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Abstract 
Nowadays, organizations must be prepared for the increasing challenges presented 

by the competition level around the world, which makes those organizations develop new 
ways to measure strategic improvement. One of these ways is the Balanced Scorecard 
(BSC), a tool developed in 1992 by Robert S. Kaplan and David P. Norton and used to 
measure financial and non-financial issues. As for the non-financial issues, they are 
important for an organization’s future because of their meaning to its strategic plans and 
organizational goals. 
 This article discusses the importance and meaning of the Balanced Scorecard as a 
tool used to measure strategic performance. Plus, the second part of this article points 
some flaws presented by the Balanced Scorecard on its implementation, and discusses 
critical aspects of this measurement system. 
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1. Introdução 
O acirramento da competição a nível global, associado aos rápidos avanços 

tecnológicos, à proliferação de produtos, à crescente escassez de recursos humanos e 
naturais, tem forçado as organizações a se aprimorarem continuamente com o objetivo de 
se desenvolverem e, até mesmo, sobreviverem no mercado.  

Apesar de todo empenho para obter competitividade, diversas ações de melhoria 
resultam em duplicação de esforços, gastos desnecessários, resultados pouco expressivos e 
até mesmo negativos. Torna-se necessário, portanto, a adoção de melhorias estratégicas, ou 
seja, a adoção daquelas que mais contribuem para o atingimento das metas organizacionais 
(Carpinetti, 2000). 

Na opinião de Martins (1998), o sistema de medição do desempenho é um dos 
elementos centrais de um sistema de gestão. Os indicadores são imprescindíveis na 
avaliação do desempenho atual da empresa e, também, no acompanhamento do progresso 
alcançado. Além disso, permite a comparação do seu desempenho com o desempenho de 
outras empresas do setor. 
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A revisão da literatura tem demonstrado a existência de muitos trabalhos de pesquisa 
sobre o assunto, bem como uma grande quantidade de metodologias para medição e 
avaliação do desempenho nas organizações. Tem mostrado também que, muitos métodos, 
baseados em indicadores financeiros, estão caindo em desuso e que existe uma carência de 
trabalhos que discutam a implementação destes novos sistemas de medição do desempenho 
bem como a utilização dos resultados obtidos por estes sistemas (Ottoboni, 2002). 

Assim sendo, o objetivo deste artigo é analisar algumas dificuldades enfrentadas 
pelas organizações quanto à implementação de metodologias semelhantes ao BSC.  

O presente artigo está dividido em duas seções principais. A primeira delas trata do 
BSC como sistema de gestão estratégica do desempenho e a segunda dos aspectos críticos 
de sua implementação. 

2. O BSC como sistema de medição e gestão estratégica do desempenho 

Um dos sistemas de gerenciamento mais utilizados para otimizar a medição do 
desempenho organizacional é o Balanced Scorecard, também conhecido pela sigla BSC, 
desenvolvido por Robert S. Kaplan, professor da Harvard Business School em Boston e 
David P. Norton, presidente da Balanced Scorecard Collaborative sediada em Lincoln, 
Massachussetts (Roest, 1997).  

Segundo os próprios idealizadores, o BSC, quando fora desenvolvido em 1992, 
tratava-se de mensuração e não de estratégia. Acreditava-se que confiar exclusivamente em 
indicadores financeiros poderia induzir as empresas a opções errôneas, já que estas 
mensurações concentram-se em resultados, conseqüência de ações passadas. Com base 
nesta premissa, as mensurações do desempenho financeiro foram complementadas com 
outros vetores do desempenho futuro. No entanto, recomenda-se que os objetivos e 
indicadores do BSC – financeiros e não financeiros – tenham como ponto de partida a 
visão e a estratégia da organização. Deste modo, o BSC converteu-se em uma ferramenta 
para a gestão da estratégia (Kaplan et al., 2001).  

Kaplan et al. (1997) afirmam que o BSC reflete o equilíbrio entre objetivos de curto 
e longo prazos, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de 
tendências (leading) e ocorrências (lagging) e, ainda, entre as perspectivas interna e 
externa de desempenho. Este conjunto abrangente de medidas serve de base para o sistema 
de medição e gestão estratégica através do qual o desempenho organizacional é mensurado 
de maneira equilibrada, sob as quatro perspectivas contribuindo, desta forma, para que as 
empresas acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o 
progresso na construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessários 
para o crescimento futuro.  

