apresenta o grau de satisfação das 

empresas analisadas. 

 

 

Gráfico 2 – Grau de satisfação com a implantação do BSC 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Conforme se observa no Gráfico 2, 76% das empresas possuem grau de satisfação 

elevado com a implantação do BSC, o que corresponde a 13 empresas. Duas empresas 

afirmaram ter grau de satisfação intermediário, representando 12%; uma empresa alegou que 

seu grau de satisfação é muito elevado, representando 6%;  e  outra empresa, que também é 

representada por 6%, afirmou que seu grau de satisfação é pouco.  

Apesar de não haver maiores indícios dos motivos pelo quais a empresa D considera 

seu grau de satisfação intermediário, curiosamente foi a única que informou não ter obtido 

retorno do investimento no BSC, pelo motivo de não ter investido no sistema. No caso da 

empresa K, que possui o menor grau de satisfação, pode-se atribuir ao fato de que o BSC não 

está sendo levado a sério em sua essência, uma vez que a metodologia do BSC está sendo 

aplicada com um fim diferente do que o proposto inicialmente. No caso da empresa S, não se 

identificou um motivo aparente para ter considerado o grau de satisfação como intermediário. 

Ressalta-se ainda que o Gráfico 2 corresponde ao percentual aplicado a 17 empresas 

participantes da pesquisa, isto porque as empresas H e J alegarem ainda não poder avaliar o 

grau de satisfação do BSC, sendo que o mesmo está em fase de implantação na empresa.  

 

4.6 GRAU DE UTILIZAÇÃO DO BALANCED SCORECARD COMO INSTRUMENTO 
DE SUPORTE AO PROCESSO DE GESTÃO 
 

Nesta seção buscou-se verificar o grau de utilização do BSC como instrumento de 

suporte ao processo de gestão. Na Tabela 14 estão listados alguns itens e a importância que as 

empresas atribuíram a cada item. 

Na Tabela 14 nota-se que as proposições com maior grau de utilização listadas pelos 

respondentes são: Alinhar a organização com a estratégia, Criar um sistema de apoio a 

decisão, Criar um sistema de medição de desempenho, Esclarecer e traduzir a visão e a 

estratégia, Definir metas e priorizar iniciativas, Criar um sistema de gestão estratégica, Busca 

de sinergia organizacional e Engajamento e determinação da alta gestão, envolvimento da 

presidência com a comunicação da estratégia. 

As proposições identificadas com menor grau de utilização são: Melhoria no diálogo 

entre os gestores e colaboradores dos vários níveis hierárquicos, Maximizar o lucro, Atender a 

gestão da qualidade, Vincular a estratégia com o planejamento e o orçamento, Conquistar 

vantagem competitiva, liderança de mercado e Alinhar os objetivos individuais com a 

estratégia corporativa. 
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Tabela 14 – Grau de utilização do BSC nas empresas pesquisadas 

Itens 
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Alinhar a organização com a estratégia - - 3 4 12 3,47 0,77 

Criar um sistema de apoio a decisão - - 1 10 8 3,37 0,58 

Criar um sistema de medição de desempenho - - 2 9 8 3,32 0,65 

Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia - - 2 10 7 3,26 0,65 

Definir metas e priorizar iniciativas - - 2 9 8 3,26 0,65 

Criar um sistema de gestão estratégica 1 - - 10 8 3,26 0,91 

Busca de sinergia organizacional - - 3 9 7 3,21 0,69 

Engajamento e determinação da alta gestão, envolvimento da 
presidência com a comunicação da estratégia 

- - 2 11 6 3,21 0,61 

Crescer de forma sustentada a longo prazo 1 - 2 8 8 3,16 0,99 

Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas - - 1 14 4 3,16 0,49 

Incrementar o desempenho financeiro da organização - 1 2 10 6 3,11 0,79 

Disciplinar o processo de formação da estratégia - - 4 9 6 3,11 0,72 

Melhorar o processo de tomada de decisões 1 - 3 8 7 3,05 1 

Transmitir a visão estratégica da alta direção para toda a 
organização 

1 - 3 8 7 3,05 1 

Ligar sua visão de futuro com o trabalho das pessoas - - 3 13 3 3 0,56 

Melhoria no diálogo entre os gestores e colaboradores dos 
vários níveis hierárquicos  

1 - 2 12 4 2,95 0,89 

Maximizar o lucro 1 1 4 6 7 2,89 1,12 

Atender a gestão da qualidade 1 3 2 8 5 2,68 1,03 

Vincular a estratégia com o planejamento e o orçamento 2 1 4 7 5 2,63 1,22 

Conquistar vantagem competitiva, liderança de mercado 2 1 3 9 4 2,63 1,17 

Alinhar os objetivos individuais com a estratégia corporativa 1 2 5 7 4 2,58 1,09 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Quando o grau de utilização é comparado aos motivos atribuídos pelos respondentes 

para a implementação do BSC notam-se algumas diferenças, conforme segue: 

a) A média atribuída ao motivo e ao grau de utilização é igual - Crescer de forma 

sustentada a longo prazo. 

b) A média atribuída ao motivo é maior do que a atribuída ao grau de utilização - 

Conquistar vantagem competitiva, liderança de mercado, Vincular a estratégia com 

o planejamento e o orçamento, Transmitir a visão estratégica da alta direção para 

toda a organização, Alinhar os objetivos individuais com a estratégia corporativa, 

Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, Busca de sinergia organizacional, 

Disciplinar o processo de formação da estratégia, Alinhar a organização com a 
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estratégia, Maximizar o lucro, Incrementar o desempenho financeiro da 

organização, Melhorar o processo de tomada de decisões, Ligar sua visão de futuro 

com o trabalho das pessoas, Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, 

Criar um sistema de gestão estratégica, Definir metas e priorizar iniciativas. 

c) A média atribuída ao motivo é menor do que a atribuída ao grau de utilização - 

Criar um sistema de medição de desempenho, Criar um sistema de apoio a decisão, 

Atender a gestão da qualidade, Engajamento e determinação da alta gestão, 

envolvimento da presidência com a comunicação da estratégia.  

