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RESUMO 

O mercado de academias de ginástica tem crescido consideravelmente no 

Brasil e no mundo. O Brasil é o segundo país em número de estabelecimentos, 

ficando atrás apenas dos E.U.A. Grande parte dessas empresas é considerada 

uma micro e pequena empresa. Essas por sua vez, são as que mais sofrem 

por causa da falta de mão de obra qualificada e dificuldades financeiras para se 

mantiver ativas. Ressalta-se que essas empresas são uma fonte considerável 

de empregos, também movimentam números expressivos na economia quando 

somadas aos seus fornecedores e produtos acessórios dentro desse mercado.  

Buscou-se a implementação do Balanced Scorecard, uma ferramenta para 

conduzir a organização de forma estratégica. Muito utilizada em grandes 

corporações em todo o mundo, dessa vez utilizar-se-á tal ferramenta em uma 

microempresa, considerada uma academia de ginástica.  

Esta pesquisa se utilizou da técnica considerada pesquisa ação, onde acontece 

quando concebida ou realizada em estreita associação com uma ação ou 

resolução de um problema coletivo. O pesquisador participou da pesquisa 

atuando como um consultor. Diante do exposto buscou-se os argumentos que 

ajudariam a esclarecer se o balanced scorecard poderia ser utilizado como 

uma ferramenta de gestão estratégica para condução do negócio em uma 

academia de ginástica. 

Em 12 meses de pesquisa, a implementação do BSC mostrou-se satisfatória, 

levando em consideração a proposta dessa pesquisa. Destaca-se a mudança 

de posicionamento de mercado como grande sucesso. Conseguiu-se de 

maneira nítida captar um novo target para a empresa e obter um 

direcionamento estratégico.  

PALAVRAS – CHAVES: GESTÃO, ESTRATÉGIA, BALANCED 

SCORECARD, FITNESS. 
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ABSTRACT  

The market of gyms has grown considerably in Brazil and worldwide. Brazil is 

the second country in number of establishments, behind only the U.S. Most of 

these companies is considered a small business (MEPs). These are the MEPs 

who suffer most because of the lack of skilled manpower and financial 

difficulties to remain active. It is noteworthy that these companies are a 

considerable source of jobs also moves significant numbers in the economy 

when added to their suppliers and ancillary products within that market. 

Sought to implement the Balanced Scorecard, a tool to lead the organization 

strategically. Widely used in large corporations around the world, this time we 

will use the BSC in a micro company, considered a fitness facility. 

This research used the technique considered action research, which happens 

when conceived or carried out in close association with an action or resolution 

of a collective problem. The researcher participated in the survey acting as a 

consultant. Given the above we sought the arguments that would help clarify 

whether the Balanced Scorecard could be used as a strategic management tool 

for conducting business in a fitness facility. 

In 12 months of research, the implementation of the BSC was satisfactory, 

taking into account the proposal of this research. Detach to changing market 

positioning as a major success of the BSC. We managed to clear the way to 

acquire a new target for the company. 

KEY-WORDS: MANAGEMENT, STRATEGIC, BALANCED SCORECARD, 

FITNESS. 
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Introdução  

O reconhecimento da Educação Física como área da saúde fez com que 

surgisse um mercado bastante promissor no Brasil e no mundo. O seguimento 

de academias de ginástica. Muitas pessoas procuram esses estabelecimentos 

seja por saúde, estética, reabilitação e até mesmo por simples socialização. 

Desde crianças até a terceira idade, as academias de ginástica estão cheias de 

adeptos querendo consumir seus serviços e produtos. Porém, o número de 

estabelecimentos também aumentou significativamente no Brasil, fazendo com 

que os clientes tenham mais opções de consumo e se tornem mais seletivos.  

Esse mercado começa a se profissionalizar e buscar novas técnicas de gestão. 

Em virtude da acirrada concorrência, faz-se necessário aos empreendedores 

que entendam cada vez mais seus clientes, entendam a dinâmica desse 

mercado e façam uso de ferramentas administrativas para poderem gerir seus 

negócios com mais profissionalismo e competência. 

As micro e pequenas empresas – MPEs – somam o maior número de 

estabelecimentos desse seguimento e por sua vez são elas as que mais sofrem 

com a concorrência. São carentes de recursos financeiros, mão de obra 

especializada, informação consistente e são organizações muito vulneráveis as 

mudanças do mercado.  

Nessa pesquisa tentar-se-á utilizar uma ferramenta de gestão muito 

reconhecida em grandes empresas de diversos setores da indústria: O balance 

scorecard (BSC). Essa ferramenta, criada por Kaplan e Norton em 1992, nos 

E.U.A, surgiu em virtude da necessidade dos empresários de integrarem novas 

medidas de desempenho a suas firmas. Somente a perspectiva financeira não 

conseguia mostrar a organização seus ativos intangíveis.  

Irar-se-á implementar o BSC em uma academia de ginástica, considerada uma 

MPEs e buscará descrever seus pontos positivos e as dificuldades na 

implementação da ferramenta. Também será descrito se o BSC atenderá os 
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cinco princípios da organização focalizada na estratégia descrita por Kaplan e 

Norton.  

Justificativa 

Nunca se falou tanto nos benefícios da prática regular de exercícios físicos. A 

mídia e os profissionais de saúde incentivam as pessoas a abandonarem o 

sedentarismo, eleito pela Organização mundial de saúde (OMS) um dos 

principais inimigos da saúde (Saba 2006, p.28). Basta olhar para as áreas 

livres das cidades, praças, calçadões a beira mar e ciclo vias. As pessoas 

estão cada vez mais se movimentando. Houve também um aumento pela 

procura das academias de ginástica, que se caracterizam por oferecer um 

espeço adequado à prática de exercícios físicos (Saba 2006, p. 28). O setor 

estudado corresponde a um dos mercados mais jovens e em crescente 

evolução no Brasil (Corrêa e Ferreira 2009). Ainda que solidificado e promissor, 

Campos (2006) e Da Costa (2006), relatam que, majoritariamente o segmento 

é composto por micros, pequenas e médias empresas, nas quais existe 

capacidade de gestão administrativa precária.  

A evolução dos serviços prestados, dos equipamentos utilizados e das técnicas 

de fitness que estão sempre oferecendo inovações, não é acompanhada por 

um aprimoramento e especialização das atividades gerenciais e administrativas 

(Corrêa e Ferreira 2009). 

 Essa questão gerencial é extremamente preocupante e altamente nociva a um 

mercado em ascensão (Lima 2011). Os clientes estão cada vez mais 

exigentes. Com a globalização, a informação chega às pessoas com facilidade. 

A tecnologia afeta a vida moderna, de forma que uma empresa tem que 

englobar vários aspectos gerenciais, estruturais, tecnológicos e humanos para 

poder sobressair em um cenário em crescimento e cada vez mais competitivo. 

Almeris Armiliato, diretor da Inner – Soluções em Fitness, afirma que a falta de 
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formação dos gestores é um problema nas academias. Segundo o 

entrevistado, a maioria dos dirigentes não tem qualquer formação em 

administração e o negócio academia não dispõe de fundamentação específica. 

Por conta disso, se administra de uma maneira muito intuitiva (Revista Fitness 

Business. Edição de julho/agosto 2007, nº 32). 

Quanto ao número de estabelecimentos, há 12 anos, em 14 de fevereiro de 

2001 a revista “Veja” publicou em matéria a existência de 4.800 academias de 

ginástica cadastradas na associação nacional de academias de ginástica, 

entidade que representa o setor. Em 2006, o Atlas do Esporte divulgou em 

pesquisa, que no Brasil, há cerca de 20.000 academias de ginástica, que 

sustentam 140.000 empregos diretos e agregam 3,4 milhões de usuários, 

representando aproximadamente 2% da população brasileira (Da Costa 2006). 

Academia de ginástica não é mais um pequeno comércio que se abre com 

ajuda paterna. O negócio atrai grandes empresários, fundos de investimentos 

e, agora, redes multinacionais que estão a um passo de fincar o pé no atraente

mercado brasileiro (Revista Veja, em 14 de fevereiro de 2001). 

Devido à relevância desse mercado promissor do setor de condicionamento 

físico, com a falta de capacidade estrutural e administrativa das pequenas 

empresas, o presente trabalho do ponto de vista teórico, pretende contribuir 

para o melhor entendimento do balance scorecard (BSC), uma ferramenta de 

gestão muito usada desde a sua criação em 1992, nos E.U.A. Busca-se nesse 

construto, entender as contribuições e as dificuldades de sua estruturação e 

implementação, utilizando como amostra, uma microempresa do setor de 

condicionamento físico, mais especificamente uma academia de ginástica. 

Diante do exposto e, mesmo entendendo a amplitude do tema, o problema de 

pesquisa vai tentar esclarecer se o BSC poderia ser usado como estratégia de 

condução do negócio, em uma academia de ginástica, no município de 

Cariacica – ES – Brasil. 

Respeitando as particularidades das micro e pequenas empresas – MPEs - 

será utilizado não o protocolo proposto pelos criadores do balance scorecard – 



4 
 

Kaplan e Norton, mas um protocolo adaptado as MPEs, desenvolvido por 

Ottoboni (2002).  

Secundariamente, irar-se-á tentar correlacionar se o BSC foi capaz de atender 

os princípios da organização focalizada na estratégia, descritos por Kaplan e 

Norton. 

 

O problema de pesquisa 

 

Muitos estudos, como os de Kaplan e Norton (1992,1996, 2001), Kállas (2003), 

Junior e Prochnik (2003), Brum (2005), Prieto et al (2005), Silva, Santos e 

Prochnik (2008), Kállas e Sauaia (2006), Cislaghi e Filho (2006), Ceretta e 

Quadros (2003), Marinho (2006), Ferreira et al (2009), Ferreira e Major (2012), 

evidenciam as problemáticas do BSC nas grandes organizações. Entre esses 

estudos foram abordados diversos setores como o setor de hospitais, 

organizações públicas, o setor de metal mecânica, o setor de bebidas não 

alcoólicas em Portugal e as mais de 200 organizações estudadas pelos 

criadores do BSC. Logo, na literatura vigente, existe uma quantidade de 

estudos englobando as grandes organizações.  