No entanto, Epstein et al. (1998) afirmam que implementar o BSC significa 
introduzir uma mudança na organização, o que nunca é um processo fácil. Mudanças 
afetam a disponibilidade de informação relacionada ao desempenho dentro da empresa e 
isto pode representar uma ameaça, ou seja, modificar o equilíbrio de poder dentro da 
organização. 

Apesar da sua grande popularidade da crescente sofisticação da teoria e da prática a 
respeito da medição do desempenho, 70 por cento das implementações do BSC falham 
(Neely et al., 2000). 

3. Aspectos críticos de sua implementação 

Segundo Neely et al. (2000), muitas pessoas descobrem que o processo de projetar 
um sistema de medição é mais fácil do que implementá-lo. Existem duas razões para isso: 
a primeira delas refere-se ao processo de decidir sobre o que medir. Apesar de sua aparente 
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simplicidade, os gerentes comentem enganos fundamentais ao decidir sobre o que medir e, 
então, tornam a implementação do sistema de gerenciamento de desempenho uma tarefa 
quase impossível. A segunda razão refere-se ao processo de implementação. Mesmo que as 
medidas sejam corretamente selecionadas, decisões podem ser tomadas de modo a torná-
las impraticáveis no contexto organizacional.  

Um bom projeto de sistema de medição deve começar não com a questão “o que 
devemos medir?” mas com o mapa de sucesso da organização. Este mapa fornece uma 
representação visual dos objetivos críticos da organização que dirigem o desempenho da 
empresa e os principais relacionamentos entre eles. Mostra as relações de causa-e-efeito 
pelas quais as melhorias específicas criam os resultados desejados. Mostra como uma 
organização converterá suas iniciativas e recursos em resultados tangíveis (Kaplan et al., 
2000). Deste modo, são traçadas as alavancas que os gerentes podem puxar para alcançar 
os objetivos e o avaliar o impacto que elas terão sobre o desempenho da empresa.  

Infelizmente, muitas empresas não entendem a importância do mapa de sucesso 
quando estão desenvolvendo o sistema de medição do desempenho. Elas param de pensar 
sobre o que deveriam medir e colocam as medidas resultantes na forma do sistema de 
medição do desempenho.  

Após a escolha das medidas as empresas falham novamente por tratá-las de forma 
individual, não interligando e relacionando as medidas de todas as perspectivas tornando o 
processo menos eficiente e mais lento. 

Outras empresas, ao invés de procurar melhorar seus sistemas de medição por meio 
do BSC, re-empacotam medidas já existentes. Em muitos casos, o BSC não reflete a 
estratégia da organização de modo que não existe lógica entre as medidas do scorecard.  

Diante destes problemas, é claro que os sistemas de medição do desempenho irão 
falhar, simplesmente porque o novo conjunto de medidas não faz o menor sentido, não 
reflete a estratégia da organização e não ajuda as pessoas a entender quais são as suas 
prioridades.  

Ainda existem aqueles casos em que, mesmo identificando um conjunto correto de 
medidas, a iniciativa de medir o desempenho falha por causa de dificuldades durante a fase 
de implementação. Estas dificuldades podem ser agrupadas em três categorias: políticas, 
de infra-estrutura e de foco.  

Os desafios políticos surgem quando as pessoas se sentem ameaçadas pela medição. 
Em organizações em que existe a cultura da culpa, a medição torna-se quase impossível 
porquê ninguém quer que os dados sejam disponibilizados. Neste caso, as pessoas 
começam a jogar com os números, preocupando-se em distribuir medidas (ou números) ao 
invés de distribuir desempenho real. É essencial construir um sistema de medição que 
elimine ou reduza as chances de ser usado desta forma.  

A segunda razão de falha na implementação do sistema de medição refere-se à falta 
de infra-estrutura na organização. Na maioria das empresas os dados para calcular as 
medidas de desempenho já existem de uma maneira ou de outra. O problema é que os 
dados estão espalhados em diferentes bases de dados, em formato inconsistente e não estão 
relacionados. Muitas organizações não possuem a habilidade de integrar estes diversos 
conjuntos de dados em uma simples base de dados para que possam ser efetivamente 
explorados. Como esta integração requer muito tempo, esforço e recursos, torna-se uma 
tarefa impossível e, em alguns casos, a organização necessita reformular toda a infra-
estrutura de seu sistema de informações em função do projeto do sistema de medição. 

Uma terceira e última razão para a ocorrência de falhas no processo de 
implementação do sistema de medição é a perda do foco. Muitos indivíduos se frustam 
porquê o processo de construir e implementar a infra-estrutura tornou-se muito longo. As 
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mudanças tem que ser rápidas porém os benefícios não são tão rápidos. A alta gerência tem 
que reconhecer que este é um processo lento e longo. Um bom sistema de medição pode 
ter sido bem definido mas a infra-estrutura pode nunca entrar em funcionamento e nunca 
ser usada. 