Verifica-se que o BSC está sendo utilizado pelas empresas pesquisadas como um 

sistema de gestão estratégica, de medição de desempenho e de apoio à decisão, para 

esclarecer e traduzir a visão e a estratégia e para alinhar a organização com a estratégia. Costa 

(2001) afirmou em seu estudo que o BSC é um sistema que atua para desdobrar a estratégia 

em ações e gerenciar seu cumprimento e que possui como requisito básico a definição de uma 

estratégia coerente para a empresa.  

Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar que a utilidade do BSC está vinculada com a 

operacionalização da estratégia, conforme constatado por Rocha (2002) e de acordo com os 

preceitos identificados por Kaplan e Norton (1997; 2000) sobre a utilização do BSC como um 

sistema de gestão capaz de alinhar a estratégia organizacional. 

As proposições de uso que apresentaram maior dispersão dentre os apontamentos 

realizados pelos respondentes foram: Vincular a estratégia com o planejamento e o 

orçamento, Conquistar vantagem competitiva, liderança de mercado, Maximizar o lucro e 

Alinhar os objetivos individuais com a estratégia corporativa, conforme se pode constatar na 

Tabela 14, por meio do cálculo do desvio-padrão.  

 

4.7 ANÁLISE DAS DIFERENÇAS NO DESENVOLVIMENTO DO BALANCED 
SCORECARD NAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

Nesta seção busca-se analisar se há diferenças significantes no grau de 

desenvolvimento do BSC entre as empresas pesquisadas.  Para tanto foi realizado um teste 

estatístico de comparação entre médias, com bicaudal direta e utilização da tábua de TC (T 

crítico). Este teste consistiu em verificar se quando analisadas separadamente as empresas que 

implantaram um BSC corporativo e um desdobramento para cada tema estratégico (BSCC) ou 

as que implantaram um BSC único para toda a empresa (BSCU), se diferenciam das médias 
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calculadas em conjunto para a seção de dificuldades, impactos, efeitos e grau de utilização. 

Foram levantadas duas hipóteses de pesquisa: 

H0: as médias são iguais, ou seja (BSCC=BSCU) 

H1: as médias diferem, ou seja (BSCC≠BSCU) 

Os resultados, calculados separadamente com as médias do BSCC e do BSCU, são os 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Comparação de médias entre empresas que implantaram BSCC ou BSCU 
Dificuldades BSCC BSCU 

Média 2,278 2,054 

Nível de significância 5% 

Hipótese H0 Rejeitada 

Impactos BSCC BSCU 

Média 2,833 2,625 

Nível de significância 5% 

Hipótese H0 Aceita 

Efeitos BSCC BSCU 

Média 2,789 2,768 

Nível de significância 5% 

Hipótese H0 Aceita 

Grau de Utilização BSCC BSCU 

Média 3,196 2,910 

Nível de significância 5% 

Hipótese H0 Rejeitada 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Conforme se observa na Tabela 15, de acordo com as médias calculadas 

separadamente para as empresas que possuem BSCC ou BSCU, a hipótese H0 foi rejeitada 

para os grupo de dificuldades e de grau de utilização, ou seja, para estes casos as médias do 

BSCC é superior a média do BSCU. O grupo de Impactos e Efeitos, apesar de apresentar-se 

maior, não passa pelo teste de hipóteses, ou seja a hipótese H0 foi aceita.  

O resultado obtido para o grupo de dificuldades e de grau de utilização é 

completamente aceitável. Tal pode decorrer do fato de que o BSCC é mais complexo, 

demanda mais trabalho e necessita de um sistema de suporte que integre o BSC corporativo 

com o BSC das demais unidades.  

Em contrapartida, as pessoas entendem melhor, pois se ajusta de maneira mais 

específica, para cada unidade de negócios. Desse modo, pode-se afirmar ainda que o BSCC é 
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mais utilizado do que o BSCU, pois seu desmembramento possibilita que mais áreas da 

empresa estejam utilizando-o.  

Seguindo esta lógica, as empresas que implantaram o BSCC possuem um instrumento 

mais complexo, porém, as dificuldades enfrentadas durante este processo são maiores. A 

implementação da visão estratégica necessita que o BSC corporativo seja interligado com os 

das unidades de negócio, das equipes, dos indivíduos. Desta forma, há uma interligação entre 

os sucessivos níveis organizacionais com as mensagens da alta gerência, que são traduzidas 

de maneira consistente para os níveis mais baixos e vice-versa (LIMA, 2006).  

Costa (2001, p. 61) explicita que sistematicamente o BSC se caracteriza como um 

processo gerencial que atua no desdobramento da estratégia de cima para baixo. Kaplan e 

Norton (1997) descrevem esse processo de alinhamento de cima para baixo, começando seu 

desenvolvimento  pela equipe executiva, a qual deve compartilhar sua visão e estratégia com 

toda a empresa. A comunicação estratégica e sua vinculação com as metas pessoais gera 

entendimento e comprometimento compartilhados entre todos os integrantes da organização.  

De acordo com Lima (2006), o ponto de partida do desdobramento do BSC é o de alto 

nível, utilizado pela organização como um todo. Os objetivos e indicadores contidos nesse 

BSC são levados então ao próximo nível da organização, que geralmente compreende 

unidades de negócio. No terceiro nível do desdobramento, grupos e departamentos específicos 

desenvolvem scorecards baseados no scorecard da unidade de negócios. O nível final é o de 

equipes e individual. Para o autor, as organizações que desdobram até esse nível obterão o 

máximo do BSC, assegurando que todos os funcionários, independentemente da função ou do 

nível, desenvolvam objetivos e indicadores alinhados com os objetivos organizacionais.  