Porém, no contexto das MPEs foram encontrados apenas alguns trabalhos 

como os de Soares (2001), Henrik Andersen (2001), Ottoboni (2002), Ottoboni 

e Panplona (2001), Rompho (2011), Almeida (2011) e Silva (2011).  Ainda sim, 

esse número é muito restrito para o vasto universo de pequenas empresas 

existentes.  Estes estudos realizados nas pequenas organizações em boa parte 

esta focado em elaborar novos modelos do BSC para aplicação em Micro e 

pequenas empresas – MPEs. Outros estudos argumentam as dificuldades de 

implantação do BSC nas MPEs.  Poucos estudos abordam desde a 

estruturação até a implantação do BSC. Então, no que diz respeito às MPEs, a 

literatura está restrita a proposição de modelos que possam se adaptar as 

mesmas e a parte de estruturação da ferramenta. A teoria carece então de 
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estudos que acompanhem e relatem os acontecimentos no dia a dia da 

implantação do BSC em uma pequena organização (MPEs).  

Em relação às academias de ginástica e o BSC, foram encontrados apenas 

dois relatos de estudos.  Um estudo realizado na Flórida, EUA em 2006, por 

Donald L. e Jones, Ph.D., relatou os benefícios que o BSC trouxe ao ser 

implementado em um hospital fitness center. Outro estudo realizado por 

Hernandez, Bolívar e Rodrigues (2010), da Universidade de Granada, 

Espanha, aborda a implementação do BSC em serviços municipais de esportes 

na cidade de Granada – ESP. Este segundo artigo, vale ressaltar seu rico 

conteúdo bibliográfico, tendo como base trabalhos em instituições do setor 

público e privados de vários países com EUA, Grécia, Itália e Espanha. Mais 

uma demonstração de como esta metodologia está sendo aderida em todo o 

mundo. 

Diante do exposto e, mesmo entendendo a amplitude do tema, buscou-se os 

argumentos que nos ajudariam a esclarecer se o balance scorecard poderia ser 

utilizado como uma ferramenta de gestão estratégica para condução do 

negócio em uma academia de ginástica?  

Objetivos  

1. Descrever, analisar e discutir o processo de estruturação e o

processo de implementação do BSC em uma academia de ginástica, no 

município de Cariacica – ES – Brasil. 

2. Descrever, analisar e discutir as contribuições da adoção do BSC

em relação aos cinco (5) princípios da organização focalizada para 

estratégia, relatados por Kaplan e Norton. 
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Estrutura  

A pesquisa está apoiada em um tripé: O mercado de academias de 

ginástica, o BSC e as MPEs. O capítulo 1 destina-se a revisão 

bibliográfica, expondo alguns pontos importantes sobre o setor de 

academias de ginástica. 

No capítulo 2, vem abranger as origens e funcionalidade do balance 

scorecard, suas perspectivas e seu foco na gestão estratégica. Foram 

revisadas as obras básicas dos autores Kaplan e Norton a respeito da 

temática e retirados os principais tópicos. 

No capítulo 3, buscou-se esclarecer o conceito das micro e pequenas 

empresas, com informações conceituais desse universo e também alguns 

números que demonstram a importância dessas organizações. Foi 

agregado ao capítulo, os modelos de BSC adaptados as MPEs. Achou- 

se por bem, que fazendo essa associação poder-se-ia conseguir do leitor 

um melhor entendimento do tema, pois estaria relacionado diretamente 

com as MPEs. 

O capítulo 4 consistiu na parte metodológica da pesquisa, descrevendo 

todo o processo utilizado para alcançar os objetivos do trabalho. 

No capítulo 5 ocorreu a descrição da pesquisa – ação, relatando os 

momentos da estruturação e implementação do BSC em uma MPEs, 

utilizando o protocolo de Ottoboni (2002).  A fase de estruturação teve a 

presença do pesquisador e do proprietário da empresa, contando com 

pouca participação dos profissionais da firma. Já na fase de 

implementação, o pesquisador teve mais contato com os colaboradores e 

pode intervir de forma conselheira nas funções dos mesmos.  

Ao capítulo 6 ficou a parte da análise de conteúdo, sua estruturação e 

implementação. Houve confronto de ideias e respostas obtidas por outros 

autores durante suas intervenções em outras firmas e segmentos. 
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Enfim, chegou-se a conclusão desse trabalho, o qual nos esclareceu as 

inquietações e a ansiedade de aplicar uma ferramenta de gestão tão 

reconhecida no universo das empresas.  

Espera-se, ver o esporte utilizando de várias ferramentas de gestão e 

obtendo resultados maximizados pela competência dos gestores 

esportivos. 
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1. O MERCADO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA 

 

Para melhor se discutir essa revisão bibliográfica, tentar-se-á aqui esclarecer 

questões conceituais a respeito da nomenclatura utilizada. O Serviço de Apoio 

as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) classifica as empresas de esportes, 

como fazendo parte da categoria “serviços” e usa a nomenclatura dessas 

empresas como sendo do setor de condicionamento físico. O SEBRAE não faz 

distinção entre uma academia de ginástica ou uma academia de natação, um 

clube esportivo e /ou de lazer. Todas são consideradas empresas do mesmo 

setor. Porém a International Science Rocquet Heath Association (IRSHA) usa a 

terminologia “fitness”, para classificar as empresas as quais se considera aqui 

no Brasil, como academias de ginástica (Da Costa 2006). Saba (2006, p.28) 

cita que as academias de ginástica se caracterizam por oferecer um espaço 

adequado á prática de exercícios físicos, com fins lucrativos.  

O termo academia vem do grego “academo”, provindo da escola fundada pelo 

filósofo Platão em 378 a.c. Esse termo vem designar o nome dado a várias 

instituições vocacionadas para o ensino e promoção de atividades artísticas, 

literárias, científicas e físicas, sobretudo universitárias (Mazzei e Bastos 2012, 

p.163). Porém no Brasil, o termo academia foi designado a organizações 

ligadas ao ensino de modalidades esportivas, como dança natação, tênis; e 

assim o termo se popularizou. Ainda segundo Mazzei e Bastos (2012, p.164) 

devido a conscientização da população a respeito dos benefícios da prática 

regular de atividades física fez com que houvesse o surgimento de centros 

especializados destinados a prática de exercícios sistematizados e 

acompanhados por profissionais especializados. Esses centros são 

denominados academias de ginástica. Tais centros são caracterizados por mão 

de obra especializada, oferecimento de várias modalidades esportivas, 

orientação nutricional, clínica de fisioterapia e reabilitação, área para crianças, 

além de modalidades ao ar livre até lojas para obtenção de artigos esportivos. 

Esse é o novo conceito desse mercado, onde deixa de focar o fitness, marcado 
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pelo desempenho dos praticantes e busca um novo nicho: o wellness, que visa 

bem-estar e qualidade de vida, consequentemente atendendo a um público 

diferente. 

Para o presente estudo, irar-se-á considerar como academias de ginástica as 

empresas caracterizadas por possuírem a modalidade musculação como base 

de sua oferta de serviços. Por exemplo, uma empresa que apenas possui a 

modalidade dança natação ou tênis não será considerada academia de 

ginástica. Porém se a mesma tiver um setor de musculação como base de sua 

atividade comercial e também possuir outras modalidades, essa poderá ser 

considerada academia de ginástica. 

 Essa indústria tem crescido consideravelmente nas duas últimas décadas. 

Depois de um 2009 desafiador, a indústria se recuperou em 2010, com 

crescimento em muitas áreas importantes. Receitas da indústria em todo o 

mundo chegaram a impressionantes US $ 71 bilhões em 2010, contra US $ 4 

bilhões de 2009. As associações subiram para cerca de 128 milhões de 

membros, e o número total de clubes cresceu mais de 5.000 unidades para 

133.500 em 2010 (IRHSA global report 2011, p.9). 

De acordo com a IRSHA – Internacional Racquet Science Heath Association, 

os mercados latino-americanos anunciaram desempenhos sólidos em 2010. No 

Brasil 5,5 milhões de pessoas praticaram atividades em 18.000 clubes em 

2010, contribuindo para uma renda de US $ 2,2 bilhões (IRHSA global report 

2011, p. 21). 

O Brasil atualmente é o 2° país do mundo em número de academias de 

ginástica, ficando atrás apenas dos E.U.A (IRHSA global report 2011, p.26). 

Em termos de movimento financeiro nesse setor, o país do futebol se encontra 

em 10° lugar. (IRHSA global report 2011, p.26). Com  relação ao número de 

praticantes o País se encontra em 6° lugar  (IRHSA global report 2011, p.27).  

Na situação atual, no Brasil, há cerca de vinte mil academias de ginástica, que 

sustentam cento e quarenta mil empregos diretos e agregam 3,4 milhões de 

usuários, representando, aproximadamente, 2% da população brasileira (Da 



11 

Costa, 2006). Pelo relatório da IRSHA existem no Brasil 18.195 academias de 

ginástica (IRHSA global report 2011, p.26). 

Entre os atores dessa indústria, encontram-se operadores de academias de 

ginástica, seus fornecedores de produtos (equipamentos, acessórios, 

informática, higiene e limpeza, material de escritório, entre outros) e de 

serviços (marketing, comunicação, arquitetura, obras, manutenção, finanças, 

contabilidade, jurídicos etc.), além de profissionais de educação física, 

nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, administradores e pessoal de apoio 

(Campos 2006). 

Também no Brasil, os fornecedores e distribuidores de equipamentos e 

acessórios de fitness, em conjunto com prestadores de serviços, faturaram, no 

ano 2000, 150 milhões de reais no mercado profissional e 750 milhões no 

mercado de residências – Home Fitness (Campos, 2006). 

Em termos quantitativos, as academias existentes do país devem estar 

contribuindo para a absorção de 60 a 70 % (estimativas de RJ e SP) dos 

profissionais de Educação Física que entram no mercado de trabalho em 

primeiro emprego a cada ano (Da Costa 2006). 

