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Resumo 

A administração de uma organização requer planejamento cuidadoso onde as decisões devem 
ser baseadas na probabilidade e não na necessidade lógica. No Brasil, grupos empresariais 
vêm percebendo no “Balanced Scorecard” (BSC), uma ferramenta eficiente de gestão que, 
conseqüentemente, pode contribuir na construção de estratégia. Foram aplicados questionários 
como instrumento de coleta de dados e foram efetuadas entrevistas não diretivas. E como 
forma de se obter maior conhecimento sobre as empresas pesquisadas foram realizadas 
pesquisas bibliográficas.As empresas Alfa e beta são instituições públicas que possui uma 
administração central com sede em Brasília. Fator de concordância nas empresas estudadas é 
uma cultura é voltada para busca da excelência mediante um sistema de gestão e ao 
desenvolvimento e a implementação das estratégias das empresas, através de seu 
planejamento regional, comprometido com a qualidade e competitividade. 
Palavras chave: Balanced Scorecard, Estratégia, Gestão. 
 

 

1 Introdução 
A estratégia é uma ferramenta fundamental através da qual uma organização pode defender 
sua continuidade, enquanto que gerencia sua adaptação ao meio ambiente para garantir 
vantagens competitivas. (WIT & MEYER, 1994, p.12) 

O BSC é um sistema de gestão baseada em um conjunto de indicadores de desempenho que 
proporcionam aos gerentes uma visão rápida e abrangente de toda a empresa. Contemplam 
indicadores, que permitem a visualização do resultado das ações passadas, e os indicadores 
operacionais, ligados com a satisfação dos clientes, com os processos internos e o aprendizado 
e crescimento. (KAPLAN E NORTON, 1997, p.2). 

Considerando o pressuposto do BSC como ferramenta de gestão, este trabalho tem como 
objetivo o estudo do Planejamento Estratégico e o Balanced Scorecard e a utilização dessas 
ferramentas pela Empresa Alfa e Beta. Para isso, na primeira parte faz-se um discurso da 
elaboração de estratégias seguido da origem do BSC, suas características, vantagens e 
desvantagens e aplicações, 

2 O processo de elaboração de estratégias 
Amplamente aceito até os anos sessenta, autores como Mintzberg (1994), James (1984), Gray 
(1993), Hamel & Prahalad (1994), constataram as fragilidades do planejamento estratégico, 
enquanto instrumento de gestão. Assim, surgiram novas abordagens para a elaboração de 
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estratégias. Entre elas, conforme salientam Gaj (1987) e Oliveira (1995) pode-se citar a 
Administração Estratégica e o Pensamento Estratégico citado por Dixit & Nalebuff (1994). 

Como conseqüência do ingresso destes novos instrumentos de gestão, a literatura, a respeito 
do processo de elaboração de estratégias ampliou-se sensivelmente. Passou-se a admitir que 
os processos de elaboração de estratégias podem ocorrer de diversas maneiras. Entre essas 
maneiras, as mais citadas pela literatura, estão o próprio planejamento, o modo empreendedor, 
o modo incremental, o planejamento estratégico e a estratégia emergente. Neste artigo faz-se 
uma revisão desses conceitos e também do Balanced Scorecard como ferramenta de 
mensuração (medição) e controle. 

2.1 Modo empreendedor 
O modo empreendedor de elaboração de estratégias é mais comum em pequenas 
organizações, onde o(s) fundador(es) atua(m) diretamente tomando decisões. O papel desse 
estrategista está ligado essencialmente à inovação, a ambientes de incerteza e alta 
concorrência, reforçado por um período de alto índice falimentar (Mintzberg, 1973, p.44).  

Há quatro características básicas do modo empreendedor, citadas por Mintzberg (1973, p. 45): 

-O processo de elaboração de estratégias é dominado pela busca de novas oportunidades; O 
poder é centralizado nas mãos do administrador geral; O modo empreendedor é caracterizado 
por dramáticos avanços ao encarar a incerteza; O objetivo principal da organização é o 
crescimento.  

