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Resumo 
Este trabalho apresenta uma pesquisa de campo realizada com dez empresas de grande porte 
instaladas na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, buscando identificar a aplicação 
das  ferramentas de avaliação de desempenho estratégico e sua contribuição para a geração 
de conhecimento, através de processos de melhoria contínua e desenvolvimento de produtos e 
serviços, bem como o papel dos sistemas de informação neste processo. Contém também 
revisão bibliográfica sobre o Balanced Scorecard, seu uso no Brasil, os principais benefícios 
e dificuldades encontradas em sua implantação, principalmente quando comparado ao 
processo operacional. 
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1. Introdução 
Com a intensa competição empresarial, com a perspectiva de tornar-se cada vez mais acirrada, 
surgem perturbadoras inquietações dos gestores sobre quais os procedimentos a serem 
adotados para permitir que uma organização sobreviva e possa ampliar seus horizontes. 
As causas destas inquietações são certamente derivadas do aumento da capacidade de 
produção, a automação, a velocidade da comunicação e os transportes, com modais cada vez 
mais integrados. Reduzindo significativamente o tempo entre o desenvolvimento de um 
projeto e a colocação do produto no mercado, pois o ciclo de vida dos produtos vem caindo 
significativamente, a concorrência e o comportamento dos clientes obrigam a gestão do 
portfólio cada mais focada em resultados. 
Com base nesta circunstância, percebe-se que o pensamento estratégico evolui 
significativamente a partir de 1960, com os postulados de Ackoff, Drucker entre outros. Estes 
autores apresentam a necessidade de se pensar o futuro e criar mecanismos para prospectar os 
cenários contemporâneos e, a partir destes e das competências internas escolher os melhores 
caminhos para direcionar a organização. 
Não bastou desenvolver métodos e técnicas que derivaram do planejamento estratégico, mas 
foram acrescidas outras como a gestão através de processos, que rompe com os tradicionais 
departamentos, como pode ser observado na Reengenharia proposta por Hammer e outros. 
Em vão foram as ampliações das comunicações associadas ao notável desenvolvimento da 
informática, tanto em hardware quanto em software, que possibilitaram uma especial 
condição de crescimento da administração para gerenciar os processos e os relacionamentos 
com o mercado e fornecedores. Parece que a questão crítica,  é melhorar a capacidade de 
monitorar se o planejado está sendo executado, ou seja, medir o desempenho da organização e 
suas diversas fases. 
É grande a importância a integração do planejamento estratégico com  o operacional,  porém, 
o que se observa é uma confrontação realizada somente ao final de um período, normalmente 
ao longo de um semestre ou um ano. Esta e outras questões pertinentes ao campo estratégico e 
operacional é que foi a linha que instigou a pesquisa buscando-se identificar ferramentas que 
permitam acompanhar de forma permanente o realizado e o planejado, para que se possa 
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corrigir eventuais desvios de percurso. Para KAPLAN (2001) na maioria das organizações, o 
processo gerencial se desenrola em torno da discussão do orçamento e do plano operacional. 
A gestão tática é imprescindível, mas tudo não pode se resumir a isso, afirma o autor. A 
aplicação do BSC permite o gerencimento da estratégia que integra o tático (orçamentos 
financeiros e avaliações mensais) e o estratégico. SLACK et. Alli (1996) salienta muitas vezes 
os gerentes de produção tendem a estar geograficamente dispersos ou radicalmente 
envolvidos no processo que não denotam tempo ou importância ao processo de planejamento 
estratégico.  
A literatura e aplicação do Balanced Scorecard é  recente  se comparado a outras ferramentas 
para a gestão estratégica, sendo que a  sua aplicação vem ganhando espaço no Brasil somente 
nos últimos  anos, o que se reflete numa metodologia pouco disseminada e utilizada e que 
merece um estudo mais aprofundado, pois ainda está se consolidando e formatando ao nosso 
cenário industrial.  
Diante deste fato, investigou-se o impacto e os resultados que a ferramenta vem oferecendo às 
organizações que adotaram o BSC, analisando-se sistematicamente: 

- Os resultados obtidos são satisfatórios apesar do esforço empregado?  
- Quais as  implementações necessárias na estrutura organizacional, como o redesenho 

de fluxos e processos para a adequação plena do conceito do BSC?  
- A resistência à mudanças é um impeditivo natural e como pode comprometer a sua 

implementação.   
- Qual o papel das lideranças na condução do processo?  
- Apesar do BSC estar sendo utilizado como ferramenta de vanguarda, quais são os mo-

tivos que levam a algumas organizações a incorrerem num insucesso quando da sua 
implantação? 

