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Resumo: O balanced scorecard tem sido utilizado por empresas e instituições nos últimos 
anos como um sistema de medição de desempenho eficiente para a tomada de decisão e 
comunicação da estratégia. Neste trabalho é proposta a utilização do balanced scorecard na 
gerência de projetos para melhor administra-los a longo prazo e auxiliar seus gestores no 
planejamento estratégico, ao estabelecer metas e alinhar suas atividades à estratégia da 
organização. Para o presente estudo foi feita uma revisão bibliográfica sobre o balanced 
scorecard e técnicas de gerenciamento de projetos sendo proposto a utilização desde como 
sistema de medição de desempenho na gerência de projetos. Através deste estudo podemos 
concluir que o balanced scorecard pode ser utilizado como um sistema de medição de 
desempenho na gerência de projetos. 
Palavras-chave: Balanced Scorecard; Sistemas de Medição de Desempenho; Gerência de 
Projetos. 

1. Introdução 

O gerenciamento de projetos tem desempenhado papel importante nas empresas nas 
últimas décadas. Através da gestão eficiente de projetos as empresas tornam-se cada vez mais 
competitivas. Para que isso ocorra, sistemas de medição de desempenho são necessários nas 
tomadas de decisões, alocação de recursos e avaliação de projetos. 

É necessário identificar as variáveis que tornam o projeto competitivo, devendo essas 
ser mensuráveis e de acordo com a missão da empresa. Através destes indicadores têm-se 
informações para o monitoramento ou avaliação do projeto. 

De acordo com Lopes e Francischini (2001), deve-se repensar a forma de 
gerenciamento aplicadas à projetos considerando o uso de novas técnicas de suporte, contínuo 
avanço tecnológico, contínuas inovações nas operações e integrações com a organização, e a 
necessidade em aumentar as habilidades técnicas e gerenciais. 

O objetivo deste trabalho é propor a utilização do balanced scorecard como sistema 
de medição de desempenho em gerência de projetos. 

 

2. Gerência de projetos 

Um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou 
um serviço único. Os projetos podem envolver uma única pessoa ou milhares delas em todos 
os níveis da organização, podendo durar poucas semanas ou mais de cinco anos (PMI, 2002). 

Lopes e Francischini (2001) apresentam alguns aspectos relacionados a projetos: 
• o objetivo do projeto é satisfazer às necessidades dos consumidores;  
• o projeto aplica-se tanto a produtos como a processos;  
• o projeto começa com um conceito e termina na tradução desse conceito na 

especificação de algo que pode ser produzido;  
• a execução de um projeto é um processo de transformação.  
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O gerenciamento de projetos pode ser classificado em nove áreas de conhecimento que 
são: as gestões de integração, do escopo, de prazos, de custo, da qualidade, de recursos 
humanos, de comunicação, de riscos e de aquisições (PMI, 2002). 

De acordo com Barcelos e Borba (2004), os projetos apresentam um ciclo de vida, 
onde para cada projeto devem ser definidas as fases de crescimento, pico e declínio na 
intensidade de trabalho requerida, assim o ciclo de vida do projeto serve para definir o início e 
o fim de um projeto. 

As partes envolvidas do projeto são indivíduos e organizações diretamente envolvidas 
no projeto, ou aqueles cujos interesses podem ser afetados, de forma positiva ou negativa, no 
decorrer do projeto ou mesmo após sua conclusão; podem, também, exercer influências no 
projeto e seus resultados. A maturidade da organização com respeito a sistemas de gerência de 
projeto, cultura, estilo, estrutura organizacional e escritório de projetos podem, também, 
influenciar o projeto (PMI, 2002). 

Para que um projeto tenha sucesso em uma organização é necessário que as práticas de 
gerência de projetos estejam na cultura da empresa. Estas práticas devem ser reconhecidas e 
respaldadas pela alta administração. Este comprometimento gerencial irá estimular a gestão 
de projetos, além de permitir o fortalecimento dos valores básicos de um projeto: cooperação,  
trabalho de equipe, confiança e comunicações eficientes (BARCELOS e BORBA, 2004). 