Vários são os fatores que contribuem para o crescimento dessa indústria 

fitness e wellness. Tem-se a certeza, de que um dos mais relevantes fatores 

diz respeito à epidemia de obesidade que afeta muitos países. As pessoas não 

tem mais tempo para se alimentar adequadamente. Um novo estilo de vida, 

voltado para o consumo acaba que por fazer os indivíduos a trabalhar cada vez 

mais. O mercado de trabalho sempre mais competitivo e exigente faz com que 

as pessoas procurem novas competências técnicas. Esse ciclo acaba por 

envolver a massa; as pessoas estão por fazer atividades relativas à busca de 

melhorias financeiras. Esse ciclo diário esta comprometendo a saúde de 

muitos.  

Outro fator que ajudou o mercado do fitness e welness foi a inclusão da 

Educação Física como área da saúde. As pesquisas a respeito do benefício do 

exercício em relação à saúde chamou a atenção dos meios de comunicação e 
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da população em geral. Isso fez com que muitos indivíduos se 

conscientizassem da importância de se manterem fisicamente ativos. Inclusive 

o governo já começa a tomar consciência do impacto positivo que teria, em

termos de sobrecarga do sistema de saúde, uma população mais saudável, 

assim como é feito nos E.U.A. 

Segundo Da Costa (2006), a explicação da crescente e contínua expansão do 

emprego desde a década de 1970 nas academias, apoia-se nas mudanças do 

estilo de vida da população brasileira, que tem aumentado à clientela, como 

também no fato destas entidades operarem com mão de obra intensiva: 

enquanto uma escola com 500 alunos mobiliza em média quatro professores 

de Educação Física, o mesmo número de clientes numa academia demanda 

dez professores.  

Todo esse potencial por parte da indústria do fitness e welness está relatado 

em matérias publicadas pela IRSHA – International Roquect Science Helth 

Association. Essa entidade mundial regula toda a indústria fitness e welness, 

através de cursos de formação, pesquisas, workshops e negócios. Existem 

subdivisões da IRSHA na América Latina, E.U. A e Europa. 

No que diz respeito ao mercado fitness e welness brasileiro, como relatado 

acima, é um dos maiores do mundo. Aproveitando o atual contexto econômico 

do país, com certeza é um excelente momento para essa indústria buscar um 

aumento de adeptos e investidores.  

Trazendo um pouco para a lógica que motiva esse projeto, observa-se que 

grande parte desse mercado no Brasil é composta por MPEs (Micro, pequenas 

e médias empresas). Logo, são essas que apresentam um grande problema: 

dificuldade para gerir o negócio. Somente no estado de São Paulo, há 6,5 mil 

academias de ginástica. Há indícios que do total das academias de ginástica, 

entre cinco e oito mil, aproximadamente, são pequenos negócios, geralmente 

sem registro ou vínculo sindical (Da Costa, 2006). Porém, ainda baseado no 

Atlas do Esporte, relata-se que a experiência das três últimas décadas mostrou 

igualmente que este crescimento se ajustou às demandas da clientela e aos 
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modismos de exercícios físicos, dando às academias um sentido operacional 

de marketing. Corroborando Da Costa (2006), Pinheiro et al (2006) cita que no 

setor de academias de ginástica, houve um crescimento estrutural, tecnológico 

e humano, sendo que, no que diz respeito à gestão, esse setor pode ser 

considerado atrasado em relação à implantação das teorias administrativas. 

Ventioles (2005, p.15) expõe que o verdadeiro motivo dos frequentes 

insucessos de algumas empresas é a falta do preparo administrativo dos 

empresários de atividade física. Furtado (2009) descreve que hoje, nesse 

mercado, há uma mescla entre uma administração que traz elementos das 

teorias elaboradas ao longo do século passado, com amadorismo. De acordo 

com Da Costa (2006) no Brasil, o mercado é pulverizado e constituído, 

essencialmente, por operadores individuais de micro e pequenas empresas, 

com mínima estrutura gerencial. Contudo, começam a despontar no mercado 

brasileiro as primeiras redes de academias de ginástica, com gestão 

profissionalizada.  

Em síntese, convivem hoje no Brasil diferentes modelos de gestão de 

academias de acordo com o local em que se situam e com o poder aquisitivo 

de seus praticantes (Da Costa 2006). Especificamente na indústria de 

academias de ginástica, a partir de 1990 que começam algumas preocupações 

que marcam a gestão das empresas. Saba (2006, p.28) descreve que as 

academias surgiram como uma alternativa elitista para quem desejava 

melhorar a forma física, e tornaram-se populares de 20 anos pra cá. Logo, esse 

momento também marca a entrada de grandes redes de academias de 

ginástica nos centros urbanos. Estamos na era dos megaestabelecimentos de 

atividade física, bem estruturados, gerenciados, que oferecem todo o aparato 

indispensável para suprir as necessidades dos clientes. (Ventioles 2005, p.16). 

A questão é se empresas principalmente as MPEs dessa indústria, estariam 

preparadas para gerir seus negócios em tempos de maior concorrência. Ao 

contrário do que se pensa uma indústria em crescimento, sob aposta de novos 

investidores e uma demanda crescente, pode gerar também um aumento 
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significativo no número de estabelecimentos, e em consequência um aumento 

brusco no número de concorrentes. 

Ventioles (2005, p.17) designa a aquisição de “vantagem competitiva” como 

principal arma para as empresas de atividade física se firmarem no mercado. O 

autor ainda ressalta que para fazer frente a concorrência é necessário ao 

empreendedor entender alguns fatores. Por exemplo, os clientes estão cada 

vez mais sofisticados, o número de empresas de atividade física dividem quase 

o mesmo espaço, as empresas necessitam de oferecer mais serviços e

acessórios incluídos na sua oferta de bens, deve-se aproveitar a tecnologia da 

informação para desenvolver novos serviços e deve-se trabalhar o 

relacionamento com clientes e ainda trabalhar a opção estratégica, alcançando 

a diferenciação por meio dos serviços (Ventioles 2005 p.19). 

Ventioles (2005, p.23) afirma que uma tendência importante é o crescente 

posicionamento das expressas em três estratégias básicas: Empreendimentos 

voltados para a inovação, empreendimentos voltados para a excelência 

organizacional e empreendimentos voltados para a adaptação de clientes. 

Seriam essas as estratégias para posicionar a empresa no mercado e 

diferenciá-las das demais. 

Para Saba (2005, p.30) cita que em geral, os empreendedores que investem 

nesse negócio preocupam-se muito com a concorrência, contudo o grande 

investimento é atrair quem está casa.  Despertar homens, mulheres e crianças 

sedentários. 

Ventioles (2005, p.17) e Saba (2005, p.34) afirmam que ter um diferencial ajuda 

a entrar no mercado. Porém, Saba (2005, p.30) cita que o modelo de gestão 

deve mudar.  Tem que ser focada no cliente. Em suas necessidades e em que 

ele considera essencial. 

Saba (2005, p.35) afirma que o leva alguém a permanecer na academia é o 

hábito. Para desenvolvê-lo as pessoas tem que se apaixonar não só pelo 
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resultado, mas pelo processo, pelo ambiente, pela arquitetura e pelas pessoas 

que ali frequentam. 

Há diversos modelos de gestão de academias. A maior parte deles esta voltada 

para a aderência. Ou seja, para a venda. Geralmente esses modelos utilizam 

planos de longo prazo, e mantém os clientes amarrados por vários meses 

(Saba 2005, p.37). Ainda cita que em outros países as pessoas compram esse 

modelo em longo prazo porque tem outra visão da academia. Esses centros 

para atividade física são chamados de fitness center ou heath clubs. E estão 

bastante ligados ao lazer, oferecendo diversas atividades como sauna, campo 

de futebol, áreas de lazer ao ar livre e as pessoas podem tomar banho de sol, 

relaxar e conversar. Esse ainda não é o modelo brasileiro, mas é uma 

tendência no mercado. Para Saba (2005, p.38) todo o modelo de gestão de 

academias deve estar focado na manutenção de clientes, e não apenas na 

aderência. Para isso as empresas tem que trabalhar muito além do fitness, tem 

que buscar o completo bem-estar físico social e psíquico do cliente. Esse seria 

o conceito “wellness”, que significa bem-estar. Pensando na saúde global a

ONU – Organização das Nações Unidas define saúde não apenas a ausência 

de doença ou enfermidade, mas um completo bem-estar físico, mental e social 

(De Lucca 1999, p.55). 
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2. ESTRATÉGIA E O BALANCED SCORECARD

2.1 Conceitos e evolução da estratégia 

Ao falar de estratégia, torna-se fundamental buscar sua origem, ou seja, onde 

tudo começou, facilitando assim o entendimento sobre o assunto. 

A competição no mundo dos negócios começa na revolução industrial. Com o 

surgimento e consolidação das indústrias na Inglaterra, logo essa proliferação 

industrial alcançou a Europa, os Estados Unidos, o Japão e o mundo.  

Passado esse fenômeno de implantação das indústrias, começou a surgir uma 

competição entre as mesmas, pois os princípios da teoria de Ford, os quais 

eram baseados na produção em massa e foram implantados no início do 

século XX, logo começaram a cair depois que a General Motors desenvolveu 

sua estratégia de diversificação, com base nas forças e fragilidades da Ford. 

Os consumidores chegaram a um nível de saturação de produtos e, 

naturalmente, aspiravam por novidades (Lima, 2011). 

A palavra estratégia deriva da terminologia grega “strategos”, que significa 

exército e “agein” que significa conduzir. Portanto a mesma foi criada para se 

referir a um magistrado ou um comandante-chefe militar (Gullaci 2005, p. 37). 

Observar-se a palavra estratégia sendo empregada no contexto da guerra. 