2.2 O modo incremental 
O modo incremental, ou o incrementalismo lógico como o nomeia Quinn (1978; 1980), como 
processo de elaboração de estratégias posiciona-se tendo a orientação forte tanto de processo 
como de objetivos. Para Idenburg (1993, p.135), o incrementalismo lógico segue a idéia de 
que todo processo bem sucedido de desenvolvimento de estratégias tem elementos bem 
definidos de orientação de objetivos e de orientação de processos.  

A racionalidade não é o único fator determinante na elaboração de estratégias. Elas são 
desenvolvidas levando em conta também emoção, dúvidas, preocupações, intuição e desgaste 
(Idenburg, 1993, p.135-6). Os processos usados para chegar a uma estratégia total são 
puramente fragmentados, evolucionários e altamente intuitivos (QUINN, 1978, p.7). 

Enfim, no modo incremental pode ser resumido afirmando-se que um estrategista tem que 
esperar que eventos ocorram para depois atuar. Avanços tecnológicos têm que aguardar novos 
conhecimentos, invenções ou acidentes de sorte. Muitas vezes, a adoção de uma estratégia 
específica depende do momento ou da seqüência de determinados acontecimentos. Conforme 
eles ocorram, os executivos podem perceber as direções específicas nas quais as organizações 
deveriam e poderiam mover-se. Eles podem procurar movimentos mais agressivos e 
comprometimento para suas novas percepções, sem paralisar atividades que estejam em 
andamento. Com isso, evitam reações desnecessárias aos seus propósitos (QUINN, 1980, p.9-
10). 

2.3 Planejamento racional 
Idenburg (1993, p.133) cita que, no planejamento racional, ou planejamento estratégico há 
grupos distintos trabalhando: aqueles que planejam e aqueles que executam o que foi 
planejado. Após a seleção das melhores alternativas por parte dos planejadores, são usados 
argumentos racionais e considerações analíticas para tornar mais claras as estratégias, já que 
serão outras pessoas que irão implementar o programa. Essa implementação é feita via 
Administração por Objetivos (id.ib. p.133-4), onde, de acordo com Drucker (1998, p.421), 
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cada membro da empresa presta a ela uma contribuição diferente, mas todos devem colaborar 
para o alcance da meta comum. Os esforços de cada um devem tomar o mesmo sentido, e as 
diferentes contribuições devem compor-se entre si, de maneira a produzir um todo. Faz-se 
necessário que seja deliberadamente organizada e se torne lei básica a reger a atividade de 
todo grupo dirigente.  

Para o Idenburg (1993), nesse tipo de elaboração, o planejamento é baseado na aceitação de 
um mundo mais ou menos previsível no qual a posição futura da companhia pode ser 
determinada em termos de objetivos quantificáveis e, as pessoas agem de maneira estruturada 
e racional. 

 2.4 Estratégia emergente 
Estratégia emergente é aquela que surge, sem necessariamente vir de um processo de 
elaboração formalizado. As pessoas formulam as estratégias porque acreditam que elas são 
importantes e/ou necessárias. Elas não aguardam autorizações ou regras para atuar. Desta 
forma, os estrategistas acumulam um aprendizado e é possível desenvolver estratégias de 
forma rápida, pois tal método exige que a implementação se dê pelas mesmas pessoas que 
formulam a estratégia. Mintzberg (1993, p.112) afirma que, dessa maneira, ocorre a “união 
entre mãos e mentes”. 

O grande desafio do processo de elaboração de estratégias, ou artesanato estratégico como 
prefere Mintzberg (1993, p.112), é perceber as alterações, descontinuidades sutis que podem 
determinar um negócio no futuro. Tem-se que pensar no futuro levando em conta o passado, 
para Mintzberg (1993). O autor conclui que, fazer a estratégia requer uma síntese natural do 
futuro, presente e passado. 