De acordo com Valandro e Kronmeyer (2004), o uso de metodologias de 
gerenciamento, com suas práticas e ferramentas relacionadas, pode determinar o sucesso ou 
fracasso de um projeto. Há duas escolas de ensino de gerência de projetos: a primeira e mais 
antiga baseia-se no conceito de ciclo de vida do projeto e parte de uma premissa "temporal", 
dividindo o projeto em fases como concepção, planejamento, execução e fechamento. A 
segunda escola, chamada de Universo de Conhecimento da Gerência de Projetos, bastante 
utilizada e testada, é a metodologia do Project Management Institute (PMI), que vem 
ganhando espaço desde o inicio dos anos 90 e parte do pressuposto que existe uma série de 
disciplinas que precisam ser aplicadas em projetos para garantir seu sucesso. Estas disciplinas, 
fixadas no PMBOK 2000 (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), são as 
seguintes: gerenciar prazo, gerenciar custo, gerenciar qualidade, gerenciar escopo, gerenciar 
risco, gerenciar comunicação, gerenciar recursos humanos, gerenciar 
suprimentos/contratação, assim como, gerenciar integração (que inclui planejamento, 
acompanhamento e controle de mudanças). Na prática, as duas escolas são complementares.  

 

3. Sistemas de medição de desempenho 

Para se obter uma melhor eficiência na tomada de decisão, medidas de desempenho 
devem ser criadas e utilizadas para quantificar metas e propor objetivos pretendidos pelas 
organizações. 

Podemos definir medição de desempenho como o processo de quantificação em ações 
que conduzem o desempenho (NELLY et al., 1995). 

Através das medidas de desempenho pode-se avaliar, controlar e melhorar processos 
de produção. Além disso, pode-se utiliza-la para comparar o desempenho de diferentes 
organizações, departamentos, times e indivíduos (GHALAYINI e NOBLE, 1996). 

De acordo com White (1996), historicamente medidas financeiras têm sido utilizadas 
para medir o desempenho das empresas. Porém outras medidas, além das financeiras, são 
necessárias para melhor medir o desempenho das empresas e traçar suas estratégias. 

Ghalayini e Noble (1996) citam em seu estudo que durante o período de 1880 e 1980, 
a literatura sobre medidas de desempenho teve sua ênfase em medidas financeiras como lucro, 
retorno de investimentos e produtividade. Já a partir do final de 1980 mudanças no mercado 
mundial levaram as empresas a repensarem esta visão, pois nesta época as empresas 
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começaram a perder partes do mercado para competidores estrangeiros que foram capazes de 
prover produtos com alta qualidade com baixos custos e maior variedade. Para reverter este 
cenário, mudanças foram implementadas nas estratégias das empresas, mudando seu foco da 
produção de baixo custo para o foco da qualidade, flexibilidade e baixo lead-time. 
Elaboraram-se novas tecnologias e metodologias de gerenciamento da produção, revelando a 
necessidade de novos sistemas de medição para o sucesso das empresas. 

Estas mudanças foram necessárias devido às limitações apresentadas nos sistemas de 
medições tradicionais como apresentadas a seguir (GHALAYINI e NOBLE, 1996): 

• como os relatórios financeiros são fechados mensalmente, estes apresentam atrasos 
de métricas que são um resultado de decisões passadas. Assim, operadores, 
supervisores e gerentes operacionais consideram relatórios financeiros muito 
antigos para serem úteis para avaliar desempenho operacional;  

• medidas de desempenho tradicionais tentam quantificar desempenho e outros 
esforços de melhoramento em termos financeiros. A maioria de melhoramentos de 
esforços são difíceis de quantificar em dólares (redução de lead time, aderência à 
agenda de entrega, satisfação do cliente e qualidade do produto). Além disso, 
operadores acham relatórios financeiros típicos difíceis de entender o que leva a 
frustração e insatisfação. Como resultado, medidas de desempenho tradicionais são 
geralmente ignoradas na prática no nível operacional; 