Analisando a literatura sobre o tema, percebe-se que a expressão estratégia 

vem ser utilizada no campo empresarial em meados do século XX, por volta da 

década de 60. Anteriormente, esse conceito estava totalmente ligado a 

operações militares. A palavra estratégia é de difícil definição. Para Pires 

(2005, p.252) a palavra estratégia faz parte do léxico contemporâneo. É 

polissêmica, podendo vir a ter vários sentidos, dependendo do contexto em que 

for empregada. Corroborando Pires (2005), Santos (2002, p.31), relata o 
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dinamismo do conceito de estratégia, fruto também, de adaptações às 

mudanças sociais e econômicas ocorridas ao longo dos tempos. 

Para Porter (1981, p.610) o conceito de estratégia surgiu da necessidade de 

ajudar o gerente a transformar o caos diário dos acontecimentos e decisões em 

uma forma ordenada de dimensionar a posição da empresa em seu ambiente. 

A estratégia pode ser vista como uma ação unificadora, que consegue ligar as 

áreas funcionais de uma organização com o meio externo.  

Dentro da abordagem das organizações, a estratégia foi marcada por vários 

períodos. Em ordem crescente, faz-se abaixo uma síntese do pensamento 

descrevendo sua origem e evolução na indústria. 



19 

2.1.1 Evolução da Gestão Estratégica  

Sistema de 

gestão 
Conceitos Técnicas 

Implicações  

organizacionais  

50 

 Direção geral 
 Por controle de 

resultados 

 Controle financeiro 
  Orçamentos 

 Orçamento 
financeiro; 

 Avaliação de 
investimentos 

 Organização funcional 
 Função financeira chave 

60 

 Planejamento 
clássico 

 (Corporate 
plantinha) 

 Por extrapolação 

 Crescimento 
planejado 

 Estudos de mercado 
 diversificação e 

análises de sinergias 

 Departamento de 
planejamento 

 Conglomerados 

70 

 Planejamento 
estratégico 

 Por antecipação 

 Gestão de carteiras 
o negócio
 Unidades 

estratégicas do 
negócio 

 Matrizes estratégicas 
 Curvas de 
experiência 

 Análise DAFO 

 Planejamento estratégico 
formal 

80 

 Gestão 
estratégica 

 Por antecipação 
 Posicionamento 

 Análise setorial 
 Análise de 

concorrência 
 Cadeia de valor 

 Desinvestimento de 
atividades não atrativas 

 Reestruturação 
 Estratégias de 

cooperação 

90 

Gestão 
estratégica 

 Criatividade 
Aspectos 

 dinâmicos 
 da estratégia 

Análise de recursos e 
capacidades 
Análise da 

concorrência 
Aprendizagem 
organizacional 

Reengenharia 
Alianças estratégicas 

Novas formas 
organizacionais 

Quadro 1. Evolução da gestão estratégica segundo Pinho (2001).

A estratégia envolve a decisão de onde e como aplicar os recursos, por forma a 

atingir os objetivos definidos. Define a orientação geral a dar as nossas 

decisões e a afetação de recursos a fazer tendo em vista ganhar vantagens 
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sobre os concorrentes, e assim garantir a concretização dos objetivos (Bilhim 

2006).  

Para Pires (2005 p. 259) estratégia é toda decisão, que poderá ou não se 

consumar, que visa reduzir num quadro de planejamento, o desvio entre 

prolongamento de tendências feitos em relação ao horizonte de planejamento 

escolhido, e a situação que consideramos desejável. 

Através de uma gestão estratégica, uma organização estabelece uma forma 

organizada e ativa, para que dentro de um ambiente em constante mutação, 

possa vir a ter resultados para a sua manutenção/crescimento e orientar de 

uma forma clara e precisa todos os agentes intervenientes e na prossecução 

dos objetivos traçados (Ramos 2004). 

Para Porter (1986) estratégia é criar ajustes entre as atividades de uma 

empresa. O sucesso de uma estratégia depende de fazer bem várias coisas e 

não apenas alguma daí integração entre elas. 

Para Mintzberg (1987) a estratégia se encaixa em 5 conceitos: Plano, pretexto, 

padrão, posição e perspectiva 

• Como plano a estratégia trata da maneira como os líderes tentam

estabelecer uma direção para a organização.

• Como pretexto a estratégia nos leva a competição direta, na qual

ameaças, estratagemas e várias outras manobras são utilizadas para

obter vantagem.

• Como padrão a estratégia procura a obtenção de consistência no

comportamento da organização.

• Como posição a estratégia busca uma posição de defesa para as

organizações.

• Como perspectiva a estratégia levanta questões intrigantes sobre

intenções e comportamentos, em ação coletiva tentando cumprir a

missão comum sob um rótulo comum.
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Uma estratégia é um padrão ou plano que integra as principais metas, políticas 

e sequência de ação de uma organização em um todo coeso (Quinn 1980). 

Para Mintzberg em the strategy concept II: Another look at why organizations 

need strategies (p.27), estratégia é necessário para definir a organização. A 

estratégia não serve apenas para direcionar a atenção das pessoas que 

trabalham dentro de uma organização, mas também para dar o que a 

organização significa para eles, bem como para quem está de fora. Como 

plano ou padrão, mas tudo pode como a posição ou sua perspectiva de 

estratégia define a organização e as pessoas com uma forma abreviada de 

entendera-a e diferenciá-la dos outros. 

2.1.2 Formulação e implementação da estratégia 

Collis e Rukstad (2008, p.2) identificaram três componentes críticos de uma 

boa estratégia: objetivo, o escopo e a vantagem competitiva. 

Definir o objetivo, a vantagem, requerem trade-offs. Se uma empresa opta por 

buscar o crescimento ou tamanho, ela tem que aceitar que rentabilidade irá 

ficar no banco de trás. Se ela escolhe para servir clientes institucionais pode 

ignorar clientes de varejo. Se a proposição de valor é preços mais baixos. Se a 

empresa não será capaz para competir no mercado moda. Finalmente, se a 

vantagem vem da escala de economias a firma não irá ser capaz de acomodar 

idiossincráticas necessidades dos clientes. Tal trade-offs é o que distinguem 

estrategicamente as empresas (Collis e Rukstad 2008, p.3). 

Slack (1997, p.102) cita que para a formulação das estratégias nas 

organizações é necessário alguns passos: formulação da missão, análise do 

ambiente interno e externo, escolha da estratégia corporativa ou ao nível de 

negócios e por fim a escolha da estrutura organizacional junto com a 

integração de sistemas de controle.  
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Para a análise do ambiente pode-se usar uma ferramenta denominada de 

modelo SWOT – do inglês strengths, weaknesses, oportunities e threats. Tal 

modelo, também conhecido como modelo de Havard foi desenvolvido na 

década de 60 a fim de visualizar o ambiente em que a organização esta 

inserida. É uma ferramenta de gestão bastante usada atualmente pela 

indústria. 

Michael Porter desenvolveu outro modelo de análise chamado “as cinco forças 

de Porter”. O referido modelo propõe as cinco principais forças que influenciam 

uma organização no contexto de sua indústria. Essas forças, quando bem 

analisadas, proporcionam a organização se posicionar de forma mais segura, 

protegendo-se melhor das oscilações do mercado, dos concorrentes, da guerra 

de preços e de outros fatores agressivos da competição entre as organizações. 

Esse modelo pode ser usado para a análise de ambiente, durante a fase de 

planejamento da gestão estratégica. 
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Figura1.  Modelo para análise da indústria conhecido como as cinco forças competitivas de Poter. 

Retirado de Estratégia Competitiva, p.23, Michael Porter. 

 

2.1.3 Tipos de estratégias 

 

Segundo Slack (1997, p.93) e existem dois tipos de estratégias: corporativa e 

em nível dos negócios. A estratégia corporativa se encaixa quando a 

organização compete em diferentes indústrias. Para competir em uma indústria 

é preciso analisar todo o contexto da mesma. O autor referencia quatro 

estratégias para competição a nível corporativo: estratégia de crescimento, 

estabilização, defensiva e de combinação. 

Já no que se refere à estratégia ao nível de negócios, pode-se dizer que ela 

envolve questões como competir em apenas uma indústria. Quando a 

Ameaça de 

entrada de 

novos 

concorrentes 

Produtos/ou 

serviços 

substitutos 

Poder de 

negociação 

dos 

compradore

s 

Poder de 

negociação 

dos 

fornecedo- 

res 

Concorrentes na 

indústria. 

Rivalidade entre 

empresas 

existentes 

 



24 

organização compete em uma indústria única, as estratégias ao nível 

corporativo e ao nível de negócios serão as mesmas (Slack 1997, p. 94). 

Porter (1986) evidencia três modelos de estratégias para competitividade na 

indústria. São as chamadas estratégias genéricas. Seriam elas: 

• A estratégia de baixo  custo,  como o próprio nome já enuncia, implica

em a organização manter um preço de custo baixo para a produção de

seus serviços/produtos. Essa vantagem faz com que a organização

disponha de um mecanismo de produção bem eficiente, proporcionando

um preço de venda mais baixo.

• Quanto à estratégia de diferenciação,  a mesma se preocupa em

buscar uma alternativa única em termos de produto/ serviço. Seria algo

inovador, que potencialize clientes exclusivos e dispostos a pagar um

preço premium pelo produto/serviço.

• A estratégia de enfoque, a qual prioriza o foco em um nicho de

mercado específico. Essa estratégia se parece com a diferenciação,

mas também pode ser a de custo baixo. O contexto dessa estratégia é

manter o foco no um posicionamento escolhido.

Thibault, Slack e Hinings (1993) também desenvolveram um construto teórico 

referindo-se a estratégias para organizações desportivas não lucrativas, no 

Canadá. Essas estratégias formam um quadro onde são distribuídas 4 

perspectivas: Estratégia de refinação, realce, exploração e inovação. Essas 

estratégias foram derivadas de 2 dimensões de análise. Capacidade de atração 

do programa das organizações esportivas e posição competitiva da 

organização. 

Mintzberg (1992) cita algumas outras denominações estratégicas. As mesmas 

podem ser planejadas, empreendedoras, ideológicas, chapéu de chuva, de 

processo, estratégias desconexas, consensuais e impostas. 