Buscou-se conhecer a abrangência da ferramenta e os fatores críticos para a sua implementa-
ção, se os resultados obtidos se aproxima dos propostos, considerando o inter-relacionamento 
das quatro perspectivas básicas do BSC (financeira, clientes, processos internos e aprendiza-
do) na organização objeto de estudo e a comparação com outras entidades similares. As ne-
cessidades de ajustes organizacionais e comportamentais para sua plena implantação e a cul-
tura da permanente verificação das ações realizadas e a condição de atingir os objetivos a se-
rem alcançados.  Para tal foi realizada pesquisa de campo para buscar responder aos proble-
mas supracitados decorrentes da condução de um processo de implementação e operação.  
 
Suporte Teórico da Pesquisa 
Desenvolvido por Kaplan e Norton , a serviço da KPMG nos EUA,  no início da década de 90 
teve como objetivo inicial, mensurar a performance para as organizações do futuro.  O estudo 
foi motivado pela crença de que os métodos existentes para avaliação do desempenho empre-
sarial, em geral apoiados nos indicadores contábeis e financeiros, estavam se tornando obsole-
tos ou não representavam a organização por completo.  
O BSC é uma ferramenta que almeja ser completa e associar a visão e a estratégia num con-
junto coerente de medidas de desempenho. Agrega indicadores financeiros e não financeiros, 
balanceado segundo as perspectivas de todas as partes interessadas e que proporciona à orga-
nização uma rápida e abrangente visão do negócio, atual e futura. 
O seu foco está baseado em quatro perspectivas: 

a. Financeira.  
b. Clientes.  
c. Processos Internos.  
d. Aprendizado/Crescimento.   
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a.  Perspectiva Financeira:  
• Indica se a implementação e execução da estratégia estão contribuindo para a melhoria 

dos resultados financeiros. 
• Representa as metas finais para os objetivos das outras perspectivas do BSC (clientes, 

processos internos e aprendizado) 
Exemplo: As empresas que estão num estágio de crescimento rápido devem considerar 
os indicadores de crescimento em vendas; receita de novos produtos; clientes e merca-
dos.  Para aquelas empresas que já estão num estágio de colheita ou maturidade os indi-
cadores mais significativos seriam o retorno sobre o patrimônio, margem de lucro e ou-
tros. 
 

b. Perspectiva do Cliente e Mercado: 
• Proporciona os elementos para que a organização alinhe os seus principais indicadores de 

sucesso com o atendimento das expectativas dos clientes e das necessidades do mercado.  
• Medição e acompanhamento do valor entregue ao cliente através de seus produtos e servi-

ços.  Exemplo de Indicadores: 
• aquisição e retenção de clientes; 
• satisfação; 
• lucratividade de clientes;  
• imagem do produto ou marca.  
 

c. Perspectiva dos Processos Internos 
A estratégia é executada por meio de processos, abrangendo: 
 
               INOVAÇÃO                          OPERAÇÃO                      PÓS-VENDA 
 
         
 
 
     

  Figura 1: Processo de Produção da Estratégia 
                                                    Fonte: Norton & Kaplan (1997) 
 
Objetivo:  aumentar a produtividade; a eficácia operacional; melhorar a qualidade e otimizar o 
tempo de sua execução.  
 