• relatórios financeiros tradicionais são inflexíveis visto que eles têm um formato 
predeterminado que é usado através de todos os departamentos. Entretanto, mesmo 
departamentos da mesma empresa têm suas próprias características e prioridades. 
Assim, medidas de desempenho que são usadas em um departamento podem não 
ser relevantes para outros; 

• a preparação de relatórios financeiros tradicionais requerem uma quantia alta de 
dados que usualmente são caras de se obter; 

• medidas de desempenho tradicionais não tem incorporada estratégia, sendo seus 
objetivos minimizar custos, aumentar eficiência dos empregados e utilização das 
máquinas.  

Neely (1999) cita sete razões para que medidas de desempenho nos negócios tenham 
se tornado tão importante recentemente: mudanças na natureza do trabalho; aumento da 
competitividade; iniciativas de melhoramento específicas; requisitos de qualidade nacional e 
internacional; mudanças nas normas das organizações; mudanças na demanda externa; e o 
poder da tecnologia da informação. 

 

4. Balanced scorecard 

Existem diversos sistemas de medição de desempenho (SMD), como cita Attadia 
(2004): a Matriz de Medição de Desempenho, o Performance Pyramid ou Strategic 
Measurement, Analysis, and Reporting Technique (SMART), o Sistema de Medição de 
Desempenho Integrado, o Performance Prism e o Balanced Scorecard (BSC). 

Segundo Butler et al. (1997), gerenciamentos eficientes dependem de medições 
eficientes de desempenho e resultados. Já se sabe que medidas tradicionais centralizadas em 
critérios financeiros são inadequadas para o ambiente moderno das empresas. 

Tendo em vista que as medidas de desempenho devem estar relacionadas à estratégia 
das empresas para um melhor controle e aprimoramento dos processos, foi desenvolvido o 
balanced scorecard (BSC). 
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Através do balanced scorecard tem-se um conjunto de medidas que permite à alta 
gerencia uma rápida, mas clara visão do negócio, utilizando para isto não só critérios 
financeiros (BUTLER et al., 1997). 
 O balanced scorecard além de contar com medidas financeiras e não-financeiras de 
desempenho, ajuda a implementar a estratégia de maneira eficiente (ATTADIA, 2004). 

O BSC vem se tornando importante entre as empresas em relação a medidas de 
desempenho, facilitando e melhorando o gerenciamento de estratégias ao utilizar medidas 
financeiras e não-financeiras (KAPLAN e NORTON, 2001). 

Sabe-se que medir bens tangíveis não é muito difícil, mas o mesmo não se pode dizer 
sobre bens intangíveis e seus efeitos dentro da cadeia produtiva. Os bens intangíveis apesar de 
serem difíceis de se medir são muito importantes no gerenciamento da estratégia pois 
agregam valor indiretamente à empresa ou produto (KAPLAN e NORTON, 2001). 

De acordo com Kaplan e Norton (2001), o BSC é uma metodologia para descrever 
estratégias de criação de valor que ligue bens tangíveis e intangíveis. 

Segundo Ghalayini e Noble (1996), Kaplan e Norton desenvolveram um sistema 
integrado de medição de desempenho para medidas estratégicas, operacionais e financeiras. O 
BSC responde a quatro questões básicas:  

• como os consumidores nos vêem? (perspectiva do cliente); 
• o que mais nós enfocamos? (perspectiva do negócio interno); 
• nós podemos continuar a melhorar e agregar valores? (perspectiva da inovação e 

aprendizado); 
• como nós vemos os acionistas? (perspectiva financeira). 

Conforme Kaplan e Norton, o BSC permite aos gerentes verem o negócio através 
destes quatro importantes segmentos: perspectiva financeira, perspectiva do cliente, 
perspectiva do negócio interno e perspectiva da inovação e aprendizado (BUTLER et al., 
1997). 

