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Resumo 
 

Balanced scorecard (BSC) se destaca entre um dos mais recentes e utilizados  modelos 

mundiais de gestão para o desdobramento e implementação da estratégia. Com o 

propósito de melhorar os processos de comunicação de sua estratégia, este modelo foi 

implementado por uma grande indústria de elevadores, com operações mundiais. Este 

artigo é um estudo de caso em sua operação Brasileira no qual se procurou , após dois 

anos de implementação do modelo BSC, avaliar a satisfação dos funcionários da matriz 

quanto à forma de apresentação do scorecard e à divulgação dos resultados do BSC. Os 

resultados demonstraram  o sucesso da comunicação e da forma de implementação do 

modelo. Foi possível verificar a contribuição do modelo adotado para a disseminação e 

implementação de estratégias organizacionais. 

Palavras-Chave: Balanced Scorecard. Gestão Estratégica . Vantagem competitiva 

Abstract 
 
Balanced scorecard (BSC) appears among the recently most used management models 

for deployment and implementation of strategies. In order to improve managerial 

communication processes, this model was implemented by a major industry of 

elevators, operating worldwide. This work is a case study in its Brazilian operation, 

which aimed to evaluate, after two years of implementation, the satisfaction of 

employees on how to comprehend and run matrix strategies. The results demonstrate the 

success of the communication in the form of implementing the model. It was possible to 

verify the contribution of the model adopted for the dissemination and implementation 

of organizational strategies. 
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1. Introdução 
Os modelos tradicionais de performance financeira utilizados pelas organizações 

serviram bem na era industrial, mas já não são apropriados para direcionar e avaliar 

habilidades e competências que as organizações da era do conhecimento devem 

dominar. Há uma necessidade premente de aplicação de medidas de desempenho, não 

mais baseadas em controle, mas sim, focadas na visão e estratégia.  

O acirramento da concorrência e o aumento da complexidade dos mercados, das 

transações de negócios e das estruturas organizacionais, exigiram que ativos intangíveis 

fossem incorporados na análise de desempenho dos negócios para ampliar a base de 

informação para tomada de decisão nas organizações. A criação de valor proporcionada 

por ativos intangíveis como, relacionamento com clientes, inovações em produtos e 

serviços, informação, capacidade e conhecimento da equipe, ganhou lugar de destaque 

na agenda dos gestores.   

O Balanced scorecard (BSC), concebido na década de 90 por Robert Kaplan e 

David Norton, ajuda a apontar o diferencial competitivo da organização, através da  

tradução de sua missão e estratégia, num conjunto abrangente de medidas de 

desempenho, incluindo os ativos intangíveis, que servem de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica. 

A companhia em estudo, que iniciou suas atividades no Brasil há mais de 100 

anos, e líder em seu segmento,  vem aprimorando eficazmente seus sistemas de gestão, 

haja vista, sua longevidade no mercado.  

No início de 2005, a Cia decidiu implantar na matriz e em todas as suas filiais 

brasileiras, a ferramenta de gestão BSC, dando seqüência à sua sistemática de 

reavaliação contínua das boas práticas gerenciais. 

O scorecard cria uma estrutura, uma linguagem, para comunicar a missão e a 

estratégia, e utiliza indicadores para informar os funcionários sobre os vetores do 

sucesso atual e futuro. Ao se articular os resultados desejados pela empresa com os 

vetores desses resultados, os gestores esperam canalizar as energias, as habilidades e os 

conhecimentos específicos da empresa inteira, para alcançar as metas de longo prazo.  

Para que os resultados da utilização desta ferramenta de gestão sejam os 

esperados, é imprescindível que a linguagem utilizada, bem como a forma de 

apresentação dos resultados, esteja atingindo igualmente e com a mesma intensidade de 
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conteúdo a todos os funcionários. Caso isto não esteja ocorrendo, os benefícios e 

vantagens do BSC podem ser perdidos ou não ser plenamente aproveitados, podendo 

causar prejuízos estruturais e financeiros. 

Passados dois anos de implantação, mostra-se oportuno, portanto, uma avaliação 

do nível de satisfação dos funcionários da matriz, quanto à forma de apresentação e da 

divulgação dos resultados do BSC. 
 