d.  Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 
Foco nos funcionários, motivação, tecnologia e sistemas de informação.  
• Proporciona a infra-estrutura que habilita e capacita a organização para executar e estraté-

gia e atingir os objetivos definidos nas outras perspectivas.  
• Capacidade em inovar, melhorar, aprender, desaprender, adaptar e crescer para atender às 

constantes mudanças no cenário competitivo. 
Conforme cita GRAEML  os Balanced Scorecards ajudam as organizações a mudarem os 
tradicionais referenciais financeiros para outros, associados à missão da empresa, ou seja, 
possibilita a abertura para outras perspectivas.   
Dados obtidos por varias pesquisas realizadas na internet aos principais executivos, indicam 
que 40% das 1000 maiores empresas americanas posicionadas pela revista  Fortune irão utili-
zar o BSC a partir de 2002.  
 Os principais benefícios do BSC podem ser resumidos como: 

   Identificar  
     Mercado 

     Criar 
      Produto  

Produzir             
     Produto 

     Entregar 
      Produto  

       Suporte 
       Pós-Venda 
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• Traduz os objetivos estratégicos em um conjunto de indicadores de desempenho. 
• Ajudar a alinhar, focar e implementar a estratégia. Os principais obstáculos na implemen-

tação da estratégia residem nas seguintes barreiras: 
- Barreira da visão (a estratégia não é entendida por quem deverá implementá-la);  
- Barreira pessoal ( as metas, incentivos e competências pessoais não estão vinculadas a 

estratégia);   
- Barreira operacional ( o processo orçamentário ocorre em separado ao planejamento 

estratégico) e, 
- barreira do gerenciamento (os sistemas de gerenciamento são projetados para o contro-

le operacional ou acompanhamento dos resultados).   
É relevante compreender que o BSC não consiste em uma panacéia, um sistema de gestão que 
por si só assegure o bom desempenho da organização, mas em uma ferramenta, que, em 
conjunto com processos organizacionais eficazes (incluindo coordenação, processos 
gerenciais e comunicação, dentre outros) pode levar as empresas a melhores resultados. 
(GOLDSZMIDT, 2003) 
Na implementação do BSC apresentam-se os desafios do seu projeto, a escolha dos 
indicadores e sua operacionalização, assim como a determinação das hipóteses de causa e 
efeito. (GOLDSZMIDT, 2003) 
 
Acredita-se que o Balanced Scorecard possa oferecer contribuições significativas na  condu-
ção estratégica das organizações do próximo século, aproximando a visão e o pensamento 
estratégico, muita vezes na cabeça do principal executivo, dos objetivos e metas almejados 
pela  organização. A idéia simplesmente é eliminar  este gap ou pelo menos reduzir as distân-
cias entre planejamento, acompanhamento e resultado.   
 
2. A Pesquisa 
A pesquisa foi aplicada no primeiro semestre de 2003, para identificar quais processos de 
planejamento estratégico e ferramentas de acompanhamento que são utilizadas por grandes 
empresas, líderes em seus segmentos, que atuam no Paraná. E por ser o universo das grandes 
empresas líderes em seus segmentos e que atuam no Paraná pequeno, foi adotada a 
amostragem não probabilística. 
Para possibilitar uma visão ampla dos métodos que estão sendo utilizados em planejamento 
estratégico, o critério de escolha das empresas adotado foi o seguinte: dez empresas de grande 
porte, líderes em suas áreas de atuação. 
 

2.1. Metodologia  
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de amostra intencional, para proporcionar uma 
observação mais realista da forma de gestão e ferramentas que estão sendo utilizadas. 
Quanto ao campo da aplicação, conduziu-se através de uma análise intensiva em observações, 
entrevistas e documentos. 
 

2.2. Processo de Coleta dos Dados 
Determinada a escolha das empresas a serem visitadas, foram relacionados os pontos e a 
profundidade a serem abordados e agendadas entrevistas. Aplicou-se uma entrevista teste, 
para construir um roteiro que serviu de base para as entrevistas e observações realizadas.  As 
entrevistas foram gravadas e as observações registradas, visando reter todas as informações 
prestadas. As técnicas utilizadas nas visitas foram: 

� Observação estruturada 
� Entrevista pessoal qualitativa,  
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Os Resultados 
 