Letza (1996) desenvolveu uma pesquisa onde três companhias, de diferentes setores, 
foram analisadas quanto à implementação do BSC. São elas: MC-Bauchemie Muller 
GmbH & Co. (materiais de construção), Rexam Custom Europe (especializada em 
revestimentos industriais), e a AT&T (companhia de telecomunicações). 

De forma geral, as pesquisas apontaram os seguintes erros que ocorreram durante a 
implementação do BSC: 
(1) Erro ao estabelecer uma prioridade sobre que fatores devem ser levados em 

consideração: todos os fatores da organização devem ser levados em consideração, 
mas deve existir uma prioridade em torno de alguns deles, ou seja, os que forem 
relevantes ao objetivo estratégico principal da organização. 

(2) Erro ao pensar que algumas atividades da organização não precisam ser 
estudadas/incluídas no sistema de medição: todas as atividades da organização 
precisam estar sujeitas às medições, do contrário, não há contribuição para os 
objetivos estratégicos da companhia. 

(3) Conflitos entre gerentes/executivos: ocorrência de conflitos de egos, resultando na 
diminuição do nível de eficiência do fluxo de informações existentes na organização. 

Existem ainda outras razões para que a implementação do BSC possa dar errado: 
(1) Falhas na entrega de informações (ressalta-se a importância de um fluxo de 

informações correto e “limpo” em uma organização): uma informação entregue 
corretamente é a chave para uma estratégia bem sucedida. 

(2) Falhas no funcionamento como chave entre o sucesso de curto e longo prazo de 
uma companhia, ao errar no equilíbrio entre desempenho financeiro de curto prazo e 
oportunidades de crescimento de longo prazo. 

(3) Falhas ao equilibrar perspectivas internas e externas, e não assegurar que a 
comparação com competidores não seja feita, e somente comparar a organização com 
seu próprio passado. 

(4) Falhas ao não desenvolver uma perspectiva múltipla, conjunta, envolvendo 
processos financeiros, relações entre clientes/mercado e motivação dos funcionários. 

(5) Falhas ao agir como uma ferramenta que não comunica a estratégia do negócio, 
as prioridades da organização, e que não integre a organização de forma horizontal 
(através da funcionalidade) e vertical (através dos níveis de gerência). 

(6) Falhas ao não servir como um processo dinâmico e contínuo, que não avalie 
desempenhos e que não defina estratégias e medidas baseados em resultados. 

Schneiderman (1999) aponta, também, seis diferentes razões que, segundo ele, 
mostram porque a maioria dos balanced scorecards falham: 
(1) as variáveis independentes (não financeiras) são identificadas incorretamente 

como direcionadores primários da satisfação futura dos stakeholders: uma medida 
financeira tem peso muito maior para a organização do que as não-financeiras. A 
dificuldade na identificação de medidas para o scorecard é agravada pelo surgimento 
de requerimentos dos stakeholders não proprietários (empregados, clientes, 
fornecedores, comunidades e ainda futuras gerações). Muitas organizações estão 
acrescentando responsabilidade social como requerimento do stakeholder incluindo 
em sua lista de objetivos estratégicos iniciativas ambientais, bem-estar da diversidade 
e dos empregados.  
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Para um BSC bem sucedido, é importante que haja a participação de toda a 
organização. Outra questão importante é que os objetivos de um bom BSC não podem 
ser alcançados fazendo as coisas da mesma maneira. A mudança organizacional está 
incluída no BSC e as organizações somente mudam quando empregados partilham a 
propriedade das metas e dos meios. O autor sugere uma abordagem de três fases para 
adaptar ferramentas e metodologias utilizadas em Quality Function Deployment 
(QFD): (a) estabelecer os requerimentos priorizados dos stakeholders (pesados 
numericamente) baseados na estratégia necessária para melhoria; (b) classificação dos 
processos em termos de seu impacto agregado naqueles requerimentos; e (c) criar 
medidas apropriadas para os processos que estão no topo da lista. O autor salienta, 
ainda, que a atividade em grupo, associada a esta abordagem, não apenas contribuem 
para a obtenção de consenso, mas ainda produzem uma história lógica, inestimável na 
comunicação da razão fundamental do scorecard para o resto da organização. 