2. Revisão da Literatura 
 

2.1  Estratégia 
Numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente os 

recursos físicos, financeiros e humanos. O conceito básico de estratégia relaciona a 

empresa e o meio em que ela está inserida, bem como orienta o processo de 

desenvolvimento de uma organização, imprimindo-lhe regras e diretrizes para decisão. 

Neste contexto, a estratégia tem por finalidade principal, estabelecer quais serão os 

caminhos para alcançar os objetivos estabelecidos.  

Geralmente a estratégia esclarece a opção da empresa diante de alternativas 

disponíveis e isto permite encaminhar seus esforços mais importantes na direção e 

sentido pretendidos por seus dirigentes. A esse respeito, Thompson Jr. e Strickland III 

(2000) colocam que as organizações precisam de estratégias para orientar-se sobre 

como atingir os objetivos e como seguir a missão da organização. Para esses autores, a 

estratégia permite que os gerentes tenham um rumo a seguir, o qual é previamente 

considerado pelos gerentes de estratégia.  

De acordo com Pagnoncelli e Vasconcellos Filho (1992) as principais 

características das estratégias são: basearem-se no resultado da análise do ambiente, 

criarem vantagem competitiva; serem viáveis, compatíveis com os recursos e coerentes 

entre si, buscarem o compromisso das pessoas envolvidas, apresentarem um grau de 

risco limitado pela empresa, fundamentadas nos seus princípios, e, serem criativas e 

inovadoras. 

Henderson (apud Montgomery A., 1998) relata que a estratégia procura fazer 

mudanças rápidas em relacionamentos competitivos, o que requer comprometimento e 

dedicação de toda a organização. Sendo assim, é de fundamental importância que os 
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executivos tenham conhecimento que o sucesso das organizações depende de suas 

estratégias.  

O aspecto central da formulação da estratégia, de acordo com Ghemawat 

(2000), é a análise detalhada da concorrência, uma vez que a estratégia competitiva 

envolve o posicionamento de um negócio, de modo a maximizar o valor das 

características que o distinguem dos seus concorrentes. Assim, a essência da formulação 

da estratégia competitiva está em relacionar a empresa ao seu ambiente.  

 

2.2  Planejamento 
 

O planejamento é uma característica intrínseca do desenvolvimento e da 

evolução do ser humano( Silva, 2001). O autor afirma que através do planejamento o 

ser humano consegue traçar metas para o seu bem-estar, preparar-se para eventualidades 

e ameaças futuras e obter sucesso em função da possibilidade de novas oportunidades. 

Portanto, para se atingir um objetivo é preciso primeiro planejar o caminho a percorrer. 

Complementa que do mesmo modo, as organizações precisam planejar o futuro como 

preparação para essas metas, ameaças e oportunidades. Isso é conseguido por meio da 

análise e avaliação do relacionamento com o ambiente, através da utilização de um 

processo capaz de integrar os diversos aspectos da empresa e do seu ambiente. 

Oliveira (2001) preconiza que o planejamento deve ser encarado como um 

processo contínuo visando o estabelecimento de um conjunto de providências a serem 

tomadas pela organização, levando-se em conta a vontade dos executivos envolvidos em 

cada processo ou atividade. O propósito do planejamento deve levar em consideração o 

desenvolvimento de ações que proporcionem uma situação viável de alcançar os 

objetivos pretendidos pela empresa. 

 

2.3 Planejamento Estratégico 
 

O planejamento estratégico é uma ferramenta que pessoas e organizações usam 

para administrar suas relações com o futuro. Em sua opinião, toda organização tem um 

plano estratégico com certo grau de explicitação, mas que provavelmente a maioria 

delas possuem esse plano implicitamente, elaborado por meio de tentativa de acerto e 

erro. O processo de planejamento estratégico é uma seqüência de análises e decisões 
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que compreendem a análise da situação estratégica: análise externa, análise interna e 

definição do plano estratégico, compreendendo os objetivos e a estratégia Maximiano 

(2000)  

Por ser de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, o planejamento 

estratégico preocupa-se com a formulação dos objetivos e à seleção dos cursos a serem 

seguidos.  