Diante do exposto, pode-se confirmar que o processo de desdobramento traz vantagens 

para a organização, mas também demanda empenho e esforço adicional. Em organizações 

hierarquizadas, formadas por divisões, unidades de negócios e unidades de serviços 

compartilhados, o alinhamento é conseguido por meio da conexão do scorecard de alto nível, 

desenvolvido para a corporação, com aqueles desenvolvidos para as diversas unidades 

organizacionais. 

Para Donlon (2003), o desdobramento do BSC para todos os níveis da organização, 

significa sintonizar toda a organização com a estratégia. O desdobramento é muito mais do 

que um exercício de comunicação da estratégia; representa um comprometimento entre 

equipes e pessoas com o intuito de concentrar recursos e atividades na execução de 

prioridades mais amplas, abrangendo todo o âmbito da organização. O desdobramento 
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proporciona a disseminação do BSC em toda a empresa, contribuindo com a execução da 

estratégia. 

A utilização do BSC contribui para o alinhamento organizacional, melhoria de foco e 

priorização de iniciativas. Contudo, o desdobramento do BSC nos diferentes níveis 

organizacionais mostra-se essencialmente necessário para que o alinhamento ocorra.   

Diante dos argumentos favoráveis ao desdobramento do BSC, o fato das médias 

calculadas para os impactos e efeitos não terem se diferenciado, mostra-se curioso. Ou seja, 

esperava-se que H0 fosse rejeitada para estes casos também. Uma explicação para isso não ter 

ocorrido pode estar ligado ao fato de que analisando as empresas separadamente, constata-se 

que o grupo de empresas que implantou o BSCC utiliza o BSC, em média, a menos de três 

anos, enquanto que as empresas que possuem BSCU o tem implantado, em média, seis anos.  

Essa diferença pode ter influenciado no cálculo das médias, pois é possível que essas 

empresas ainda não sentiram os impactos e efeitos na mesma proporção do que as empresas 

que vem utilizando o BSC por um período maior de tempo.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Nesse capítulo apresentam-se as conclusões do estudo realizado e recomendações para 

futuras pesquisas sobre o tema.  

 
5.1 CONCLUSÕES 
  

Diante da constatação de que o BSC é um sistema de gestão e medição de desempenho 

derivado das estratégias e capacidades das empresas, que se propõe a reduzir os problemas 

ocasionados pelo foco nas medidas financeiras, incapazes de traduzir as capacidades futuras 

das empresas e do amplo desenvolvimento dos conceitos de estratégia e a necessidade de 

aproximá-las das ações, esta pesquisa objetivou analisar o processo de implantação do BSC 

nas maiores empresas da Região Sul do Brasil.  

O estudo apoiou-se no delineamento descritivo. A técnica utilizada foi a de 

levantamento e os dados foram analisados por meio da abordagem quantitativa. A amostra do 

estudo contemplou 19 empresas listadas na edição de 2008 da Revista Valor 1000 que 

utilizam ou estão implantando o BSC. 

Em relação a primeira pergunta da pesquisa: Quais as empresas brasileiras da Região 

Sul listadas na Revista Valor 1000 que implantaram o BSC? Constatou-se que das 112 

empresas que responderam a sondagem, 31 utilizam ou estão implantando o BSC.  

Quanto a segunda pergunta da pesquisa: Como ocorreu o processo de implantação do 

BSC nessas empresas? Identificou-se que a empresa que possui o BSC implantado a mais 

tempo, iniciou o projeto de implantação no ano de 1999 e a empresa que implantou mais 

recentemente iniciou o projeto em 2008. Quanto ao período necessário para sua implantação, 

percebeu-se que as empresas que concluíram a implantação levaram de um a quatro anos para 

o término do processo, sendo que a conclusão mais recente ocorreu em 2009. Três empresas 

que compõem a amostra ainda estão em processo de implantação.  

Sobre a configuração do BSC, verificou-se que oito empresas possuem um BSC único 

para toda a empresa, e onze empresas possuem um BSC Corporativo com desdobramento 

para cada tema estratégico. Quatro empresas implantaram o BSC por meio de um projeto 

piloto em uma unidade da empresa, onze implantaram somente em nível corporativo e quatro 

simultaneamente em todas as unidades. Quanto à utilização de ferramentas de TI, 57,89% das 

empresas afirmaram utilizá-las para operacionalização do BSC. Quanto a contratação de 

consultoria externa, 52,63% das empresas afirmaram ter contratado uma empresa de 

 



118 

 

 

consultoria para implementar o BSC, enquanto que 47,37% o implementaram apenas com 

pessoal interno. 

A investigação sobre os motivos que levaram as empresas a implementar o BSC 

revelaram que os apontados como mais importantes foram: Alinhar a organização com a 

estratégia, Criar um sistema de gestão estratégica, Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, 

Busca de sinergia organizacional, Transmitir a visão estratégica da alta direção para toda a 

organização, Definir metas e priorizar iniciativas e Disciplinar o processo de formação 

estratégica.  

Percebeu-se que cada empresa possui suas individualidades, sendo assim, cada uma 

tem suas razões para justificar a forma em que escolheu para a implantação do BSC. Algumas 

optaram em utilizar ferramentas de TI, outras em contratar consultoria externa, outras por 

implantar um BSC único, outras por implementar somente em nível corporativo. Para todas as 

alternativas existem argumentações favoráveis e desfavoráveis, no entanto, todos na 

organização precisam estar mobilizados e comprometidos com as mudanças que irão ocorrer. 

O BSC tem como interesse expandir internamente sua estratégia e fazer com que todos os 

empregados da organização tenham conhecimento e se empenhem, por meio de seu trabalho 

para atingir os objetivos definidos.  

De acordo com as respostas das empresas participantes da pesquisa, comprovou-se a 

evolução do conceito do BSC, visto que a maioria das empresas indicou como motivo mais 

relevante o sistema de gestão estratégica ao invés do sistema de medição de desempenho. 