Para cada uma destas perspectivas metas são estabelecidas pelos gerentes. 
Similarmente, medidas específicas são especificadas em ordem de alcançar cada meta. O BSC 
tem duas principais forças. Primeiro, eles sumarizam em um relatório gerencial muitas das 
discrepâncias elementos de uma competitiva agenda da empresa. Segundo, ele previne sub-
otimização por forçar os gerentes sênior para considerar todas as medidas operacionais ao 
mesmo tempo (GHALAYINI e NOBLE, 1996). 

De acordo com Butler et al. (1997) esta classificação dentro de quatro segmentos não 
é fixa, podendo-se encontrar outros segmentos em diversas empresas como o caso da empresa 
Rexam Custom Europe (RCE), onde foram adotadas as três seguintes perspectivas: 
perspectiva dos acionistas, perspectiva do crescimento extraordinário e a perspectiva do 
melhoramento contínuo. 

O BSC atende para integrar quatro importantes perspectivas de desempenho em um 
relatório de gerenciamento simples e fácil de usar. A principal fraqueza deste enfoque é que 
ele é primeiramente desenhado para gerentes sênior para prover a eles uma visão geral do 
desempenho, sendo assim não aplicável no nível operacional (GHALAYINI e NOBLE, 
1996). 

O BSC não pode ser visto apenas como medidas de desempenho, pois qualquer 
medida cria um foco para o futuro. A magnitude dos resultados atingidos pelos adeptos do 
balanced scorecard revela que o este deve focar toda a organização na estratégia. Assim 
deve-se utilizar o BSC não apenas como medida de desempenho, mas sim como 
gerenciamento da estratégia (KAPLAN e NORTON, 2001). 

Pode-se concluir que o balanced scorecard é mais do que uma ferramenta de medição 
de desempenho, é um sistema de gerenciamento (BUTLER et al., 1997). 
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5. Balanced scorecard na gerência de projetos 

Poucos gestores em organizações brasileiras têm uma clara visão de como estão seus 
projetos. Normalmente, essa visão está limitada a aspectos como o cumprimento de prazos e 
custos. Percebe-se que indicadores de prazo e custo são importantes, porém extremamente 
limitados, pois de certa forma representam não a causa dos problemas, mas sim a 
conseqüência. Quando os gestores passam a ver seus projetos através do balanced scorecard, 
começam a entender o real impacto do sucesso de cada iniciativa em toda a organização, 
demonstrando as dependências existentes entre projetos, portfólio de projetos corporativo e 
estratégia organizacional como um todo (PINTO, 2005). 

Segundo Barcelos e Borba (2004), existem mais projetos a serem desenvolvidos do 
que recursos nas empresas, criando assim um sério problema para sua capacidade de se 
tornarem e se manterem competitivas. Muitas empresas precisam conciliar uma grande 
demanda de projetos com uma quantidade limitada de recursos financeiros, tempo e pessoas 
qualificadas. Além disso, observa-se uma distância entre a gestão de projetos e seu 
alinhamento com o planejamento estratégico. 

Propõe-se neste trabalho a utilização do BSC como um sistema de gestão estratégico 
na gerência de projetos para melhor administra-los a longo prazo e auxiliar seus gestores no 
planejamento estratégico, ao estabelecer metas e alinhar suas atividades à estratégia da 
organização. 

Através da estratégia estabelece-se o que vai ser feito para chegar à situação desejada e 
o projeto explicita como atuar e operacionalizar as ações para realizar a decisão estratégica. 
Assim, é nos projetos que o executivo vai alocar e administrar os recursos necessários à ação 
estratégica (VALANDRO e KRONMEYER, 2004). 

Para a utilização do BSC, primeiramente deve-se ter definida a missão e visão da 
organização. Tendo-se bem definidas estas, deve-se elaborar a estratégia a ser adotada no 
projeto. Esta estratégia deve estar condizente com a missão e visão da organização. Uma 
empresa que tenha por missão satisfazer seus clientes através da qualidade de seus produtos e 
serviços não deve ter um projeto que priorize apenas o custo não levando em consideração os 
fatores de qualidade do mesmo. 