(2) definição de boas medidas: enquanto as medidas financeiras receberam mais de um 
século de desenvolvimento e refinamento, as medidas não financeiras são mais 
recentes. Não é de se espantar que não existam padrões e que, na prática, as definições 
apresentem sérias e fatais falhas. As medidas podem ser classificadas como resultados 
(medidas vistas pelos processos do cliente) ou processos (medidas internas que 
causam os resultados). Medidas de resultado são mais úteis como ferramenta gerencial 
e são aquelas que usualmente aparecem no scorecard. Por outro lado, medidas de 
processos são mais úteis para os times de melhoria uma vez que focam atenção nos 
lugares dentro dos processos onde as melhorias terão maior impacto. Boas medidas 
possuem as seguintes características: (a) uma procuração confiável para a satisfação 
dos stakeholders; (b) orientados para fraquezas e defeitos (ideal que tenha valor zero) 
e avaliação contínua; (c) simples e fácil de entender; (d) ter definição operacional bem 
documentada, precisa, consistente, apropriadamente regulada e metrologicamente 
sólida; (e) oportuna e acessível para aqueles que podem melhor usá-las; (f) ligado ao 
sistema de dados que facilita a identificação das causas centrais das lacunas nos 
resultados do scorecard; e (g) ter um processo formal para revisão e refinamento 
contínuos. 

(3) composição de metas no scorecard: o BSC necessita ter metas específicas, baseadas 
no conhecimento dos meios que serão utilizados para alcançá-las, e no tempo previsto. 
Infelizmente, a maioria das metas do scorecard são negociadas. Raramente se conhece 
os meios como as metas são estabelecidas. Deste modo, se a meta é muito baixa, sub-
estimaremos nosso potencial. Se a meta é muito alta, nós sub-desempenharemos com 
relação à outras expectativas. É necessário estabelecer um conjunto racional de metas, 
como meio de prever o que é alcançável se determinados de meios padrão para 
melhoria forem utilizados. 

(4) utilização do scorecard: Os sistemas financeiros consolidam dados gerados ao nível 
da transação. Este processo pode ser invertido fornecendo os meios para explicar 
mudanças nas vendas totais, por exemplo. Medidas financeiras são facilmente 
comparáveis, o que não ocorre com a maioria das medidas não financeiras. No 
entanto, o valor da utilização de scorecards de cima para baixo na organização é 
benéfico em fornecer alinhamento das atividades de melhoria. Sem este alinhamento, 
processos significativos de melhoria através da organização falham ao gerar resultados 
finais. Na opinião do autor, é necessário que a utilização do scorecard seja uma 
atividade mais importante no gerenciamento dos Balanced Scorecards. Sempre que for 
possível e se for sensato, as metas do scorecard deverão ser desagregadas e 
desenvolvidas para baixo na organização e, deste modo, cada empregado entende qual 
é sua parte no grande quadro e pode compartilhar o conhecimento da sua contribuição 
para o sucesso global da organização. 
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(5) estado da arte do processo de melhoria: É espantoso o número de empresas que 
ainda utilizam a tentativa e erro como metodologia oficial de melhoria. Isto revela a 
falta de uma abordagem científica. É essencial análise das principais causas, 
verificação da melhoria, documentação das mudanças e reflexão sobre o processo de 
melhoria em si.   

(6) unindo ambos os lados do scorecard: Medidas não financeiras representam as 
variáveis independentes, indicadores prospectivo ou de tendência de mudança 
enquanto que medidas financeiras representam as variáveis dependentes e são 
indicadores retrospectivos ou de ocorrência. O autor acredita que a administração 
necessita da ligação entre os dois lados: financeiro e não financeiro do scorecard. 
Assuntos não financeiros são o desejo coletivo de toda a organização que melhorarão 
as chances de sucesso. O alcance de metas não financeiras pode não assegurar sucesso 
absoluto do negócio. O ambiente externo domina sobre as melhorias internas. O 
intervalo de tempo entre o desempenho não financeiro e financeiro pode ser muito 
maior do que se supõe no início. Leva algum tempo até que o cliente perceba a 
mudança e se convença de que elas são permanentes. É preciso que a liderança tenha 
uma “corajosa paciência”. 

Roest (1997), aponta, também, alguns pontos fundamentais, denominadas por ele 
regras de ouro, que devem ser observados na implementação do scorecard: 
(1) Não existe solução padrão, já que as empresas e os negócios são diferentes – as 

medidas serão desenvolvidas com base na estratégia desenvolvida para a empresa. O 
BSC varia de acordo com fatores ambientais externos e internos que levaram à decisão 
de implementá-lo. Kaplan et al. (1993) afirmam que cada organização é única e segue 
seu próprio método para construção do BSC. 