No que concerne a terceira  pergunta da pesquisa: Quais as dificuldades enfrentadas no 

processo de implantação do BSC nessas empresas? Constatou-se que as dificuldades mais 

relevantes identificadas pelas empresas para operacionalização do BSC são: Mobilizar todos a 

trabalharem com o modelo, Definir e tornar claro para todos a visão e a missão da 

organização, obtendo consenso geral em torno da estratégia de longo prazo, Identificar 

indicadores, Divulgar e implementar a estratégia em todos os níveis da organização e Alinhar 

as metas individuais e departamentais com a estratégia das respectivas unidades de negócio. 

Toda mudança organizacional passa por dificuldades em seu processo de implantação. 

No caso da implantação do BSC, percebeu-se que as dificuldades apontadas como mais 

relevantes estão relacionadas com as pessoas envolvidas no processo, porém neste estudo 

verificou-se que as dificuldades enfrentadas não foram consideradas como um fator 

extremamente crítico que pudesse inviabilizar o projeto de implantação. Conforme exposto 

anteriormente, as empresas que conseguem superar os problemas e adotar o BSC, obtém a 
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recompensa de diferenciarem-se das demais e de concentrar seus recursos em torno de uma 

estratégia consistente. 

Com relação a quarta pergunta da pesquisa: Quais os impactos e efeitos decorrentes da 

adoção do BSC nessas empresas? Constatou-se que no geral não houve modificação na carga 

de trabalho dos gestores, apenas duas empresas alegaram ter aumento de duas horas semanais. 

Sobre o retorno do investimento aplicado no BSC, 57,90% das empresas alegaram estarem 

satisfeitas. Os gastos previstos com a implantação foram menores em 17,64% das empresas, 

suficientes para 76,48% e maiores para 5,88%. Os gastos com treinamento de pessoal foram 

menores do que os estipulados no projeto em 11,76% das empresas, suficientes para 76,48% e 

maiores em 11,76% das empresas. 

O impacto mais representativo decorrente da adoção do BSC, de acordo com os 

respondentes, é que as medidas de desempenho definidas no BSC são capazes de diferenciar a 

estratégia da empresa, tornando-a única. Esta proposição teve impacto muito elevado, sendo 

que cinco empresas concordam plenamente. Quanto aos efeitos, os mais relevantes 

identificados pelos respondentes após a implementação do BSC foram: Foco na estratégia, 

Elaboração do planejamento, Foco no cliente, Análise de desempenho da empresa, Motivação 

e o comprometimento das pessoas com o processo da estratégia e Priorização de projetos e 

ações. 

Em relação ao grau de satisfação, duas empresas que ainda encontram-se em processo 

de implantação não responderam ao questionamento. Entre as demais, 6% afirmaram que o 

grau de satisfação com o uso do modelo é muito elevado, 76% elevado, 12% intermediário e 

6% pouco. Organizações focadas possuem uma organização interna que exige compreensão e 

comprometimento de todos os funcionários de modo a  contribuir para o êxito da estratégia. O 

BSC tenta evitar a falta de envolvimento com o planejamento estratégico à medida que parte 

da premissa que a estratégia deve ser uma tarefa de todos. Esse envolvimento contribui com o 

alinhamento da organização e possibilita o amadurecimento de características individuais que 

a tornam mais competitiva em relação as demais organizações. 

No que diz respeito a quinta pergunta da pesquisa: Qual o grau de utilização do BSC 

como instrumento de suporte ao processo de gestão nessas empresas? Verificou-se que as 

proposições de uso identificadas pelos respondentes com as maiores médias de grau de 

utilização foram: Alinhar a organização com a estratégia, Criar um sistema de apoio a 

decisão, Criar um sistema de medição de desempenho, Esclarecer e traduzir a visão e a 

estratégia, Definir metas e priorizar iniciativas, Criar um sistema de gestão estratégica, Busca 
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de sinergia organizacional e Engajamento e determinação da alta gestão, envolvimento da 

presidência com a comunicação da estratégia. 

A proposição de uso identificada na pesquisa como a mais relevante está em 

consonância com o motivo mais relevante citados pelos respondentes. O BSC está sendo 

utilizado pelas empresas pesquisadas como um sistema de gestão estratégica, de medição de 

desempenho e de apoio à decisão, para esclarecer e traduzir a visão e a estratégia e para 

alinhar a organização com a estratégia. Pelos resultados obtidos, constatou-se que a utilidade 

do BSC está vinculada com a operacionalização da estratégia, conforme constatado por Rocha 

(2002) e de acordo com os preceitos identificados por Kaplan e Norton (1997; 2000) sobre a 

utilização do BSC como um sistema de gestão capaz de alinhar a estratégia organizacional. 

Quanto a sexta pergunta da pesquisa: Há diferenças significantes no grau de 

desenvolvimento do BSC entre as empresas pesquisadas? Constatou-se por meio do teste de 

comparação de médias que as empresas, quando analisadas separadamente, quanto a sua 

configuração, BSCC ou BSCU, apresentam médias maiores nos grupos de dificuldades e grau 

de utilização e não se diferenciam significativamente quanto aos impactos e efeitos. Este 

acontecimento pode decorrer do fato de que o BSCC é mais complexo, demanda mais 

trabalho e necessita de um sistema de suporte que integre o BSC corporativo com o BSC das 

demais unidades.  

As empresas que implantaram o BSCC possuem um instrumento mais complexo, 

porém, as dificuldades enfrentadas durante este processo são maiores. Quanto ao cálculo dos 

impactos e efeitos, esperava-se que também apresentassem média maior no grupo BSCC, 

porém não foram constatadas diferenças significativas. Uma explicação para isso não ter 

ocorrido pode estar ligado ao fato de que analisando as empresas separadamente, constatou-se 

que o grupo de empresas que implantou o BSCC utiliza o BSC, em média, a menos de três 

anos, enquanto que as empresas que possuem BSCU o tem implantado, em média, a seis anos, 

deste modo, podem não ter sentido os impactos e efeitos na mesma proporção.  