Conforme Valandro e Kronmeyer (2004), para a empresa se manter no mercado, é 
necessário que ela tenha uma estratégia competitiva. Se a estratégia competitiva não for 
oriunda de um processo de planejamento, terá ela sido desenvolvida em muitos casos por 
ações isoladas dos departamentos da empresa, o que raramente trará bons resultados. 

As dificuldades para implementação da estratégia podem ser amenizadas com o 
auxílio do balanced scorecard. Ele traduz a missão das empresas num conjunto abrangente de 
medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. 
Ao mesmo tempo em que mantém o interesse no desempenho financeiro, o BSC revela com 
clareza os vetores de desempenho superior e de longo prazo em termos competitivos e de 
criação de valor. A mensuração converge o foco para o futuro, pois os indicadores escolhidos 
pelos gerentes comunicam à organização o que é importante. Para o pleno aproveitamento 
deste poder, a mensuração deve integrar-se no sistema gerencial (VALANDRO e 
KRONMEYER, 2004). 

Definida a estratégia, devem-se definir as perspectivas do BSC que conduzam à 
estratégia do projeto. 

Propõe-se a utilização das seguintes perspectivas do BSC no presente estudo conforme 
figura 1:  
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FIGURA 1 – Perspectivas proposta para o BSC na gerência de projetos 
Fonte: Adaptado de Attadia (2004) 

 

A partir das perspectivas definidas elabora-se os objetivos relacionados a cada 
perspectiva. Deve-se definir quais objetivos serão traçados para atingir a visão da empresa 
perante seus clientes e acionistas. Pela perspectiva da aprendizagem e crescimento podemos 
destacar os erros e acertos de cada projeto, sustentando o processo de mudança e melhoria na 
gestão dos projetos, e na perspectiva do processo interno de negócio, além de focar na 
melhoria dos processos que se destacam tanto positivamente como negativamente, devemos 
utilizar da modularidade e da documentação detalhada dos projetos afim de reaproveitar 
trabalhos e técnicas desenvolvidas em projetos anteriores.  

Este estudo serve como uma referência para se iniciar a implementação do BSC como 
um sistema de medição de desempenho na gerência de projetos. Como sugestão para 
trabalhos futuros propõe-se uma pesquisa-ação na gerência de projetos de uma empresa afim 
de determinar indicadores e metas para os objetivos elaborados para cada perspectiva, 
selecionar as iniciativas a serem tomadas para o sucesso da implementação e por fim definir o 
plano de implementação do BSC na organização. 

 

6. Conclusão 

Medidas de desempenho tradicionais têm muitas limitações que fazem delas menos 
aplicáveis nos dias atuais de mercados competitivos, assim novos métodos de medição de 
desempenho são necessários para as empresas melhor gerenciarem seus projetos. 

Dentro deste contexto tem-se o balanced scorecard, que é um sistema de medição de 
desempenho focado na estratégia, permitindo uma melhor avaliação e controle de suas 
operações. 

Através do balanced scorecard pode-se realizar medidas financeiras e não-financeiras 
de acordo com os critérios de competitividade da empresa. Estes critérios podem ser em 
relação a preço, qualidade, tempo e flexibilidade. Através do BSC as empresas podem medir o 
desempenho de seus projetos para assegurar que estes alcancem melhoramentos contínuos em 
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ordem de se manterem competitivos, aumentando a participação no mercado, conforme suas 
estratégias. 

O BSC deixa de ser apenas um sistema de medição de desempenho, e passa a ser um 
sistema de gestão de projetos da organização, utilizado para comunicar à todos os envolvidos 
nos projetos, sua estratégia e os objetivos pretendidos conforme cada perspectiva do BSC. 

Através dos conceitos apresentados, e das perspectivas e objetivos elaborados neste 
trabalho, tem-se um roteiro e material para iniciar o trabalho de implementação do BSC na 
gerência de projetos.  
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