De acordo com Porter, 1986 em sua obra “Estratégia Competitiva” p.13, toda 

organização tem uma estratégia, seja ela implícita ou explicita. Esta estratégia 
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tanto pode ter se desenvolvido explicitamente por meio de um processo de 

planejamento como pode ter evoluído implicitamente através das atividades de 

vários departamentos funcionais da empresa. Ou seja, toda organização acaba 

por dispor de uma estratégia. O fato de não ter uma padronização ou modelo 

específico acaba por se caracterizar uma estratégia. 

Mintzberg e Waters, (1985) em of strategies, deliberate and emergent, 

sintetizam após um estudo em 11 organizações, os conceitos de estratégias 

intencionais, deliberadas, não realizadas e estratégia emergente. Da intenção, 

que seria o que realmente se quer fazer, nascem as estratégias deliberadas, 

que seriam aquelas planejadas. As estratégias não realizadas dizem respeito 

àquelas que foram descartadas durante o percurso. Também podem surgir as 

estratégias emergentes, que seriam as estratégias que foram obrigadas a 

serem realizadas por força dos acontecimentos. 

Pires (2005, p. 261) também explicita que a estratégia deve ter atenção em 

aquilo que deliberado, planejado e aquilo que é emergente.  

Santos (2001) referem-se ao processo de formulação de estratégias como um 

processo de aprendizagem. As emergentes surgem em respostas a situações 

em mudança e encorajam a aprendizagem. 

Seguindo por essa linha de raciocínio percebe-se um jogo entre as formas de 

estratégias. Toda organização tem que definir um caminho a ser seguido, 

baseando-se na missão, visão e objetivos. Ao adotar uma estratégia para 

alcançar seus objetivos e metas, adotará uma forma deliberada de agir, através 

da intenção e planejamento. Porém as organizações não possuem controle 

sobre o ambiente externo. Esse, por sua vez muda constantemente, podendo 

ocasionar acontecimentos que obriguem as organizações a abandonar certas 

estratégias e adotar as estratégias emergentes. O ponto fulcral para a gestão 

organizacional deve ser justamente esse equilíbrio entre as estratégias 

adotadas. Muitas vezes abandonar o previamente planejado envolve uma boa 

dose de risco. E por hora não mudar a estratégia pode ser um erro fatal.  
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2.1.4 Estrutura e estratégia  

Eis aqui mais uma palavra que é empregada de várias formas no dia-a-dia. 

Houve-se a pronuncia do vocábulo estrutura, também como se fosse algo 

físico, em termos de suporte físico, ou psicológico, por exemplo, que uma 

pessoa não tem estrutura emocional para suportar alguma situação. Em termos 

organizacionais esse vocábulo é usado com sentido de organização 

teórico/prático do trabalho em uma organização, viabilizando a mesma a 

alcançar seus objetos da forma mais eficaz. Um exemplo de mostrar a 

estrutura de uma organização são os desenhos ou organogramas. Neles são 

projetados todas as divisões do trabalho, seus respectivos responsáveis, 

supervisores e subordinados. 

Segundo Bilhim (2006, p. 23) e Chiavenato (2005) em uma estrutura 

organizacional pode-se considerar 3 características: complexidade, a 

formalização e a centralização. 

Quanto à complexidade ressaltam-se os diferentes níveis de especialização, 

hierarquias, separação de tarefas, entre outros. A formalização seria mais em 

relação aos procedimentos burocráticos e a centralização aborda a questão do 

poder na organização. Todos essas características interagem entre si gerando 

comportamentos e culturas, os quais passam por refletir a organização e seu 

modelo estrutural e seu perfil estratégico. 

Um fator que influência diretamente a estrutura organizacional é o seu 

tamanho. Quando se refere ao tamanho, pretende-se quantificar o número de 

empregados que possui a organização. Quanto mais empregados, mais 

complexa é a estrutura. O tamanho da organização se relaciona com sua 

estrutura física, com saídas e entradas de produtos ou serviços, com o ativo 

financeiro e patrimonial da organização e com o pessoal disponível.  

De acordo com Chiavenato (1999, p.487) a melhor maneira de compreender 

uma organização e suas características básicas de divisão do trabalho, 



27 

especialização, hierarquia, distribuição da autoridade e de responsabilidade é 

comparar os 3 tipos básicos de organização em voga entre os autores 

neoclássicos. 

• Organização Linear – Esse modelo é observado em organizações

iniciantes ou pequenas organizações. Consiste em uma comunicação

direta entre o subordinado e o superior. O operário se reporta

diretamente ao seu superior direto. A mais ninguém.

• Organização Funcional – é uma modelo baseado na especialidade de

cada grupo de trabalhadores. Funciona da seguinte forma: Cada grupo

de trabalho, especificados por especialidades tem um chefe funcional da

mesma especialidade. Porém qualquer trabalhador pode se reportar

diretamente a outros chefes de outras especialidades para tratar de

assuntos que dizem respeito à especialidade em questão. Porém cada

chefe só pode interferir no grupo da sua especialidade.

• Organização Linha-Staff – é um conjunto dos dois modelos anteriores.

A organização em si tem a estrutura linear, sendo complementada por

assessorias como contadores, advogados, consultores entre outros.

Esse modelo acabou por ser muito utilizado na atualidade, deixando o

trabalho mais específico para os agentes externos.

2.2 O Balanced Scorecard  

Em 1990, o Instituto Nolan Norton, a unidade de pesquisa da KPMG, 

patrocinou um estudo de um ano entre diversas empresas, intitulado 

“Measuring Performance in the organization of the fututre”. O estudo foi 

motivado pela crença de que os métodos existentes para avaliação do 

desempenho empresarial, em geral apoiados nos indicadores contábeis e 

financeiros, estavam se tornando obsoletos. As organizações perceberam que 

depender de dados financeiros que demostravam o passado não estavam 

proporcionando criação de valor para o futuro (Kaplan e Norton 1997,p.VII). 
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Logo, no ano de 1992, o resultado desse estudo foi um artigo intitulado “The 

balanced scorecard – Measures that drive performance”. Robert S. Kaplan e 

David P. Norton lançaram um sistema de medição de desempenho voltado 

para empresas. Esse sistema levou o nome de balanced scorecard – BSC. 

Essa ferramenta traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto 

abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema 

de medição do desempenho e gestão estratégica (Kaplan e Norton 1997, p.2). 

Esse sistema continua focando objetivos financeiros, porém, além dele mede 

de forma equilibrada mais 3 perspectivas: de clientes, processos internos e 

aprendizagem e crescimento. O devido monitoramento dos ativos intangíveis 

das organizações, esse sistema de medição do desempenho permite que as 

organizações possam estrategicamente crescer no futuro, agregando mais 

valor aos clientes e aos acionistas. 

As empresas que adotam estratégias através de competências essenciais 

começam o planejamento estratégico identificando tais competências dentro da 

perspectiva de processos internos, passando depois para a perspectiva de 

clientes, selecionando onde essas competências seriam críticas e fariam maior 

diferença. 

O balanced scorecard é basicamente um mecanismo para a implementação da 

estratégia. Não para sua formulação, mas para sua tradução em objetivos, 

medidas, metas específicas e sua monitoração a partir daí (Kaplan e Norton 

1997, p. 39). 

Sobre os benefícios mais relevantes do BSC Junior e Prochnik (2003, p.18) 

afirmam em seu estudo que houve uma convergência de opiniões entre os 

casos estudados, indicando que seu maior valor para a empresa é a clareza 

para permitir às pessoas priorizarem. Ou seja, o alinhamento e direção, em que 

todas as forças são usadas para competir lá fora e não dentro da organização. 

Os autores descrevem em algumas palavras os benefícios da metodologia: 

transparência, pró-atividade, focalização, alinhamento e relacionamento. 

Concluindo as afirmações dos autores, os mesmos dizem que o BSC é visto 
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como útil, entre os entrevistados, para mobilizar pessoas, integrar processos e 

auxiliar a perseguir os direcionamentos já preconizados. 

Para Victoriano e Oliveira (2009, p.15) no universo corporativo, as empresas 

devem criar riquezas e isso requer que as informações possibilitem aos 

executivos fazerem julgamentos precisos, tanto acerca de diagnósticos da 

situação quanto a respeito de questionar a estratégia e as suposições da 

empresa sobre seu próprio negócio. Uma gestão estratégica bem-sucedida 

torna possível a realização de diagnósticos que possam focalizar as decisões 

no desempenho futuro desejado e com possibilidades de melhorias com êxito 

maior.  O BSC adiciona valor através da informação concisa, relevante e 

equilibrada, criando um ambiente que conduzirá a organização para a 

aprendizagem e para o crescimento.   

O que o BSC faz é destacar os pontos mais importantes e que precisam de 

maior atenção na organização. O BSC envia a mensagem pirâmide abaixo e 

indica a todos o que é para ser feito, assim mostrando a todos que existe uma 

estratégia (Silva 2003, p.72) 

Para Rodríguez, López e Ortiz (2010, p.118) BSC é usado como uma 

ferramenta de gestão para ilustrar relações de causa e efeito e medidas de 

desempenho, embora a ênfase ainda seja colocada sobre o cumprimento dos 

objetivos financeiros. Assim, o BSC complementa as medidas financeiras de 

atividades passadas (lag drivers) com os condutores de atividades futuras da 

organização (lead drivers) de desempenho. Em seu estudo a implementação 

do BSC no setor público foi útil em termos de atingir os objetivos da 

organização, reduzindo a incerteza e comunicar a contribuição das diferentes 

atividades para os gestores e políticos, promovendo, assim, uma nova forma de 

diálogo entre a visão e a estratégia da organização. 

Cislagui e Filho (2006, p.12) abordando os benefícios proporcionados pelo uso 

do BSC pelas Instituições de Ensino Superior públicas – IES destacam que 

este modelo gerencial propicia o desenvolvimento de uma visão sistêmica da 

instituição na qual ele é adotado, com a identificação das relações de causa e 



30 

efeito e a definição de indicadores de resultado e de tendência. Por si só, esta 

conscientização da missão e do funcionamento organizacional e o decorrente 

fortalecimento dos seus processos de comunicação, representam um ganho 

inquestionável para a organização. 