3 Origem do BSC 
O Balanced Scorecard (BSC) surgiu de fato pela primeira vez em 1990 como um estudo 
intitulado Measuring Performance in the Organization of the Future, patrocinado pela KPMG 
junto ao instituto Nolan Norton, que realizou a pesquisa entre diversas empresas. Essa 
pesquisa estava motivada pela crença de que métodos existentes para avaliação do 
desempenho empresarial, em geral apoiado nos indicadores contábeis e financeiros, estavam 
se tornando obsoletos (KAPLAN e NORTON 1997, p.VII). 

A aplicação do BSC permitiu que as organizações executassem seus planejamentos 
estratégicos, integrando o sistema de medidas com o sistema gerencial, baseado na simples 
premissa de que medição do desempenho pode ser aplicada em todos os departamentos, 
ajudando as pessoas a executar suas estratégias. Há um balanceamento entre indicadores 
financeiros e não financeiros, relacionando o BSC com o desempenho das organizações, 
permitindo um gerenciamento com foco nas estratégias, e tornando-as ações (KAPLAN e 
NORTON, 1997). 

A proposta é derivar esse conjunto de indicadores de acordo com a missão da empresa, sua 
estratégia, tecnologia e cultura. Assim, diferentes situações de mercado, estratégias de 
produtos e ambientes competitivos requerem diferentes scorecards. O ponto central do 
modelo não é o controle e sim, a visão, e a missão da empresa (COSTA 2002, p. 15). 

3.1 Características 
Para Kaplan e Norton (1997), o BSC incorpora os Scorecards em torno das saídas internas do 
processo, mas também adiciona o uso dos Scorecards em torno das estratégias da empresa, 
criando um processo que permite uma tradução da estratégia em termos operacionais.  
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Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 11) “não se pode melhorar o que não se pode medir”. 
Assim, medidas devem ser desenvolvidas baseadas nas prioridades do plano estratégico, que 
fornece o foco da empresa, os critérios e as estratégias gerenciais mais importantes para o 
momento. O BSC produz maior impacto ao ser utilizado para introduzir a mudança 
organizacional. As metas e as iniciativas estratégicas, para Kaplan e Norton (1997), derivam 
de medidas dos scorecard, tais como reduções radicais do tempo dos ciclos de processamento 
de pedidos, redução do tempo de lançamentos de novos produtos e o aumento da qualificação 
de funcionários.  

Kaplan e Norton (1997) identificam quatro passos na implementação do BSC, esclarecendo e 
traduzindo a visão e a estratégia, comunicando e estabelecendo vinculações planejando e 
estabelecendo metas de aprendizado e retorno estratégico: Perspectiva Financeira, do Cliente, 
dos Processos Internos, do Aprendizado e Crescimento.  

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. Costa (2001, p. 38) acrescenta que as empresas devem estabelecer as metas e 
traduzi-las de modo específico, criando indicativos de melhoramento nos processos ou focar-
se no desenvolvimento de novos produtos ou processos, dependendo daquilo que a empresa 
considera como fator crítico para o sucesso. 

Costa (2001 p.15) define o ponto central do modelo (BSC), como a visão e a missão da 
empresa. As etapas são as seguintes: análise e compreensão da estratégia da organização; o 
inter-relacionamento de objetivos estratégicos; definição de indicadores-chave de 
desempenho; monitoramento e avaliação da estratégia. Assim virão satisfazer as perspectivas 
financeiras, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento como idealizado por 
Kaplan e Norton (1997).  

3.2 Vantagens e Desvantagens 
Cates (apud Costa 2001, p.129) critica o BSC por não estabelecer a ligação entre as medidas 
não tradicionais e os resultados financeiros, não permitindo traduzir indicadores de 
desempenho qualitativo em sinais de qualidade financeira. 