2.3. Quanto a estrutura organizacional e o impacto operacional  
Todas as empresas visitadas possuem grande preocupação em manter sua agilidade, por isto 
reduziram seus níveis vinculados á administração central, denotadamente aquelas com grande 
diversidade de negócios ou de grande abrangência geográfica, que se reorganizaram 
utilizando os princípios de unidades de negócio, ou seja, menores estruturas, mais 
descentralizadas e com autonomia para a gestão do empreendimento. 
Outras importantes observações foram: 
− Algumas empresas se alteraram profundamente para fazer frente a desregulamentação 

ocorrida no Brasil (privatizações, fusões, incorporações, abertura do mercado após o plano 
Real entre 1994 e 2000, etc.) e em diversos segmentos, competindo ou pelo menos 
fazendo frente às empresas internacionais que ingressaram ou virão estabelecer-se no 
segmento de telefonia, comunicações, transportes, energético, etc; 

− Otimização das relações com fornecedores, criando condições mais estáveis e maior 
sinergia, deslocando através da redução da integração vertical e horizontal algumas 
atividades a estes, desde o desenvolvimento de novos produtos até a execução de algumas 
tarefas em sua planta industrial.  Assim a estrutura operacional também foi alterada,  
reduzindo-se níveis hierárquicos, possibilitando maior velocidade de comunicação e 
reação, principalmente quanto às encomendas internacionais, que possuem características 
especiais de país a país, aplicação a aplicação; 

− A estrutura formal foi simplificada, onde cabe á diretoria central coordenar, integrar e 
suprir as diretorias regionais, que tiveram maior autonomia para gerenciar seus 
orçamentos, porém são cobradas pelos resultados, desta forma procura-se dar maior 
velocidade de processamento e superar as dificuldades legais de uma empresa pública; 

− Por serem empresas de alta tecnologia algumas com atuação mundial, que produzem 
muitos produtos, é comum haver remanejamento dos produtos com outras indústrias do 
mesmo grupo, de outras localidades do mundo, exigindo muita flexibilidade, 
principalmente nos processos. Em diversos casos há necessidade de importação de 
componentes de diversos fornecedores, com características peculiares, exigindo muita 
versatilidade e flexibilidade de todos, sendo esta unidade situa-se entre as cinco mais 
ajustadas do mundo. 

 
2.4. Quanto ao processo de planejamento estratégico adotado 

Nas empresas de base, o planejamento é desenvolvido num horizonte de cinco anos, para as 
demais este prazo oscila entre três e quatro anos,com revisões a cada dois, com ajustes anuais, 
visando adequar necessidades circunstanciais para se atingir objetivos de longo prazo.  O 
processo é definido da seguinte forma: os acionistas principais definem as metas de longo e 
médio prazo para a diretoria,esta decompõe os objetivos distribuindo-os para cada empresa ou 
unidade, cada empresa através de sua diretoria faz a adequação necessária com eventuais 
propostas de correção enviando para a direção central que consolida e aprova com o conselho 
de acionistas; 
Para as empresas de capital internacional o planejamento estratégico é definido pela matriz, 
seus objetivos, distribuídos nas áreas chave : desenvolvimento, suporte e produção, buscando 
desta forma aumentar a agilidade, qualidade e produtividade da empresa.  O planejamento é 
em média para cada quatro anos com revisões anuais, para os casos visitados. 
 

2.5. Critérios de Definição de Metas 
De forma geral o planejamento central é desdobramento por área, por grupos auto-
gerenciáveis que trabalham em projetos específicos e por funcionário, com participação dos 
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representantes de cada área.  Na grande maioria dos casos,  há desdobramento das metas e 
elas atingem a todos os funcionários, porém os processos e planos operacionais têm sua 
avaliação conjunta por seção e turno. 
Como importante observação, notou-se que nem todas as empresas operam com total fluidez 
nas negociações e fixação dos objetivos individuais. 
 