Conclui-se, portanto, que o processo de implantação do Balanced Scorecard nas 

maiores empresas da Região Sul do Brasil, participantes deste estudo, está de acordo com o 

preconizado por Kaplan e Norton e com o processo evolutivo que este instrumento de gestão 

passou desde  seu surgimento até os dias atuais. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES 
 

 Considerando-se as limitações da pesquisa, apresentam-se recomendações para futuros 

estudos sobre o tema investigado:  

a) Reaplicar o estudo em empresas de outras Regiões ou Estados, a fim de constatar 

semelhanças e divergências nos resultados; 

b) Realizar o estudo em empresas listadas em outras publicações de circulação 

nacional; 

c) Entrevistar os participantes da pesquisa a fim de evitar que as perguntas sejam mal 

interpretadas. 
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APÊNDICE A – LISTA DE EMPRESAS 

 

Lista das empresas da região Sul relacionadas na edição de 2008 da Revista Valor 1000 

N° CLASSIF. (ENTRE AS 1000) EMPRESA SEDE 

1 13 Bungue Alimentos SC 

2 14 Vivo PR 

3 30 Alberto Pasqualini - Refap RS 

4 31 Sadia SC 

5 38 Copesul RS 

6 68 Renault PR 

7 71 Copel Distribuição PR 

8 73 Ipiranga Distribuidora RS 

9 80 Coamo PR 

10 84 Celesc Distribuição SC 

11 96 Tractebel Energia SC 

12 99 WEG Equipamentos SC 

13 126 Adubos Trevo RS 

14 127 Seara - Cargil SC 

15 128 Eleva RS 

16 130 Aurora SC 

17 131 Kraft Foods PR 

18 132 IPQ RS 

19 135 Electrolux PR 

20 143 Lojas Renner RS 

21 150 Gerdau Comercial PR 

22 152 Arcelor Mittal Vega RS 

23 164 Rio Grande Energia RS 

24 165 Tupy SC 

25 168 Positivo Informática RS 

26 176 Massey Ferguson SC 

27 177 Imcopa PR 

28 178 Doux Frangosul RS 

29 187 Marcopolo RS 

30 190 CEEE Distribuição RS 

31 194 C. Vale PR 

32 196 Zaffari & Bourbon RS 

33 200 AES Sul RS 

34 202 Copel Geração PR 

35 204 Universal Leaf Tabacos RS 

36 214 Sanepar PR 
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37 216 Alliance One RS 

38 228 Randon RS 

39 231 Spaipa Coca-Cola PR 

40 234 Tigre PR 

41 237 WEG Exportadora SC 

42 239 Gerdau Aços Especiais SC 

43 242 Supermercado Angeloni SC 

44 243 Lar RS 

45 245 Bianchini SC 

46 248 Ulbra PR 

47 256 Diplomata RS 

48 264 Corsan RS 

49 265 Cocamar PR 

50 266 Global Village Telecom RS 

51 267 Agrária PR 

52 274 ALL do Brasil PR 

53 277 Tradener PR 

54 301 Refinaria Ipiranga RS 

55 303 Moinhos Cruzeiro do Sul RS 

56 304 Cooperativa Integrada PR 

57 309 Panvel Farmácias RS 

58 311 INAL PR 

59 312 Innova RS 

60 313 Lojas Colombo RS 

61 325 Fertipar PR 

62 335 Cooperalfa SC 

63 344 Milenia Agrociências PR 

64 356 Usina Santa Terezinha PR 

65 358 Vipal RS 

66 362 Zamprogna RS 

67 373 Springer Carrier RS 

68 378 Copacol PR 

69 387 Suspensys RS 

70 408 Terra RS 

71 411 Batávia PR 

72 414 AES Uruguaiana RS 

73 419 Castrolanda PR 

74 422 Gonvarri Brasil PR 

75 432 Mercúrio RS 

76 439 Cálamo PR 

77 441 Petroquímica Triunfo RS 
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78 443 Cooperativa Batavo PR 

79 445 Yoki PR 

80 450 Eletrosul SC 

81 453 Josapar RS 

82 454 Frimesa PR 

83 456 CEEE Geração e Transmissão RS 

84 458 Unidasul Distribuidora RS 

85 459 CTA RS 

86 461 Cotrijal RS 

87 476 Corol PR 

88 477 Refeições Puras RS 

89 483 Amanco SC 

90 503 Zero Hora RS 

91 530 Cotrisal RS 

92 532 Paraná Equipamentos PR 

93 534 Providência PR 

94 537 Agrale RS 

95 540 Belagrícola PR 

96 548 Thyssenkrupp RS 

97 552 Hospital Conceição RS 

98 567 Stora Enso Arapoti PR 

99 570 Sulgás RS 

100 571 UBEA RS 

101 572 Placas do Paraná PR 

102 574 Fras-le RS 

103 579 SC Gás SC 

104 582 Sinoscar RS 

105 584 Schulz SC 

106 589 Tafisa Brasil PR 

107 599 Copagril PR 

108 600 Nortox PR 

109 601 CR Almeida Engenharia PR 

110 602 Cacique PR 

111 604 Stemac RS 

112 607 HCPA RS 

113 613 Casan SC 

114 614 WEG Automação SC 

115 615 Giassi Supermercados SC 

116 619 Servopa PR 

117 620 Cecrisa SC 

118 624 Guerra RS 
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119 626 Hering SC 