Em uma análise quantitativa realizada em indicadores de empresas simuladas, 

realizada antes e depois da implementação do BSC, Kállas e Aidar (2006) 

concluíram que o uso do BSC foi positivo nos indicadores de sucesso das 

empresas. Foram analisados os seguintes indicadores: giro do estoque, giro do 

ativo, endividamento, retorno sobre vendas, retorno sobre patrimônio líquido, 

retorno sobre ativos e participação de mercado. Analisando-se os indicadores 

individualmente, apenas dois obtiveram resultados positivos, porém na 

pontuação da performance geral os resultados foram significantes. 

Donald L. Jones, Ph.D., diretor-executivo do Fitness Centre & Day Spa, Florida 

Hospital Celebration Health, escreveu em um artigo, publicado em 2006, 

intitulado  “Balanced Scorecards: Improving Your Outcomes Measures”  que o 

balanced scorecard é uma ferramenta extremamente útil e que todos os 

centros podem usá-lo de uma forma ou de outra, para monitorar as operações. 

Em um futuro não tão distante, imagino essa ferramenta como um instrumento 

para nos ajudar a avaliar a nossa taxa de sucesso com medidas de resultados 

específicos, como percentual de gordura corporal, frequência cardíaca de 

repouso, etc... A ideia do professor é usar as métricas do BSC para demostrar 

a eficiência dos serviços hospitalares. Número de reabilitações de joelhos bem-

sucedidas numera de cirurgias bariátricas bem sucedidas, entre outras 

métricas.

2.2.1 Perspectiva Financeira 

O objetivo financeiro deve servir de foco para os objetivos e perspectivas. A 

ideia é que qualquer objetivo selecionado faça parte de uma cadeia de causa e 
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efeito, para que no longo prazo, possa a vir a produzir o efeito econômico 

desejado. Na grande maioria das organizações, temas financeiros como 

aumento da receita, melhoria dos custos e da produtividade, incremento da 

utilização dos ativos e redução dos riscos servem de base para integrar as 

quatro perspectivas do scorecard (Kaplan e Norton 1997, p.49). 

Com relação aos objetivos financeiros das unidades de negócio, é importante 

ressaltar que eles podem ser totalmente diferentes. Cada unidade de negócios 

deve ser classificada conforme seu momento desenvolvimento. Para isso, os 

autores levaram em consideração três momentos distintos: Crescimento, 

sustentação e colheita.   

Unidades de negócios em crescimento estão em estágios iniciais de seu ciclo 

de vida. Precisam alocar considerável quantidade de recursos para 

desenvolvimento de novos produtos, aumento do marketshare, 

desenvolvimento de tecnologia da informação, aumenta de suas instalações, 

relacionamento com clientes e fornecedores. As empresas que se encontra, 

nessa fase podem até operar com fluxo a de caixa negativos e baixas taxas de 

retorno sobre o capital investido. Os investimentos para o futuro podem 

consumir mais recursos financeiros do que os gerados inicialmente por uma 

base limitada de produtos (Norton e Kaplan 1997, p.51). Nessa fase o principal 

objetivo da unidade de negócios será o crescimento percentual da receita e 

aumento de vendas. 

Na fase de sustentação, as empresas ainda conseguem atrair investimento 

significativos, porém seus objetivos financeiros são um pouco diferenciados. 

Essas unidades de negócios buscam a lucratividade, melhores receitas 

operacionais e margens brutas. Essas medidas consideram o capital investido 

na unidade de negócios como uma contribuição externa e exigem dos 

executivos que maximizem a receita gerada sobre o capital investido. 

Chegando à fase de maturidade, as unidades de negócios esperam colher os 

investimentos feitos nas duas fases anteriores. Essas empresas não 

necessitam mais de investimentos significativos, são avessas ao risco e 
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trabalham apenas com o mínimo de custo, apenas para cobrirem as despesas 

operacionais e manutenção das instalações e equipamentos. A meta principal é 

maximizar o fluxo de caixa em benefício da empresa (Kaplan e Norton, 1997, 

p.52).

Para uma correta gestão financeira, deve-se abordar 2 quesitos fundamentais: 

o lucro e o risco. Muitas empresas além de margens percentuais de lucro

agregam ao seu planejamento financeiro o gerenciamento e o controle do risco 

implícito na estratégia. Isso sugere não ficar refém de apenas uma fonte de 

receita, e ou de uma única linha de negócios ou apenas de uma região 

demográfica. Em geral, o gerenciamento do risco é um objetivo acessório que 

deve complementar o retorno esperado definido pela estratégia empresarial 

(Kaplan e Norton 1997, p.53). 

Para as estratégias de crescimento, sustentação e colheita, existem três temas 

financeiros que norteiam a estratégia empresarial: 

• Crescimento ou mix de receita;

• Redução de custos / melhoria de produtividade;

• Utilização dos ativos / estratégia de investimento.

modo a escolher melhor os objetivos financeiros dese nvolveram

uma matriz 3x3 contendo as três estratégias emas financeiros. Veja

a figura abaixo:
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Receita/ funcionário 

 

Investimento 

(percentual de 

vendas) 

P&D (percentual de 

vendas) 

 

 

 

 

Sustentação  

Fatia de clientes e 

contas alvo; 

Vendas cruzadas; 

Percentual de receita 

gerado por novas 

aplicações; 

Lucratividade por 

clientes e linhas de 

produtos. 

 

 

Custos versus custos dos 

concorrentes. 

Taxas de redução de custos; 

Despesas indiretas 

(percentual de vendas) 

 

Índices de capital de 

giro; 

ROCE por categoria 

de chave ativo; 

Taxa de utilização 

dos ativos. 

 

 

Colheita  

Lucratividade por 

clientes e linhas de 

produtos; 

Percentual de clientes 

não lucrativos. 

 

Custos unitários (por 

percentual de produção, por 

transação) 

 

Retorno 

Rendimento 

Quadro 2. Medição dos temas financeiros estratégicos (Kaplan e Norton 1997, p.55). 

 

Mediante a escolha da estratégia financeira e de seus respectivos objetivos, é 

essencial construir a relação de causa e efeito, a partir dessa perspectiva, para 

vir a desenvolver os objetivos, indicadores e planos de ação das outras 

perspectivas e dessa maneira estabelecer a relação de causa e efeito. 
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2.2.2 Perspectiva de clientes 

O trabalho dentro dessa perspectiva tem um foco externo, os clientes. 

Pensando nesse aspecto, as organizações tem que entender quem é seu 

cliente e tentar satisfazer suas necessidades. Para isso se devem as 

organizações devem alinhar suas perspectivas essenciais de resultados 

relacionadas aos clientes com segmentos específicos de clientes e mercado. 

Quando se fala de perspectiva essenciais de resultados, fala-se de satisfação, 

fidelidade, retenção, captação e lucratividade.  

Cada vez mais as declarações de missão e visão estão focadas nos clientes. 

Essa é uma forma de conscientizar toda a organização para satisfação das 

necessidades especificas do target alvo. Ou seja, as empresas não podem ficar 

presas a processos e tecnologias que não agreguem valor a seus clientes.  

Além de encantar de superar as expectativas dos clientes, as empresas tem 

que tentar traduzir sua missão e visão e estratégia em objetivos específicos 

baseados nas necessidades de seu mercado alvo. O velho ditado já diz que 

“quem tentar agradar a todo mundo, não agrada a ninguém”. Para Norton e 

Kaplan,1997,p.68 as empresas precisam identificar os segmentos de mercado 

em suas populações atuais e potenciais de clientes, e depois selecionar os 

segmentos quais querem atuar. A identificação das propostas de valor dirigidas 

a esses segmentos específicos é o segredo para o desenvolvimento de 

objetivos e medidas na perspectiva dos clientes. 

Para conseguir-se satisfazer as necessidades dos clientes pé preciso antes 

entendê-los. Para isso a organização tem que utilizar de ferramentas que 

possibilitem o maior entendimento das preferências de seus clientes. A 

segmentação de mercado é uma forma de não cair na generalização, ou seja 

querer atender a todo o tipo de cliente. Essa estratégia pode dar errado. Uma 

pesquisa de mercado é necessária para a empresa buscar conhecer os valores 

que satisfazem seu target. Para Kaplan e Norton (1997, p. 68) o processo de 

formulação estratégica utilizando a pesquisa de mercado em profundidade 
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pode revelar os diferentes segmentos de mercado ou clientes e suas 

preferências, acompanhado de suas dimensões de preço, qualidade, 

funcionalidade, imagem, reputação, relacionamento e serviço. A estratégia da 

empresa então pode ser definida conforme os segmentos e mercados que a 

empresa deseja atacar. 

Após conseguir definir seu segmento de atuação e o target alvo, a organização 

deve selecionar os objetivos e indicadores específicos. Existem as chamadas  

medidas essências, que são as medidas mais comuns selecionadas por quase 

todas as empresas em diferentes segmentos. Seriam elas satisfação, retenção 

e participação de mercado. Praticamente essas aparecem em todos os 

scorecards das empresas. De acordo com Kaplan e Norton (1997, p.71) o 

segundo conjunto de medidas contém os vetores de desempenho, seriam os 

diferenciadores. Eles respondem a pergunta: o que uma empresa deve 

oferecer aos seus clientes para alcançar altos níveis de satisfação, retenção, 

captação e, consequentemente participação de mercado? Essas medidas 

devem apresentar em sua essência a proposta de valor que a empresa tentará 

oferecer aos clientes. 

Em se tratando das medidas genéricas, pode-se agrupá-las em um esquema 

para melhor entendê-las: 
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Figura 2. Medidas essências (Kaplan e Norton 1997, p. 2). 

Participação de mercado Reflete a proporção de negócios num determinado mercado (em termos 

de clientes, valores gastos ou volume unitário vendido) 

Captação 

De clientes 

Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma 

unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes ou negócios 

Retenção 

De clientes 

Controla em termos absolutos ou relativos, intensidade com que uma 

unidade de negócios retém ou mantém relacionamentos contínuos com 

seus clientes. 