De acordo com Costa (2001, p.129), esta crítica não procede, pois a ligação formal é feita 
mediante os relacionamentos de causa e efeito entre os fatores críticos de sucesso. A 
estratégia é um conjunto de hipóteses sobre relacionamentos de causa e efeito entre varáveis. 
Esses relacionamentos de causa e efeito podem ser expressos por uma seqüência de 
afirmações do tipo “se então” [sic], fazendo uma série de suposições acerca desses 
relacionamentos. 

Costa (2001, p.135), conclui que o BSC não traz qualquer conceito novo, mas faz repensar 
temas antigos, chamando a atenção para pontos que estavam esquecidos ou mal 
compreendidos, mostrando como conhecimentos estabelecidos podem ser aplicados aos 
tempos modernos, para atender às exigências impostas pelo ambiente mais competitivo entre 
as empresas. 

Segundo Pace e Basso (2001, p.7), no modelo de Kaplan e Norton, a relação causal é: medida 
de aprendizado e crescimento; medidas de processos internos; medidas da perspectiva dos 
clientes; medidas financeiras. Assim os autores questionam a existência de causalidade. 

Exalta Goldszmidt (2003, p.11), dentre as falhas mais graves às quais o BSC está sujeito, 
Kaplan (1999) cita que as responsabilidades do BSC não desçam na hierarquia, já que o 
objetivo do BSC é disseminar-se pela organização, sendo refinado e adaptado a cada grupo. 
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Este ponto é enfatizado por Paladino (2000), que destaca a limitação do BSC apenas para os 
olhos da gerência, e não compartilhado com todos os funcionários como uma das principais 
razões para que uma companhia perca o alinhamento estratégico (GOLDSZMIDT, 2003, 
p.11). 

3.3 Aplicações 
De acordo com Ottoboni e Pamplona (2001, p. 5), o modelo de avaliação de desempenho 
desenvolvido por Kaplan e Norton (1997), e sua principal contribuição é o destaque dado a 
necessidade de se vincular as medidas de desempenho à estratégia organizacional, permitindo 
a criação de valor para as empresas .  

Marccelli (2000) destaca alguns passos, etapas e tarefas, para a operacionalização do modelo 
proposto com o uso de indicadores de desempenho: 

Passos: 1) definir o negócio da organização; 2) definir a missão da organização; 3)definir a 
visão de futuro da organização; 4)definir os fatores críticos de sucesso; 5) definir metas e 
objetivos; 6)definir a estratégia da organização; 7)Construir o BSC. 

Etapas: 1) definir a arquitetura de indicadores; 2) definição dos objetivos estratégicos;3) 
escolha e elaboração dos indicadores de desempenho;4) elaboração do plano de 
implementação. 

Tarefas:1) selecionar a unidade organizacional desejada; 2) identificar as relações entre a 
unidade de negócios e a corporação; 3) realizar uma série de entrevistas; 4) sintetizar as 
informações coletadas; 5) workshop executivo, primeira etapa; 6) reuniões dos sub grupos; 7) 
workshop executivo, segunda etapa; 8) desenvolver plano de implementação; 9) workshop 
executivo, terceira etapa; 10) finalizar o plano de implementação (MARCCELLI 2000) 

4 Metodologia 
Com o objetivo de analisar as estratégias utilizadas pela Empresa Alfa e Beta, tendo o 
Balanced Scorecard como indicador de desempenho e uma ferramenta de medição e controle, 
aplicou-se uma pesquisa tipo estudo de caso, que segundo Yin (2001,p 19) é uma das muitas 
maneiras de se fazer pesquisa em Ciências Sociais.. O estudo de caso difere do método 
histórico, por se referir ao presente a não ao passado (YIN apud ROESCH 1996, p.146).A 
abordagem utilizada foi qualitativa que, para Fachin (1993, P.75), “é caracterizada pelos seus 
atributos e relaciona-se a aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 
descritivamente”.  