120 633 Florença PR 

121 638 Cocari PR 

122 661 Masisa do Brasil PR 

123 663 South Service RS 

124 665 Tramontina Cutelaria RS 

125 666 Irani RS 

126 680 Eliane SC 

127 681 Coopercarga SC 

128 690 Pamplona SC 

129 692 Tuper Tubos SC 

130 701 Copercampos SC 

131 702 Calçados Beira Rio RS 

132 711 PUC PR PR 

133 715 Lojas Quero-Quero RS 

134 716 Azaléia RS 

135 717 Cotripal RS 

136 719 Confepar PR 

137 721 Portobello SC 

138 738 O Boticário PR 

139 742 Baesa RS 

140 746 Teka SC 

141 751 Freios Master RS 

142 752 Cooper A1 SC 

143 755 Santa Casa de Porto Alegre RS 

144 759 DHB Componentes Automotivos RS 

145 764 Medabil RS 

146 765 Furukawa PR 

147 771 Enercan SC 

148 780 Cooperativa Languiru RS 

149 782 Pettenati RS 

150 785 Bom Gosto RS 

151 787 Parati SC 

152 794 Berneck PR 

153 797 Norske Pisa PR 

154 800 CEM SC 

155 807 Cosuel Dalia RS 

156 810 Eletrocal SC 

157 814 CCV PR 

158 817 Unopar PR 

159 826 Cremer SC 
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160 827 Gráfica Posigraf PR 

161 828 Synteko RS 

162 832 Piratini PR 

163 836 Mundial RS 

164 840 Rodonorte PR 

165 841 Mili PR 

166 842 Renner Sayerlack RS 

167 843 Epcos RS 

168 850 Cereagro SC 

169 856 Marisol SC 

170 862 SLC Alimentos RS 

171 871 Café Iguaçu PR 

172 880 Comil RS 

173 881 Unifertil RS 

174 890 GDC SC 

175 899 UCS RS 

176 911 Intecnial RS 

177 912 Karsten SC 

178 914 Capal PR 

179 917 Forjas Taurus RS 

180 918 Romagnole PR 

181 928 Tritec PR 

182 933 Ouro Verde PR 

183 940 Panambra RS 

184 947 Dalçoquio SC 

185 949 Adami SC 

186 951 Todeschini RS 

187 962 Compagás PR 

188 979 AESC RS 

189 987 WEG Indústrias SC 

190 992 Frigelar RS 

191 995 RBS TV RS 

192 996 ALL Intermodal PR 

Empresas da  Região Sul relacionadas na edição de 2008 da Revista Valor 1000 
Fonte: Revista Valor 1000 (2008). 

 

Lista das empresas da população que não utilizam o BSC 

N° CLASSIF. (ENTRE AS 1000) EMPRESA SEDE 

1 13 Bunge SC 

2 80 Coamo PR 

3 84 Celesc Distribuição SC 

4 96 Tractebel Energia SC 
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5 127 Seara - Cargil SC 

6 130 Aurora SC 

7 216 Alliance One RS 

8 231 Spaipa Coca-Cola PR 

9 256 Diplomata RS 

10 267 Agrária PR 

11 277 Tradener PR 

12 301 Refinaria Ipiranga RS 

13 303 Moinhos Cruzeiro do Sul RS 

14 304 Cooperativa Integrada PR 

15 313 Lojas Colombo RS 

16 335 Cooperalfa SC 

17 344 Milenia Agrociências PR 

18 362 Zamprogna RS 

19 373 Springer Carrier RS 

20 387 Suspensys RS 

21 414 AES Uruguaiana RS 

22 419 Castrolanda PR 

23 443 Cooperativa Batavo PR 

24 453 Josapar RS 

25 459 CTA RS 

26 483 Amanco SC 

27 503 Zero Hora RS 

28 532 Paraná Equipamentos PR 

29 534 Providência PR 

30 537 Agrale RS 

31 540 Belagrícola PR 

32 552 Hospital Conceição RS 

33 567 Stora Enso Arapoti PR 

34 574 Fras-le RS 

35 600 Nortox PR 

36 601 CR Almeida Engenharia PR 

37 602 Cacique PR 

38 613 Casan SC 

39 619 Servopa PR 

40 620 Cecrisa SC 

41 624 Guerra RS 

42 626 Hering SC 

43 663 South Service RS 

44 665 Tramontina Cutelaria RS 

45 666 Irani RS 

46 690 Pamplona SC 

47 692 Tuper Tubos SC 

48 701 Copercampos SC 

49 716 Azaléia RS 
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50 717 Cotripal RS 

51 721 Portobello SC 

52 742 Baesa RS 

53 746 Teka SC 
54 751 Freios Master RS 
55 759 DHB Componentes Automotivos RS 
56 764 Medabil RS 

57 765 Furukawa PR 

58 771 Enercan SC 

59 782 Pettenati RS 

60 785 Bom Gosto RS 

61 787 Parati SC 

62 794 Berneck PR 

63 807 Cosuel Dalia RS 

64 810 Eletrocal SC 

65 814 CCV PR 

66 817 Unopar PR 

67 836 Mundial RS 

68 840 Rodonorte PR 

69 841 Mili PR 

70 842 Renner Sayerlack RS 

71 850 Cereagro SC 

72 871 Café Iguaçu PR 

73 881 Unifertil RS 

74 912 Karsten SC 

75 917 Forjas Taurus RS 

76 918 Romagnole PR 

77 928 Tritec PR 

78 933 Ouro Verde PR 

79 949 Adami SC 

80 987 Weg SC 

81 995 RBS TV RS 

Empresas da  população que não utilizam o BSC 
Fonte:dados da pesquisa. 

 

Lista das empresas da população que utilizam ou estão implantando o BSC 

N° CLASSIF. (ENTRE AS 1000) EMPRESA SEDE 

1 30 Refap RS 

2 127 Seara - Cargil SC 

3 178 Doux Frangosul RS 

4 187 Marcopolo RS 

5 200 AES Sul  RS 

6 202 Copel  PR 

7 228 Randon RS 

8 234 Tigre PR 
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9 264 Corsan - Porto Alegre RS 

10 356 Usina Santa Terezinha PR 

11 378 Copacol PR 

12 422 Gonvarri Brasil PR 

13 441 Petroquímica Triunfo RS 

14 450 Eletrosul SC  

15 461 Cotrijal  RS 

16 548 Thyssenkrupp RS 

17 570 Sulgás RS 

18 607 HCPA RS 

19 638 Cocari PR 

20 661 Masisa do Brasil PR 

21 680 Eliane SC 

22 681 Coopercarga SC 

23 711 PUC PR PR 

24 715 Lojas Quero-Quero RS 

25 719 Confepar PR 

26 738 O Boticário PR 

27 755 Santa Casa de Porto Alegre RS 

28 911 Intecnial RS 

29 947 Dalçoquio SC 

30 951 Todeschini RS 

31 962 Compagás PR 

Empresas da  população que utilizam ou estão implantando o BSC 
Fonte:dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DA PESQUISA - PRIMEIRA FAS E 