Lucratividade 

 De clientes 

Mede o lucro líquido de clientes ou segmentos depois de deduzidas as 

despesas específicas necessárias para sustentar esses clientes 

Quadro 3. Medidas essenciais (Kaplan e Norton 1997, p.72). 

Os atributos entregues aos clientes embutidos nos produtos e serviços são 

conhecidos como proposta de valor. Esses atributos servem para gerar 

fidelidade, retenção e satisfação dos clientes. Assim como as medidas 

essenciais, também foram observados 3 atributos comuns que geram 

resultados para as medidas essenciais citadas acima. Seriam elas: Atributos 

dos produtos e serviços, relacionamento com clientes e imagem reputação. A 

Captação de 
clientes  

Lucratividade 

dos clientes  
Retenção dos 

clientes  

Satisfação de 
clientes  

Participação 

de mercado  
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proposta de valores possa variara de acordo com o segmento e o mercado, 

mas essas três se poderia dizer que seriam as genéricas. 

Os atributos de produtos e serviços podem ser encarados com a funcionalidade 

dos mesmos, seu custo-benefício e sua qualidade. Quanto ao relacionamento 

com clientes, seria a forma que a empresa convive com seu comprador. A 

forma de comunicação, os eventos, quantas vezes ela se comunica com seu 

cliente, tudo isso para aumentar o índice de recompra e gerar fidelidade. A 

imagem e reputação seria como os clientes enxergam a empresa e seus 

produtos. Pode influenciar muito de acordo com o posicionamento da empresa. 

Questões como credibilidade da marca, preço baixo, exclusividade, tudo isso é 

gerado pelo posicionamento da marca. 

 

2.2.3 Perspectiva de processos internos 

 

Muitos dos sistemas de medidas existentes focalizam desenvolver os 

processos operacionais como redução do tempo de produção, maximizar a 

produtividade, reduzir o custo e melhorar a qualidade. Essas métricas fazem 

parte dos processos tradicionais de medição do desempenho, que somados a 

análise de relatos financeiros gerarão o mesmo resultado em todas as 

empresas. A questão é que a maioria das empresas também desenvolve esses 

quesitos. Então essa estratégia dificilmente trará resultados, pois todas as 

empresas desenvolvem a mesmas categorias. Com o BSC, os gestores são 

motivados a entender a cadeia de valor do cliente. As métricas da perspectiva 

de processos internos só é desenvolvida depois de desenvolvidas os objetivos 

das perspectivas financeira e de clientes. Dessa forma, os objetivos da 

perspectiva de processos internos focalizará a cadeia de valor dos clientes, 

estabelecendo-se assim uma relação de causa e efeito. 

Acredita-se que a simples utilização de medidas financeiras e não financeiras 

de desempenho para os processos de negócios existentes não levará as 

empresas a melhorar muito seu desempenho econômico. A simples imposição 
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de medidas de desempenho aos processos existentes ou a processos de 

reengenharia pode estimular melhorias locais, mas dificilmente produzirá 

objetivos ambiciosos para clientes e acionistas (Kaplan e Norton 1997, p.98-

99). 

 Kaplan e Norton (1997, p.97) definem uma cadeia de valor completa para os 

gestores desenvolverem a perspectiva de processos internos: começaria com o 

processo de inovação (identificação das necessidades atuais e futuras dos 

clientes e desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades), 

depois o processo de operações (entrega dos produtos e prestação de serviços 

aos clientes existentes) e terminando com o serviço pós-venda  - oferta de 

serviços pós-venda que complementem o valor proporcionado aos clientes 

pelos produtos ou serviços de uma empresa. Pode-se chamar essa categoria 

de cadeia de valor genérica, pois elas foram observadas na maioria das 

empresas estudadas. 

É preciso que as empresas desenvolvam competências exclusivas que possam 

a vir a atender as necessidades dos clientes e acionistas. Por isso deve ser 

feita uma análise sequencial “top-down” ou de cima para baixo, para buscar 

novos processos. 

2.2.4 Aprendizagem e crescimento 

A última perspectiva do scorecard desenvolvido por Kaplan e Norton tem por 

finalidade oferecer ao gestor os vetores de resultados excelentes nas outras 

três perspectivas. As perspectivas financeiras, de clientes e de processos 

internos revelam onde a organização deve apresentar um desempenho 

excelente. Esta última perspectiva, por sua vez oferece a infraestrutura que 

possibilita a realização das perspectivas anteriores. Quando se refere à 

estrutura, mais precisamente se fala de capacidades dos funcionários, sistemas 

de informação e motivação, empowerment e alinhamento. Assim como se 

observou em outras perspectivas algumas categorias genéricas aplicadas pela 
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maioria das empresas, nessa perspectiva de aprendizagem e crescimento, 

também seriam as três categorias citadas acima as mais utilizadas. 

Atualmente muitas organizações tem se conscientizado para a importância de 

investir no colaborador. Pesquisas revelaram que um funcionário satisfeito, 

pode aumentar muito sua produtividade. Durante a revolução industrial, 

pensava em um colaborador extremamente operativo, mecânico e engessado. 

Nas organizações do presente e futuro, os colaboradores são ativos, participam 

da tomada de decisão, tem livre iniciativa dentro da firma e ainda são 

estimulados a gerar processos criativos para a empresa.    Esse novo modelo 

de assumido pelos funcionários fazem com que o mesmo sejam peça 

fundamental do sucesso da estratégia da firma. O investimento em capacitação 

dos funcionários não é mais visto como uma despesa na folha de pagamento, é 

computado na parte de investimentos. Sabe-se que um colaborador bem 

treinado e capacitado pode vir a agregar valor no longo prazo. 

Para que as habilidades dos funcionários possam ser melhoradas, os mesmos 

precisam ter informações relevantes sobre os clientes da firma. Para isso se 

deve conhecer o público-alvo, obter o máximo de informações sobre os eles, 

seus gostos, preferências e necessidades, além de perfil financeiro entre outras 

informações. Para isso a firma precisa desenvolver um suporte de sistemas de 

informação onde permita ter uma base de dados a respeito de seus clientes. 

Essa base de dados também poderá abrigar informações sobre os 

colaboradores, desempenho, pontuação, comissão entre outras. Logo para 

otimizar os resultados dessa perspectiva de aprendizagem e crescimento a 

firma deve possuir algum sistema que proporcione acessar vários tipos de 

informações. 

Quanto ao terceiro categoria da perspectiva de aprendizagem e crescimento, a 

motivação dos funcionários, pode-se dizer que com todo a aparto de 

informações, se os mesmos não forem estimulados a agir em prol da empresa, 

nada adiantará. É preciso liderança estratégica para alavancar a equipe para 

desenvolver a estratégia traçada pela empresa. Os colaboradores precisam 
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estar satisfeitos, ter o aparato de informações e ainda um estimulo externo que 

os faça produzir e colocar em prática a estratégia organizacional. 

Figura 3. O BSC fornece a estrutura necessária para a tradução da estratégia em termos 

operacionais (Kaplan e Norton 1997,p.10) 

Finanças

Para sermos bem sucedidos financeiramente, 
como deveríamos ser vistos pelos nossos 
acionistas? 

• Objetivos

• Indicadores

• Metas

• Iniciativas

VISÃO  

E 

ESTRATÉGIA  

Clientes

Para alcançarmos nossa visão, como 
deveríamos ser vistos pelos nossos clientes? 

• Objetivos
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• Metas

• Iniciativas

Aprendizagem e crescimento

Para alcançarmos nossa visão, como 
sustentaremos nossa capacidade de mudar e 
melhorar? 

• Objetivos

• Indicadores

• Metas

• Iniciativas

Processos internos

Para satisfazermos nossos acionistas e clientes 
em que processos de negócios devemos 
alcançar e excelência? 

• Objetivos

• Indicadores

• Metas

• Iniciativas
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2.2.5 O BSC como comunicador e alinhador da estratégia  

Pode-se dizer que esse reflete o segundo momento do BSC. Percebeu-se que 

a ferramenta é mais do que um sistema de medição do desempenho. Ela ajuda 

a empresa a comunicar e alinhar a sua estratégia. As medidas de desempenho 

devem ser formuladas baseadas na estratégia da empresa e não em 

departamentos isolados. A estratégia da organização tem como direcionador 

sua missão e visão, logo os scorecards, pode-se considerar os tradutores da 

estratégia tem que ser desenvolvidos sempre a refletir a visão da organização. 

Entre os scorecards deve ser estabelecido as relações de causa e efeito, pois é 

assim que serão interligados os vários departamentos da organização. Cada 

scorecard de uma perspectiva diferente terá impacto em outros scorecards de 

outras perspectivas. Dessa forma irar-se-á delineando a estratégia 

organizacional. 

Para uma implementação estratégica bem-sucedida, todos os executivos e 

funcionários da empresa devem participar do processo. Deve-se dar aos 

mesmos treinamentos para que possam compartilhar a visão e a missão da 

organização a e desempenharem seus papéis na execução da estratégica. O 

BSC permite essa estruturação de cima para baixo, através dos altos 

executivos até o mais baixo funcionário. Dessa forma todos na organização 

passam a ser responsáveis pelo sucesso da estratégia e passam assim a 

desempenhar funções mais relevantes. Por isso é fundamental para a alta 

direção da empresa desenvolver programas de comunicação e educação de 

toda a unidade de negócios. 
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2.2.6 O BSC como sistema de gestão estratégica  

Os autores Kaplan e Norton começaram a perceber que os executivos usavam 

o BSC não só como uma ferramenta de medição do desempenho ou um

sistema de comunicação e alinhamento da estratégia. Ele se tornou um sistema 

de gestão estratégica. Essa evolução foi relatada em um artigo chamado 

“Using de balanced scorcard as a strategic management system”, da Havard 

Business Review de janeiro e fevereiro de 1996. Logo o BSC passou a ser um 

guia para os objetivos de longo prazo das organizações. Uma ferramenta que 

constantemente precisa ser reavaliada e alimentada pelos feedbacks de toda 

equipe responsável pela implementação da estratégia. O BSC sofre mudanças 

ao longo do tempo, de acordo com o movimento dos concorrentes, do 

mercado, da economia. Não é uma ferramenta engessada, como os 

planejamentos utilizados na em décadas atrás. Apesar de ser necessário um 

planejamento, o BSC permite ajustes constantes, adequando a ele as 

estratégias emergentes surgidas devido a outros movimentos.  