De acordo com Graeml (2000) o planejamento estratégico não dá garantias de 

sucesso, mas aumenta a probabilidade de ocorrência de fatos favoráveis, maximizando o 

retorno de investimento e minimizando a gravidade e as chances de ocorrência de fatos 

desfavoráveis, o que justifica o seu uso. Por outro lado, o planejamento estratégico é 

totalmente dispensável se baseado em informações inconsistentes. 

A necessidade de planejar fica clara quando Porter (1989) determina que as 

empresas nunca podem parar de aprender sobre o setor em que atuam, suas rivais ou 

formas de melhorar ou modificar sua posição competitiva, estas ações devem ser um 

processo contínuo e ininterrupto. 

 

2.4 Gestão estratégica  x  Indicadores de desempenho 
 

A capacidade de conhecer o que se quer, definir os limites necessários e, por 

último, ter a capacidade de mensurar estes aspectos são fatores essenciais a qualquer 

tipo de monitoramento, inclusive do planejamento estratégico (PE). 

Segundo Harrington (1997), uma das alternativas de que as organizações 

dispõem para o monitoramento da direção desejada e o alcance dos objetivos pelo PE é 

por meio da utilização de indicadores de desempenho.  

Bauren (1998) afirma que, com relação ao acompanhamento do planejamento 

estratégico na condução das atividades das organizações, além da definição e execução 

mais acertada deste, existe a necessidade de elas estarem consubstanciadas com 

sistemas de avaliação de desempenho que possibilitem a operacionalização, a 

monitorização e a reavaliação das operações diárias da organização, com o objetivo de 

se obter a sincronia entre a definição e a execução da estratégia onde a variedade de 

condicionantes – pessoas, clientes, tecnologia, fornecedores, comunidade entre outros – 

é numerosa e se modifica continuamente entre si e  a capacidade de mensurá-las, se 

torna uma árdua tarefa, porém necessária. 
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A inovação e a dinâmica no ambiente empresarial se fazem presentes a todo 

instante, logo, o poder de previsibilidade e estabilidade desses ambientes já não se 

apresenta de forma regular. Conseqüentemente, as formas de mensuração não podem e 

não devem ser mais as mesmas. Não podem apenas abordar uma única dimensão, pois o 

que aconteceu no passado possui um valor relativo no presente, mas os fatos que virão 

por acontecer, estes sim, tenderão a fazer a diferença futura para as organizações.  

 

2.5 Balanced Scorecard (BSC) 
 

Em termos organizacionais, o termo scorecard ressalta a forma como os 

resultados dos períodos passaram a ser demonstrados, similar a um placar (scorecard) e 

o termo balanced (balanceado), por sua vez, foi inserido para enfatizar o equilíbrio 

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

entre indicadores de ocorrência e tendência, e entre as 4 perspectivas que serão 

comentadas mais à frente, que tratam de aspectos internos e externos à organização. 

O BSC possui objetivos maiores que a análise do desempenho organizacional 

sob a ótica de medidas financeiras e não-financeiras, pois, além de se preocupar com os 

resultados de períodos passados, tem foco em medidas que podem influenciar e que 

representam as possibilidades de resultados futuros. Além disso, ao traduzir a visão e a 

estratégia em objetivos e medidas, o BSC cria uma estrutura e uma linguagem comum 

que facilita a interpretação e a comunicação dessa visão e estratégia através da empresa.  

Segundo Kaplan e Norton (1997) o Balanced scorecard deve  ser tratado como 

um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia a longo prazo 

Para Olve, Roy e Wetter (2001), a estratégia e a visão da empresa devem ser 

utilizadas para nortear o processo de formulação dos objetivos estratégicos, medidas (ou 

indicadores), metas e iniciativas para cada uma das quatro perspectivas. Para tal, é 

necessário que seja realizado um processo cíclico composto de quatro etapas. Em 

primeiro lugar, é necessário que a visão seja compreendida e compartilhada; depois, esta 

deve ser comunicada em termos de objetivos e medidas estratégicas, as quais serão 

utilizadas para direcionar o trabalho, alocar recursos e estabelecer metas; a partir dos 

resultados obtidos será possível analisar melhorias em termos do aprendizado 

organizacional e, dessa forma, permitir uma reavaliação da visão. Em cada etapa, o BSC 

funciona como um meio de comunicação. 