 

Assinale a alternativa com a qual sua empresa se identifica no que se refere ao 

conhecimento e utilização do Balanced Scorecard (BSC):  

 

(I) O BSC é conhecido e utilizado na empresa;  

(II)  O BSC é conhecido, mas não é utilizado na empresa; 

(III)  O BSC é conhecido e está em implantação na empresa;  

(IV)  O BSC não é conhecido na empresa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

APÊNDICE C – INSTRUMENTO DA PESQUISA - SEGUNDA FASE 

 
 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 
 

 
 

Assunto: Instrumento de coleta de dados para a pesquisa sobre análise do processo de 
implantação do Balanced Scorecard nas maiores empresas brasileiras da região Sul. 

 
 
 
Prezado (a) Sr (a):  
 
 
 
Giseli Spessatto, aluna do Programa e Pós-Graduação em Ciências Contábeis do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas da FURB – Universidade Regional de Blumenau está 
desenvolvendo um projeto de pesquisa que tem por objetivo analisar o processo de implantação 
do Balanced Scorecard nas maiores empresas brasileiras da região Sul. 
 
 
Este estudo se reveste de importância para nosso Mestrado, tendo em vista a carência de 
conhecimento sobre este assunto. 
 
 
Assim, venho solicitar a indispensável colaboração de V.Sª no sentido de conceder a nossa 
aluna as respostas ao questionário proposto, necessário para o desenvolvimento da pesquisa. 
Informo que os resultados desta pesquisa serão disponibilizados à V.Sª e que os dados 
fornecidos serão tratados de forma agregada comparativa e informativa. 
 
 
Sua contribuição e colaboração serão de fundamental importância para atingir nossos objetivos 
educacionais. Agradecemos antecipadamente sua atenção e colaboração. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Profª Dra Ilse Maria Beuren 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau 
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Perfil do respondente 

1. Função na empresa:  

2. Tempo na função: 

3. Formação acadêmica:  

Curso de graduação em:  

Curso de Pós-Graduação em:  

 
Caracterização das empresas 

1. Receita anual de vendas:  

2. Ramo de atividade: 

3. Propriedade: 

(    ) Capital aberto. 

(    ) Capital fechado. 

4. Nacionalidade/Origem do capital da empresa: 

 
Descrição do processo de implantação do Balanced Scorecard 

1. Data de início da implantação do projeto do BSC na empresa:  

 

2. Data de conclusão:  

 

3. Se estiver em fase de implantação, quais etapas já foram executadas:  

 

4. Qual a configuração do BSC da empresa? 

(    ) Um BSC corporativo e um desdobramento do BSC para cada tema estratégico. 

(    ) Um BSC único para toda a empresa. 

 

5. Como foi implementado o projeto do BSC na empresa? 

(    ) Projeto piloto em unidade da empresa. Qual?____________________________ 

(    ) Implementou simultaneamente em todas as unidades. 

(    ) Implementou somente em nível corporativo. 

 

6. A organização conta com ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para automatizar o 
BSC e viabilizar sua aplicação? 

(    )Não. 

(    ) Sim. Qual o software utilizado? __________________________ 
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7. Quais os motivos que levaram sua empresa a implementar o BSC? Preencha cada item de 
acordo com as alternativas a seguir:  

 
0 = Nenhum  1= Pouco  2= Intermediário  3= Elevado 4= Muito elevado 

 
Motivos 0 1 2 3 4 

Busca de sinergia organizacional (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Definir metas e priorizar iniciativas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Disciplinar o processo de formação da estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Alinhar a organização com a estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Alinhar os objetivos individuais com a estratégia 
corporativa 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Vincular a estratégia com o planejamento e o 
orçamento 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Engajamento e determinação da alta gestão, 
envolvimento da presidência com a comunicação da 
estratégia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Melhorar o processo de tomada de decisões (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Transmitir a visão estratégica da alta direção para toda 
a organização 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Melhoria no diálogo entre os gestores e colaboradores 
dos vários níveis hierárquicos  

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ligar sua visão de futuro com o trabalho das pessoas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Incrementar o desempenho financeiro da organização (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Conquistar vantagem competitiva, liderança de 
mercado 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Maximizar o lucro (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Crescer de forma sustentada a longo prazo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Atender a gestão da qualidade (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Criar um sistema de medição de desempenho (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
      
Criar um sistema de gestão estratégica (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Criar um sistema de apoio a decisão (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Outro (explicite): 
 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

8. Sua empresa contratou consultoria externa para implementar o BSC? 
(    ) Não. Usamos somente pessoal interno capacitado no método. 
(    ) Sim. Qual o suporte oferecido pela empresa de consultoria? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. Marque com “x” as alternativas que correspondem ao que está implementado em cada 
nível da organização: 
 

Características do BSC implantado 

N
ív
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 d
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Objetivos e Medidas Estratégicas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Objetivos agrupados em perspectivas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Emprego das relações de causa e efeito com mapa 
estratégico desenvolvido 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Plano de ação e metas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Vinculação a sistema de recompensa (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Comunicação da estratégia para os empregados (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Outro (explicite): 
 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
10. Qual o nível de dificuldade observado em cada um dos itens relacionados à operacionalização 

do BSC?  Preencha cada item de acordo com as alternativas a seguir:  
 