(2) O apoio da alta administração é essencial, e isto deve estar muito transparente para 
todas as pessoas envolvidas no projeto e na implementação do BSC. Kaplan et al. 
(2001) recomenda que, antes de iniciar o processo de criação do scorecard, deve-se 
tomar duas providências: (1) obter consenso na alta administração sobre os objetivos 
que estão levando à adoção dessa ferramenta e (2) definir o arquiteto do processo, ou 
seja, a pessoa que o comandará.  

(3) O ponto de partida do BSC deve ser sempre entender a estratégia do negócio, isto 
é, entender o que é e o que não é importante no mercado e na própria empresa, pois 
esta é uma forma de obter a concordância quanto ao sistema (framework) a ser 
utilizado. 

(4) Os objetivos e medidas devem ser em número limitado porém, altamente 
relevantes, focalizados na melhoria, balanceados e fáceis de interpretar, pois um 
conjunto apropriado de parâmetros e aderência para monitorar o desempenho são 
chave para o sucesso da implementação. 

(5) O intervalo de tempo entre análise e implementação não pode ser muito longo 
nem muito curto. Recomenda-se fazer uma análise aproximada e implementar um 
piloto possibilitando o aprendizado, o refinamento e ampliação da implementação. 
Recomenda-se, também, que a abordagem de implementação seja participativa para 
maximizar a aceitação e o comprometimento com as medidas. 

(6) Adotar abordagens de cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-
up). Quando este cuidado não é observado, corre-se o risco de que a medição não 
esteja fundamentada nos objetivos estratégicos da empresa e, consequentemente, 
conduzir o comportamento na direção errada. 

(7) O scorecard sugere fortes laços entre sistemas de informação e abordagens de 
medição do desempenho. Nem sempre os sistemas existentes fornecem 
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automaticamente a informação necessária para a medição. Recomenda-se, ainda, a não 
vinculação do sistema de medição do desempenho ao imediato pagamento de 
recompensas evitando, assim, dar incentivos distorcidos às pessoas. 

(8) Considerar sistemas de comunicação como ponto de partida. Quando for óbvia a 
necessidade de se adotar um sistema de informações para as medidas adotadas, o 
pessoal do departamento de TI deve ser envolvido o mais cedo possível.  O projeto do 
sistema deve ser o mais simples possível para permitir freqüentes atualizações. 
Recomenda-se que a medição seja efetuada em algo que a empresa já está fazendo. 

(9) Considerar o efeito dos indicadores de desempenho no comportamento. Quando 
isso não é considerado, as pessoas podem comunicar a medida obtida, mas não 
comunicam o benefício pretendido pela organização. As medidas devem encorajar a 
melhoria e não penalizar a falta de desempenho. Recomenda-se que as medições sejam 
efetuadas em áreas onde os gerentes influenciam o desempenho. 

(10) Nem todas as medidas podem ser quantificadas. Existem medidas em que a 
precisão é desnecessária e, nestes casos, pode-se utilizar aproximações. É mais 
importante identificar e perseguir indicativas de tendências do que números isolados. 

4. Considerações finais 

Sem dúvida alguma o BSC adiciona valor às organizações ao providenciar 
informações relevantes e balanceadas de maneira concisa, criando um ambiente propício 
para o desenvolvimento e crescimento das organizações baseado no aprendizado contínuo, 
e eliminando a necessidade de se escolher um tipo de sistema de controle para cada 
situação. 

Porém, a adoção de um sistema de gerenciamento estratégico do desempenho exige 
que a empresa tenha uma clara definição de sua estratégia e tenha uma equipe disposta a 
investir esforços em uma iniciativa que, em muitos casos, é dificilmente quantificável. 

Por outro lado, diante da quantidade e da diversidade de modelos propostos na 
literatura, pode-se perceber a falta de consenso quanto à elaboração do projeto e 
implementação do modelo proposto por Kaplan e Norton. Conclui-se que este framework, 
como é conhecido, ainda carece de compreensão e de simplificação para ser corretamente 
aplicado nas empresas.  

Apesar de suas limitações, nota-se que o modelo proposto por Kaplan é o mais 
recomendado para aplicação nas empresas e acredita-se que o BSC seja realmente uma 
valiosa metodologia para o gerenciamento estratégico do desempenho mas que necessita 
ainda ser estudada, depurada e simplificada para que os gerentes se sintam mais seguros no 
momento de decidir ou não implementá-lo. 
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