 7 

 Kaplan e Norton (2000) apontam a necessidade de as organizações entenderem 

as estratégias para poderem seguir. Este entendimento pode passar pela necessidade até 

de demonstrá-los em forma de mapas, se for necessário. Assim, o papel do BSC é 

buscar uma maneira de transformar o plano estratégico da organização em ação efetiva, 

mensurando e avaliando os resultados obtidos pela estratégia selecionada a partir de 

diferentes perspectivas. 

Através de melhorias em pessoas, sistemas e procedimentos é possível conseguir 

um desempenho superior nos processos internos, que, por sua vez, irão proporcionar 

resultados satisfatórios junto a clientes e, conseqüentemente, junto aos acionistas. 

O BSC é estruturado a partir de um balanceamento entre diferentes pontos de 

vista da observação da implementação da estratégia. Esta abordagem usa o princípio de 

analisar os problemas com uma visão multidimensional, a partir de diferentes ângulos 

ou perspectivas. As perspectivas do BSC são divididas em perspectiva financeira, 

perspectiva do cliente, perspectiva interna e perspectiva de aprendizado e crescimento. 

Cada uma destas perspectivas busca um referencial relevante para uma forma de 

implementar o desenvolvimento da estratégia na organização em questão. Este caminho 

escolhido para implementar o BSC é amparado pela visão sistêmica, a qual indica que 

tudo está interligado em uma teia de relações, conectando a empresa ao meio-ambiente 

no qual está inserida. 

Como forma de nortear o processo de montagem das perspectivas, Kaplan e Norton 

(1997) sugerem que sejam utilizadas as perguntas abaixo: 

 

• Perspectiva Financeira: Para sermos bem-sucedidos financeiramente, como 

deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas? 

• Perspectiva dos clientes : Para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos 

pelos nossos clientes? 

• Perspectivas dos processos internos: Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, 

em que processos de negócios devem alcançar a excelência? 

• Perspectiva do aprendizado e crescimento: Para alcançarmos nossa visão, como 

sustentaremos a capacidade de mudar e melhorar? 
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3. Metodologia 
 

3.1 Delimitação da Pesquisa 
 

Planejou-se a pesquisa quantitativa para ser aplicada aos funcionários da matriz 

brasileira. Foram enviados questionários por e-mail a todos os 368 funcionários e 92 

questionários retornaram no prazo estipulado de uma semana, correspondentes a 25% 

do total. Por ser considerada uma população homogênea, uma vez que a comunicação e 

apresentação dos resultados do BSC são feitas da mesma forma e obedecem aos 

mesmos critérios para todos, pode-se assumir que essa amostra seja representativa da 

população.  

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 
 

A investigação utilizou-se de pesquisa de campo para obter informações sobre 

o problema levantado para este estudo. Os dados primários foram coletados através de 

questionário especialmente formulado, que foi enviado por e-mail para 100% dos 

funcionários da matriz, contendo cinco perguntas fechadas.  

A aplicação da pesquisa foi em etapa única e o prazo estipulado de uma 

semana para o retorno, foi cumprido por 25% dos funcionários. 

A primeira pergunta do questionário procurava averiguar o nível de 

compreensão das metas expostas no scorecard. A segunda, por sua vez, teve o propósito 

de avaliar se o scorecard contendo os resultados do BSC, facilitavam o 

acompanhamento do desempenho global da organização. A terceira questão referia-se 

às comunicações semanais enviadas por e-mail. A quarta questão preocupava-se com a 

clareza da apresentação dos resultados realizados pela diretoria e finalmente a quinta 

questão visou avaliar a forma de apresentação dos resultados através de gráficos. 

 

4. Resultados 

 
O resultado da pesquisa demonstrou que, no cômputo geral das ações, o nível 

de satisfação, quanto à forma de apresentação do scorecard e da divulgação dos 

resultados do BSC para 46%, ou, quase a metade dos funcionários pesquisados da 
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matriz brasileira da Elevadores Otis é bom e que também é expressivo, 37%, o 

percentual de funcionários que o considera muito bom e excelente.  

 

 

 

A primeira pergunta tratava o nível de entendimento das metas estipuladas no 

scorecard e constatou-se que, para 33% dos funcionários pesquisados o nível é bom e 

27% o consideraram muito bom e excelente. 