0 = Nenhum  1= Pouco  2= Intermediário  3= Elevado  4= Muito elevado 
 

Dificuldades 0 1 2 3 4 
Elaborar o plano de implementação (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Definir os objetivos estratégicos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Construir o mapa estratégico (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Identificar indicadores (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Definir metas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Definir e tornar claro para todos a visão e a missão da 
organização, obtendo consenso geral em torno da 
estratégia de longo prazo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Divulgar e implementar a estratégia em todos os níveis 
da organização 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Alinhar as metas individuais e departamentais com a 
estratégia das respectivas unidades de negócio 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Mobilizar todos a trabalharem com o modelo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Facilitar as análises críticas periódicas e sistemáticas 
do desempenho em relação à estratégia adotada 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Resistência dos funcionários  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Falta de comprometimento das pessoas envolvidas no 
processo  

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

A “postura de espectador”, presente nos funcionários, 
prejudica o comportamento pró-ativo e inovador 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Obter feedback de modo a poder introduzir em tempo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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as melhorias estratégicas que necessitem de 
formulação 
Construção de uma base para um sistema de incentivos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Criar a capacidade de identificar oportunidades e 
orientar as iniciativas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Interpretar os dados gerados no BSC (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Alocar tempo ao BSC na tomada de decisões (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Gerenciar efetivamente por meio de processos 
multifuncionais 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Vincular o BSC com o Orçamento (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Conciliar as análises estratégicas às operacionais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Alinhamento de indicadores de resultado (lag 
indicators) com indicadores de tendência (lead 
indicators) de forma lógica e alinhada à estratégia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Desdobramento do scorecard de nível superior em 
scorecards de níveis inferiores 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Quantificar as relações de causa e efeito estabelecidas 
entre as medidas de desempenho 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Obter dados necessários para operacionalização dos 
indicadores 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Formalizar o sistema de informações  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Outro (explicite):  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
11. A implementação do BSC modificou a carga de trabalho para os gestores? 

(    ) Sim, reduziu _____ horas semanais 
(    ) Não houve alterações 

            (    ) Sim, aumentou ____ horas semanais 

12. O retorno do investimento no BSC atendeu as expectativas?  
 
____________________________________________________________________ 

13. Indique o grau de satisfação com o modelo BSC implantado na empresa: 

(   ) Nenhum       (    ) Pouco      (    ) Intermediário         (    ) Elevado        (    ) Muito elevado 

14. Os gastos necessários para a implantação do BSC: 
(    ) Os gastos foram menores do que o previsto no projeto de implantação 
(    ) O valor estipulado no projeto foi suficiente 
(    ) Os gastos foram além do que o previsto no projeto. Neste caso, explicar o que 

motivou a organização a gastar mais do que o previsto: ______________________________ 
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15. Os gastos necessários com o treinamento de pessoal para a implantação do BSC: 
(    ) Os gastos foram menores do que o previsto no projeto de implantação 
(    ) O valor estipulado no projeto foi suficiente 
(    ) Os gastos foram além do que o previsto no projeto. Neste caso, explicar o que 

motivou a organização a gastar mais do que o previsto: _________________________ 
 

16. Que efeitos o BSC trouxe na sua empresa? Preencha cada item de acordo com as 
alternativas a seguir:  

 
0 = Nenhum  1= Pouco  2= Intermediário  3= Elevado  4= Muito elevado 

 
Itens 0 1 2 3 4 

Melhora na tomada de decisões (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Elaboração do planejamento (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Elaboração do orçamento (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Cumprimento do orçamento (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Execução do plano (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Avaliação de desempenho das pessoas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Análise de desempenho da empresa (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Alinhamento das idéias dos gestores (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Objetividade da comunicação interna (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Foco no cliente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Foco na estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Foco em inovação de processos internos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Foco no aprendizado e crescimento (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Sistema de gestão baseado em valor para o acionista (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Priorização de projetos e ações (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Participação dos gestores e empregados nas discussões 
acerca da estratégia e sua implementação 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Motivação e o comprometimento das pessoas com o 
processo da estratégia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Minimização da carga de informações a analisar (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Resultados da empresa a longo prazo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Outro (explicite):  
 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
 

17. Que impactos o BSC trouxe na sua empresa? Preencha cada item de acordo com as 
alternativas a seguir:    
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0 = discordo plenamente   1 = discordo parcialmente     2 = não concordo nem discordo    
3 = concordo parcialmente   4 = concordo plenamente 

 
Opiniões 0 1 2 3 4 

A implantação do BSC gerou forte choque na cultura 
da empresa 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

O BSC resultou de um modelo consensual entre os 
gestores 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

As medidas de desempenho definidas no BSC são 
capazes de diferenciar a estratégia da empresa, 
tornando-a única 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

As relações de causa e efeito tendem a simplificar a 
realidade; são lineares, unidirecionais e demoram a ser 
revistas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

18. Qual o grau de utilização do BSC para os itens abaixo. Preencha cada linha de acordo 
com as alternativas a seguir:   
 

0 = Nenhum;  1= Pouco;  2= Intermediário;  3= Elevado;  4= Muito elevado 
 

Itens 0 1 2 3 4 
Busca de sinergia organizacional (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Definir metas e priorizar iniciativas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Disciplinar o processo de formação da estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Alinhar a organização com a estratégia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Alinhar os objetivos individuais com a estratégia 
corporativa 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Vincular a estratégia com o planejamento e o 
orçamento 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Engajamento e determinação da alta gestão, 
envolvimento da presidência com a comunicação da 
estratégia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Melhorar o processo de tomada de decisões (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Transmitir a visão estratégica da alta direção para toda 
a organização 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Melhoria no diálogo entre os gestores e colaboradores 
dos vários níveis hierárquicos  

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ligar sua visão de futuro com o trabalho das pessoas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Incrementar o desempenho financeiro da organização (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Conquistar vantagem competitiva, liderança de 
mercado 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Maximizar o lucro (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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Crescer de forma sustentada a longo prazo (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Atender a gestão da qualidade (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Sistema de medição de desempenho (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Sistema de gestão estratégica (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Sistema de apoio a decisão (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
Outro (explicite): 
 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 

Muito Obrigada! 

 

 

 