Foram aplicados questionários como instrumento de coleta de dados, que de acordo com 
Richardson (1985), têm por finalidade obter informações preliminares da organização. 
Também foram efetuadas entrevistas não diretivas que, têm uma orientação mínima nas 
perguntas, podendo ser coletadas impressões dos entrevistados, além das informações que se 
busca. E como forma de se obter maior conhecimento sobre a empresa pesquisada foi 
realizado uma pesquisa bibliográfica. 

A empresa Alfa e uma instituição pública que possui uma administração central com sede em 
Brasília (DF), e vinte e quatro (24) regionais localizadas uma em cada estado do território 
nacional. Foram estudadas as empresas Alfa e Beta, a empresa Alfa com diretoria regional no 
Estado de Santa Catarina onde o efetivo de pessoal é de 2.735 administrativos, 2.780 
operacionais e 697 alternativos (terceirizada). Desse estudo participaram membros da 
assessoria de planejamento e qualidade da diretoria regional de Santa Catarina, representado 
pelo gerente de planejamento, chefe de serviço de planejamento e técnicos de planejamentos, 
que possuem formação superior nas áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis. 
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Estas pessoas são os autores da implantação e aplicação dos programas estabelecidos pela alta 
administração da empresa Alfa.  

A empresa Beta é uma instituição pública privada que possui uma administração central 
sediada em Brasília (DF), conta com 27 regionais uma em cada estado do território nacional. 
Foi estudado o caso da unidade de Itajaí pertencente a regional de SC. Onde o efetivo de 
pessoal na empresa Beta é de 31 funcionários administrativos 25 operacionais 10 alternativos 
(terceirizados). Participaram o diretor da unidade e membros da unidade, representada pelo 
diretor de gestão, auxiliar administrativos e representante da direção que possuem formação 
superior na área de administração de empresas. 

5 RESULTADOS  
No processo de elaboração das estratégias, a empresa Alfa considera que a estratégia orienta 
as ações de maneira que possa atender à missão, visão e aos objetivos projetados pela 
administração.  

Os modos predominantes na empresa Alfa são, o modo empreendedor e de planejamento na 
empresa Beta o modo incremental e de planejamento:O modo empreendedor, nas palavras de 
Schumpeter (apud Mintzberg, 1973, p. 44), procura, juntamente com oportunidades de 
mercado, encontrar novas combinações de ação. 

Este processo de elaboração de estratégias resume Mintzberg (1973), sugere que ao 
desenvolver suas ações o empreendedor tem o entendimento do ambiente como algo 
maleável, uma força que pode ser confrontada e controlada.Nos processos de planejamento, as 
análises de mercado devem preceder as ações propriamente ditas. Como escreve Quinn 
(1978), devem ser analisadas as ações selecionadas do ambiente externo e dos concorrentes, 
como oportunidades e ameaças.  

Verificou-se que a empresa Alfa adota como estratégia principal o uso da diferenciação e da 
diversificação. Diferenciação no sentido de estar sempre criando algo inovador na frente de 
seus concorrentes e diversificação, pode-se citar o rápido crescimento da indústria de serviços 
no país, mudança de hábitos da população, a grande demanda e a competitividade. A empresa 
Beta adota a integração tem como ponto importante o relacionamento interpessoal e o 
envolvimento das equipes de trabalho para o seu crescimento. 

As decisões estratégicas na empresa Alfa e Beta são amplamente discutidas antes de serem 
implementadas, tanto no âmbito estratégico regional como no tático. As decisões não são 
discutidas no âmbito operacional, configurando um modelo de cima para baixo. 

Em linhas gerais, a análise realizada através do questionário apontou que a utilização, os 
recursos estratégicos e considerando a dotação e acesso a esses recursos, a empresa Alfa 
apresenta-se melhor ou igual a seus concorrentes.O questionário aplicado na empresa Beta 
aponta uma superioridade na utilização dos recursos estratégicos comparado a seus 
concorrentes. Merecem destaque a marca, a reputação do produto e a mão de obra que é 
consenso para o seu bom desempenho tanto na empresa Alfa como na empresa Beta. Um fator 
que chamou a atenção na empresa Alfa em relação ao indicador, “rapidez na tomada de 
decisão”, foi a baixa avaliação pelos respondentes ao questionário. A burocratização 
administrativa tem prejudicado seu desempenho, segundo esses entrevistados. 