2.6. Sistemas e Métodos de Acompanhamento e Controle 
Em alguns casos observou-se um sistema de acompanhamento por períodos, que variam de 
mensal a semestral, de acordo com a área e o campo de atuação, há relatórios gerenciais que 
informam uma equipe de assessores da administração central; 
O acompanhamento é periódico, varia conforme a unidade, algumas empresas adotaram o 
mecanismo de equipes autogerenciáveis pelo cumprimento de seus projetos e a empresa pelos 
resultados mensais e anual, o controle individual é gerenciado pelos departamento de recursos 
humanos; 
 

2.7. A relação com os empregados, como assumem os compromissos.  Existência de 
resistências, de que tipo e como foram superadas. Utilização de premiação para 
os empregados. Quais as tendências. 

 
De forma geral, observou-se que na grande maioria dos casos quando da implantação de 
procedimentos de planejamento e controle surgiram resistências, porém nas empresas públicas 
ou controladas por governos os funcionários estatutários, em função da estabilidade 
empregatícia, não foi muito árdua a tarefa de fazê-los assumir metas, com exceção de algumas 
médias chefias, sendo necessárias reuniões, seminários de sensibilização e alguns anos de 
processo para que a cultura fosse assimilada ou internalizada a contento. 
Para as empresas de capital privado algumas empresas sempre ofereceram a participação dos 
empregados em seus assuntos, a participação destes no comprometimento dos resultados não 
teve qualquer resistência, há uma cultura interna formada, madura e que permitiu a 
implantação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)  de forma simples e participativa, 
com muita colaboração de todos, a comunicação é permanente através de boletins e 
representantes setoriais (multiplicadores), eleitos de forma rotativa acompanham os resultados 
obtidos e auxiliam a propor alternativas para corrigir as eventuais distorções, por ser empresa 
pública ainda não há legislação específica para participação nos lucros, mas há um processo 
de premiação por distinção destacando aqueles de melhor desempenho em suas áreas; 
Em dois casos observou-se uma cultura interna muito interessante, as barreiras iniciais que 
existiram foram superadas com um programa de comunicação ou endomarketing interno 
eficaz, iniciado pela valorização de cada profissional que trabalha na empresa, a importância 
do que faz para a comunidade. Em complemento são enviados relatórios dos objetivos e os 
resultados alcançados juntamente com outras informações, através de um boletim interno 
enviada para a residência de cada um. 
 
O que deve ser ressaltado é que as empresas com maior transparência e melhor processo de 
comunicação interna, foram as que tiveram menor resistência e mais rapidamente assimilaram 
uma nova cultura ou processo, não é somente a remuneração que deve ser identificada como 
fator motivacional, o reconhecimento é também parte importante, neste processo, fundamental  
demonstrar que não é um processo cujo final é a saída ou desliguamento, mas sim o 
aprimoramento contínuo de todos.  Nota-se que a participação direta dos principais 
responsáveis, diretores, chefes, é fundamental para dar credibilidade ao sistema. 
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2.8. Tendências Organizacionais, Liderança e Participação dos Funcionários. 
Percebe-se grande preocupação em os sistemas que estão sendo implantados, visando permitir 
maior transparência e agilidade na gestão dos processos, para algumas o Balanced Socrecard  
é uma ferramenta importante para os negócios, pois possibilitará uma visão global e integrada 
da empresa, como tendência futura , a informação será a palavra chave, interna e externa á 
empresa; 
Como tendência é aumentar cada vez mais a participação de todos, principalmente ampliando, 
nos casos que utilizam, as equipes auto-gerenciáveis.  Um importante fator a observar é o 
respeito entre as pessoas e sua individualidade, o foco no seu negócio e utilizar as ferramentas 
que possam ser facilmente aplicadas em sua instituição que permitam maior velocidade e 
comunicação entre todos são as tendências, integrando inclusive fornecedores e clientes. A 
participação cada vez mais intensa na sociedade, através de programas voluntários tem o 
estímulo da instituição, havendo inclusive liberação de algumas horas de trabalho para tal 
finalidade, o respeito ambiental e a responsabilidade social; 
Após as entrevistas foi questionado um item, onde alguns entrevistados, que pediram para não 
serem identificados, informaram que suas empresas antes de adotar qualquer nova forma de 
gestão, identificam a real necessidade e procuram observar outras utilizando a ferramenta, 
fazer avaliações, para posteriormente adotar alguma inovação.  Curiosamente é o mesmo 
procedimento adotado pelas grandes corporações na decisão de compra de equipamentos ou 
sistemas de computadores. 
 