 

  

Você entende todas as metas do  Scorecard?

4%

23%

33%

32%

8%

0%

0%

Excelente Muito bom Bom Satisfátorio Fraco Muito fraco Inaceitável
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A segunda pergunta abordava os resultados expostos no scorecard, 

contemplando as metas e respectivos resultados, e, segundo a pesquisa, esta exposição 

facilita o acompanhamento do desempenho global da organização para 46% dos 

funcionários pesquisados que o consideraram bom e 37% que o consideraram muito 

bom e excelente. 

 

A terceira pergunta referia-se às comunicações semanais enviadas por e-mail 

contendo informações sobre o BSC, e, estas, foram consideradas boas por 38% dos 

funcionários pesquisados e, para 25%, foram consideradas muito boas e excelentes. 

 

  

 

 

 

 

Na sua opinião os paineis do Scorecard, com metas e respectivos resultados 
facilitam o acompanhamento do desempenho?

8%

29%

46%

15%

2%

0%

0%

Excelente Muito bom Bom Satisfátorio Fraco Muito fraco Inaceitável

Como você avalia as apresentações realizadas através de gráficos?

10%

27%

38%

20%

5%0%0%

Excelente Muito bom Bom Satisfátorio Fraco Muito fraco Inaceitável
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A apresentação dos resultados tratada na quarta questão recebeu 41% de 

aprovação dos funcionários pesquisados que a considerou boa e 34% muito boa e 

excelente. 

 

A última questão se referia à forma gráfica de apresentação dos resultados do 

BSC, que foi considerada boa para 38% dos funcionários pesquisados e 37% a 

consideraram muito boa e excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

Como você avalia as comunicações semanais enviadas pelo e-mail sobre o 
Scorecard?

6%

19%

38%

24%

7%
2% 4%

Excelente Muito bom Bom Satisfátorio Fraco Muito fraco Inaceitável

Como você avalia a apresentação de resultados realizada pela Diretoria? As informações 
são claras?

11%

23%

41%

21%

4%0%0%

Excelente Muito bom Bom Satisfátorio Fraco Muito fraco Inaceitável
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5 – Discussões e Conclusões 
 

Uma grande preocupação das empresas, tidas como de vanguarda em termos de 

gestão, é que a forma tradicional de administrar seus negócios não está mais 

correspondendo às novas e diferentes exigências de performance.  

Ferramentas gerenciais estão sendo constantemente avaliadas e colocadas em 

prática, a fim de fazer frente à dinâmica dos negócios. Novos índices de desempenho 

estão sendo exigidos, sobre os quais a maneira tradicional de medição, não está 

respondendo mais, com a velocidade e a qualidade necessária para a tomada de decisão 

que o mercado está demandando.  

O grande desafio imposto às empresas nesse cenário global cada vez mais 

complexo e competitivo é a compreensão nítida da lógica, da dinâmica e da tendência 

das necessidades de seu mercado e sua tradução em oferta de produtos e serviços. 

A seleção e a implantação da melhor estratégia é prática adotada por empresas 

que visam melhorar seu posicionamento no mercado. As ferramentas de gestão são 

inúmeras e diversos são os caminhos a trilhar. 

O Balanced scorecard (BSC) preenche a lacuna existente na maioria dos 

sistemas gerenciais que é a falta de um processo sistemático para implementar o 

feedback sobre a estratégia. Os processos gerenciais construídos a partir do scorecard, 

asseguram que a organização fique alinhada e focada na implementação da estratégia de 

longo prazo. Em outras palavras, a estratégia passa a ser o foco da empresa. 

Certamente, o sucesso da implementação dessa ferramenta em qualquer 

empresa, passa pelo envolvimento de todos os funcionários na mesma intensidade e 

com o mesmo conteúdo. Por essa razão, a comunicação dos resultados do BSC, bem 

como a forma com que estes são apresentados, é de muita relevância para os gestores, 

pois muito se investe nesse esforço, que deve ser continuamente monitorado, para que 

qualquer desvio seja conhecido e corrigido a tempo, evitando prejuízos. 