Algumas questões, como o pioneirismo, são relevantes tanto para empresa Alfa como na Beta. 
Por ser a empresa pioneira no setor, constantemente está lançando novos produtos no 
mercado, o que repercute em um alto custo de desenvolvimento. Segundo as respostas 
obtidas, posteriormente, esses mesmos produtos são reproduzidos por seus concorrentes. 
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Quanto às oportunidades e ameaças, a credibilidade nos serviços prestados oferece certas 
vantagens em relação a seus concorrentes. O posicionamento que a empresa possui é um 
deles. Assim, as empresas em uma análise interna não se vêem ameaçada por seus 
concorrentes e têm uma postura conservadora quanto a novas oportunidades. Com referência 
ao Balanced Scorecard, a empresa compreende sua essência empírica e acredita que esta 
ferramenta a tem ajudado em seu planejamento estratégico. 

Outro fator de concordância nas empresas estudadas é uma cultura é voltada para busca da 
excelência mediante um sistema de gestão e ao desenvolvimento e implementação da 
estratégia da empresa, através de seu planejamento regional, comprometido com a qualidade e 
competitividade. No entanto a empresa Alfa faz uso de outras ferramentas de gestão tais 
como, gerenciamento pelas diretrizes e análise crítica de desempenho. E como sua utilização é 
estratégica/tática, o BSC não atende à demanda operacional oriunda do dia a dia da empresa.  

6 Palavras finais  
O objetivo geral deste artigo foi o estudo do Planejamento estratégico e o Balanced Scorecard 
e a utilização dessas ferramentas pela Empresa Alfa e Beta. No caso estudado, conclui-se que 
o BSC está sendo utilizado de maneira limitada, servindo apenas como instrumento de 
avaliação, controle e fiscalização da consecução do Planejamento Estratégico pela empresa 
Alfa, a empresa Beta explora o BSC de maneira satisfatória, monitorando seu planejamento 
direcionando suas ações.  

A empresa Alfa contradiz com a teoria de Kaplan e Norton (1997) quando utiliza o BSC no 
âmbito estratégico-tático, pois segundo os autores, o BSC está ligado à implementação da 
estratégia de forma mais completa e efetiva, e traduz a estratégia de uma empresa em um 
amplo conjunto de medidas de atuação, que proporciona a estrutura necessária para um 
sistema de gestão e medição estratégica. 

Kaplan e Norton apud Ceretta e Quadros (2003, p.9), enfatizam que os objetivos e as medidas 
financeiras e não financeiras devem ser conhecidas por todos os funcionários em todos os 
níveis da organização, pois essas medidas derivam de um processo hierárquico, de cima para 
baixo, norteado pela missão e pela estratégia.  

Conforme GOLDSZMIDT (2003, p.11), dentre as falhas mais graves às quais o BSC está 
sujeito, os criadores do modelo citam que as responsabilidades do BSC não desçam na 
hierarquia, já que o objetivo do BSC é disseminar-se pela organização, sendo refinado e 
adaptado a cada grupo. 

Este ponto é enfatizado por Paladino (2000), que destaca a limitação do BSC apenas para os 
olhos da gerência, e não compartilhado com todos os funcionários como uma das principais 
razões para que uma companhia perca o alinhamento estratégico (GOLDSZMIDT, 2003, 
p.11). 

Também caberia ampliar esse estudo de caso a um grupo maior de empresas, já que, de posse 
de uma quantidade maior de casos, poder-se-ia ampliar as possibilidades de entendimento 
acerca dessas realidades, recomendando novos estudos. Este trabalho pode ser ampliado em 
várias direções, como, por exemplo, de uma maneira mais quantitativa dentro das 
organizações. 
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