3. Conclusão 
 
Este trabalho que teve como objetivo identificar a aplicação da ferramenta de avaliação 
estratégica e o seu impacto na organização e a participação dos sistemas de informação nestes 
processos. A  pesquisa aplicada demonstrou  a preocupação das grandes empresas em se 
manterem competitivas.  Para tal, ajustaram suas estruturas organizacionais, com menos 
níveis hierárquicos, tornando-se mais ágeis e flexíveis, sendo possível através de uma 
estrutura integrada de informação. 
A participação dos funcionários é muito importante.  É necessário que se construa uma 
relação sólida, de confiança mútua, a transmissão de informações de forma transparente e 
buscando integrar  todos num objetivo global e cada qual no seu. 
São visíveis a evolução da estrutura organizacional e a relação com as pessoas num curto 
espaço de tempo com a implantação de sistemas dinâmicos de planejamento e avaliação, 
exigindo investimentos em sistema de informação, mas os resultados mais perceptíveis são a 
valorização do quadro funcional, estabelecendo uma relação de educação e transparência que 
podem superar muitos desafios, como o caso da empresa estatal, onde não é possível ainda a 
participação de lucros, porém superada pelo comprometimento de todos. 
Das diversas ferramentas utilizadas pelas empresas entrevistadas o Balanced Scorecard 
permite uma análise da organização a qualquer tempo, em qualquer nível, podendo chegar a 
cada funcionário, possibilitando a cada qual conhecer seus objetivos, acompanhar o 
desempenho de sua seção, gerência, área, diretoria e empresa.  Proporcionando a condição de 
medir o desempenho a curto, médio e longo prazos, ou seja quaisquer alterações podem ser 
rapidamente percebidas e logo identifica-se a origem e a área que deve ser revista, evitando 
desgastes desnecessários no retorno da rota programada, mantendo a empresa competitiva e 
sintonizada no mercado. Permite assim a integração entre os planos estratégicos, táticos e 
operacionais, considerando a aplicação e o timing de cada um deles. 
Os sistemas de avaliação de desempenho empresarial, implantados adequadamente, permitem 
o pleno envolvimento e comprometimento de todos os membros da organização.  O Balanced 
Scorecard é uma ferramenta que possibilita a plena utilização dos recursos das organizações, 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

otimizando os resultados e possibilitando aumentar a competitividade. 
Como conclusão, tem-se que o Balanced Scorecard é uma ferramenta que tem em seu concei-
to elementos simples e lógicos, fáceis de compreender por qualquer pessoa, independente de 
seu nível cultural e intelectual, mas notou-se que quando as empresas a implantam há necessi-
dade de adaptações e ajustes às características organizacionais, aos controles específicos dese-
jados e otimizar os recursos disponíveis. A implantação passa, então, por um processo de a-
culturamento a nova filosofia de medição do trabalho e em todos os níveis. 
Um ponto positivo percebido nesta ferramenta é que permite uma análise da organização a 
qualquer tempo, em qualquer nível, podendo chegar ao detalhe de cada funcionário.  Desta 
forma, cada qual sabe seus objetivos, pode acompanhar o desempenho de sua seção, gerência, 
área, diretoria e empresa.  Proporcionando a condição de medir o desempenho a curto, médio 
e longo prazo, ou seja, quaisquer alterações podem ser rapidamente percebidas e logo se iden-
tifica a origem e a área que deve ser revista, evitando desgastes desnecessários no retorno da 
rota programada e os custos decorrentes.  
Um fator que merece ser muito bem avaliado quando da implantação do BSC é o fato que 
alguns indicadores podem ter critérios não objetivos, ou parcialmente subjetivos, deixando a 
mercê na condição pessoal do avaliador, assim recomenda-se, desde que possível, utilizar a 
maior quantidade possível de indicadores mensuráveis, cujos resultados sejam transparentes a 
todos, sem margem de dúvidas. Desta forma, tem-se no Balanced Scorecard uma importante 
ferramenta que possibilita a maximização do esforço para obtenção de resultados.  
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