O presente artigo buscou estudar a ferramenta de gestão BSC na matriz 

brasileira de uma Cia multinacional no segmento de elevadores, tendo como objetivo 

geral, conhecer, após quase 2 anos de implantação,  o nível de satisfação dos 

funcionários da matriz, quanto à forma de apresentação do scorecard e da divulgação 

dos resultados do BSC.  
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Para auxiliar o desenvolvimento do trabalho, também foram estabelecidas as 

seguintes abordagens, como maneira de direcionar a pesquisa como identificar o nível 

de entendimento das metas do BSC, responder se os resultados apresentados facilitam o 

acompanhamento do desempenho da organização como um todo, avaliar as 

comunicações semanais enviadas por e-mail, saber o nível de satisfação quanto às 

apresentações realizadas pela diretoria e propor melhorias. 

O estudo constatou que, na avaliação geral, para 46% dos funcionários da 

matriz, o nível de satisfação quanto à forma de apresentação e divulgação dos resultados 

do BSC é bom, e para 37% é muito bom e excelente. Resultado esse, positivamente 

expressivo, que evidencia o acerto na implantação e condução desta ferramenta pela 

direção da empresa.  

A pesquisa também identificou que o nível de entendimento das metas do BSC 

são extremamente elevados. Nada menos que 33% dos funcionários pesquisados o 

consideram bom e, 27% muito bom e excelente. Este dado é uma premissa importante 

para o sucesso desta ferramenta, pois a compreensão clara das metas e objetivos 

permitem a todos funcionários estarem alinhados com a estratégia global da empresa e 

focarem suas energias para o sucesso dos resultados. 

Sobre a facilidade de acompanhamento do desempenho global da organização 

através do scorecard, 37% dos funcionários pesquisados o consideraram muito bom e 

excelente e 46% o consideraram bom, confirmando um dos objetivos básicos de um 

BSC bem construído. 

Da pesquisa realizada, observou-se também que as comunicações semanais 

enviadas por e-mail são avaliadas como boas para 38% dos funcionários pesquisados e 

para 25% muito boas e excelentes.  

A pesquisa apontou um elevado nível de satisfação quanto à forma de 

apresentação dos resultados realizados pela diretoria com a utilização de gráficos no 

qual 41% dos funcionários pesquisados consideraram boas e 34% muito boas e 

excelentes. 

Os resultados dessa pesquisa vêm proporcionando importantes avanços para o 

desdobramento do modelo implantado e futuras mudanças na aplicação do BSC estão 

sendo concebidas a partir de sugestões dos próprios funcionários, no bojo da pesquisa, 

como por exemplo, o tempo de apresentação dos resultados realizados pela diretoria que 

deverá ser ampliado, a inclusão de funcionários dos respectivos departamentos, além da 

diretoria, para expor conjuntamente os resultados. No quesito comunicação, um novo 
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tipo de newsletter ou informativo para todos os funcionários deverá ser implantado, 

possivelmente, anexo ao contracheque mensal, contendo os resultados mensais e planos 

de correção para os indicadores necessários. 

Percebe-se que, ao se gerenciar de forma integrada, considerando as quatro 

perspectivas, através do BSC, é possível garantir a implementação da estratégia, bem 

como a tradução desta à todos os níveis da empresa, a qual deve possuir uma 

comunicação eficaz e uma forma de apresentação adequada sobre os resultados que 

estão sendo alcançados. Fatos esses confirmados através do resultado da pesquisa. 

A partir do momento que haja compreensão clara pelos funcionários, dos 

objetivos e medidas de alto nível, estes se tornarão capazes de estabelecer metas locais 

que apóiem a estratégia global da organização contribuindo assim para seu êxito em 

longo prazo.  

  Portanto, a contribuição deste trabalho verifica-se não simplesmente no fato de 

constatar que o rumo desta implantação está correto, considerados os dois fatores, forma 

de apresentação e divulgação dos resultados, mas também, auxiliar na seqüência de 

implantação e na ampliação da ferramenta para níveis departamentais e num terceiro 

momento, montar o que se chama de Balanced scorecard Individual, o que significa, 

atribuir objetivos e indicadores pessoa a pessoa, mostrando de forma clara porque eles 

têm aqueles objetivos e como eles irão contribuir com o esforço global da empresa. 
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