2.2.7 Os cinco princípios da organização focalizadas na estratégia. 

Esses princípios foram reparados durante as pesquisas de Kaplan e Norton em 

empresas americanas. Os autores observaram a ocorrência desses princípios 

comuns nas empresas que implementaram o BSC como sistema de gestão 

estratégica. 

2.7.7.1 1° Princípio: Traduzir a estratégia em term os operacionais 

Para Brum (2005,  p.46) o BSC busca descrever a estratégia de forma lógica e 

abrangente. Usa-se então o mapa estratégico que demonstra as relações de 

causa e efeito entre as perspectivas adotadas pela organização. O mapa 

estratégico possibilita a racionalização da estratégica, demostrando desde a 
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perspectiva financeira até a perspectiva de aprendizagem e crescimento, de 

uma forma segmentada, cada objetivo escolhido pela empresa. Junior e 

Prochnik (2003, p. 14) a utilização dos mapas de estratégia e BSC tem se 

revelado um importante instrumento para o real entendimento e efetiva 

comunicação das estratégias das organizações.  

 O importante também é a abrangência de toda a organização. Todos os 

departamentos precisam estar clientes da estratégia e do que fazer. O fator 

fundamental é todos na organização conhecerem muito bem a missão e a visão 

da empresa, e estar constantemente reavaliando se suas atitudes e 

procedimentos refletem essas propostas. O objetivo de traduzir a estratégia em 

termos operacionais é gerar valor para o cliente final.  Ao final do mapa 

estratégico esse fator tem que refletir o resultado financeiro esperado pelos 

acionistas da firma. 

 

 

 

2.2.7.2 2º Princípio: Alinhar a organização a estra tégia 

 

Kaplan e Norton (2001, p.220) citam que é preciso ter sinergia para que a 

estratégia possa fluir em toda a corporação, caso contrário os investidores 

indagarão se não seria melhor cindir as unidades de negócios, para que 

passem a operar de maneira independente. Sinergia seria a comunicação e 

alinhamento, entre as várias unidades de negócio, serviços compartilhados, 

divisões, e parceiros estratégicos.  

Todas as unidades de negócios, assim como os departamentos devem estar 

interligados através da estratégia. Devem compartilhar de informações e 

procedimentos. Através da relação de causa e efeito, a ação de um setor 

reflete diretamente em outros setores. Isso é uma estratégia compartilhada e só 

dará certo se todos na empresa compartilharem da mesma. Por isso é 

importante o processo de comunicação e alinhamento organizacional, a criação 
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de treinamentos e wokshops e o desenvolvimento de um bom sistema de 

tecnologia da informação. O BSC estimula a comunicação dentro da firma, o 

compartilhamento de informações e a criação de sinergias.  

2.3.7.3 3º Princípio: Transformar a estratégia em tarefa de todos; 

Nos tempos de Frederic Taylor e a administração científica o lema era “trabalho 

simples para pessoas simples”. Aos trabalhadores daquela época bastava 

realizar a tarefa de forma isolada. Atualmente não funciona mais assim. Na era 

da informação, o trabalhador precisa ter domínio de várias técnicas. Os 

processos estão automatizados e precisam de gente dotada de bom raciocínio 

e treinamento. O trabalho está baseado em cadeias produtivas interligadas e 

para que a estratégia possa ser implementada o trabalhador tem que estar 

informado de todo o processo estratégico. Para isso é necessário à criação de 

treinamentos para os colaboradores, desenvolvimento de uma consciência 

estratégica, uma campanha forte de endomarketing para vender a estratégia 

para os mesmos. Os funcionários tem que comprar a estratégia para poderem 

colocá-la em prática. Kaplan e Norton (2001, p.225) fazem a seguinte reflexão: 

formulamos a estratégia e desenvolvemos os scorecards. E agora, como 

assegurar a execução da estratégia? Como fazer com que todos os 

empregados convertam a estratégia em parte de seu trabalho diário? 

Atualmente o trabalho deixou de ser braçal para ser informatizado. O 

conhecimento é essencial para que possa operar nas indústrias. Por isso as 

organizações focalizadas na estratégia sabem que comprometer e alinhar os 

colaboradores a estratégia é fundamental. Em última instância, são eles que 

implementarão a estratégia. 
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2.2.7.4 4º Princípio: Transformar a estratégia em p rocedimento contínuo 

 

Esse processo esta baseado na previsão de orçamentos futuros e também de 

orçamentos estratégicos, o que será obtido na conexão entre orçamento e 

estratégia; feedback e aprendizado (Brum 2005, p.52). O orçamento 

operacional esta composto de previsão das receitas e despesas provenientes 

de despesas com vendas, produção e da entrega de produtos ou serviços. 

Quanto ao orçamento estratégico pode ser a previsão de custos com 

implementação de novas operações, criação de novos produtos ou serviços e 

implantação de novas capacidades. O alinhamento da estratégia com o 

orçamento, com as metas e indicadores faz a empresa progredir, gerar ação. 

Usa-se a expressão “loop duplo” que seria nada mais do que a conexão da 

gestão de orçamento com a gestão de operações e táticas com a gestão 

estratégica. Esse processo permite o feedback contínuo, e faz com que os 

esforços dos gestores saia da gestão de orçamento em curto prazo e entre em 

uma previsão de futuro, estratégica, obtendo previsões e simulações, criando 

situações já interferindo no caminho da organização. 

Para Kaplan e Norton (2001, p.289) esse novo sistema gerencial focalizado na 

estratégia, administra três remédios para restaurar a saúde do sistema 

gerencial: 

• Conexão entre estratégias e orçamentos. As metas distendidas e as 

iniciativas estratégicas do BSC conectam a retórica da estratégia ao 

rigor dos orçamentos. Para adaptar-se aos ambientes em mutação 

contínua, as empresas estão começando a substituir os orçamentos 

fixos por previsões rotativas. 

• Fechamento do loop duplo estratégico. O sistema de feedback 

estratégicos interligados ao BSC fornecem um novo referencial para a 

elaboração de relatórios e um novo tipo de reunião gerencial focalizada 

na estratégia. 
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• Experimentação, aprendizado e adaptação. O BSC explicita a hipótese

dada estratégia. As equipes executivas podem ser mais analíticas ao

examinarem as hipóteses estratégicas com base fornecida pelo sistema

de feedback do BSC.

Kaplan e Norton (2001, p.290) ainda citam que as organizações focalizadas na 

estratégia devem ser capazes de adaptar suas estratégias em razão das 

mudanças externas e do amadurecimento da estratégia. O sistema gerencial 

estratégico de loop duplo fornece as bases para conversão da estratégia em 

processo contínuo. 

2.2.7.5 5º Princípio: Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva 

A estratégia exige mudanças em praticamente toda a parte da organização. A 

estratégia demanda trabalho em equipe para a coordenação das mudanças. E 

a implementação da estratégia requer atenção e foco contínuos nas iniciativas 

e na execução das mudanças em constante cotejo com os resultados 

almejados (Kaplan e Norton 2001, p.26). Este princípio mantém seu foco na 

liderança, talvez o papel mais importante na implementação dos scorecards, 

segundo Kaplan (2001, p.26). De nada adiantaria um excelente scorecard, se 

na fase de implementação não for liderada adequadamente e conduzida por 

uma pessoa influente, capaz de puxar a organização e influenciar a todos com 

a consciência estratégica. Os trabalhadores devem saber o que estão fazendo 

e também porque fazem daquela ou dessa forma. Segundo Kaplan e Norton 

(2001, p.27) A primeira tarefa da liderança executiva na organização focalizada 

na estratégia é tornar a necessidade da mudança óbvia para todos.  A 

liderança conduzirá todo o processo e manter a equipe motivada, focada na 

estratégia definida. Junior e Prochnik (2003, p.13) em experiências comparadas 

em 11 grandes empresas no Brasil, apontaram para um papel proeminente dos 

principais executivos para o sucesso de um projeto de BSC. Quer dizer, trata-

se de uma condição fundamental para o êxito de um projeto dessa natureza. 
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Figura 4. Os cinco princípios da organização focalizada na estratégia. Adaptado de Kaplan e 

Norton (2001, p.19). 

 

2.2.8 Processo de modelagem proposto por Kaplan & N orton 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p.314) o processo de modelagem do 

balanced scorecard deve respeitar as seguintes etapas: 

 

1.  Arquitetura do programa de medição; 

2. Definição dos objetivos estratégicos; 

3. Escolha e elaboração dos indicadores; 

4. Elaboração do plano de implementação. 
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 Arquitetura do programa de medição : o objetivo dessa 1° fase é definir os 

grandes direcionadores do negócio, além de esclarecer a visão de futuro da 

organização. Em segundo plano, nessa fase será analisado se os princípios 

estratégicos estão de acordo com os direcionadores de futuro e a visão da 

organização.  Também se destaca a seleção da unidade organizacional a ser 

implementado o balanced scorecard e suas relações com a corporação. 

Definição dos objetivos estratégicos: nessa fase do programa coloca-se em 

evidência a construção dos objetivos da organização. É importante salientar 

que tais objetivos devem ser inter-relacionados, ou seja, em cada perspectiva 

(financeira, de clientes, de processos internos e aprendizagem e crescimento) 

deve ter suas relações. Caso isso não ocorra, os gaps devem ser corrigidos, 

mediante a novas discussões sobre os objetivos estratégicos. Para a maioria 

das empresas estudadas as 4 perspectivas apresentadas foram satisfatórias, 

mas nada impede que de acordo com a realidade da organização, novas 

perspectivas sejam adicionadas, assim como a ordem de prioridade das 

perspectivas também pode mudar. 

Nessa fase também se deve dividir os objetivos em grandes temas 

estratégicos.  

Para se realizar essa etapa as seguintes atividades devem ser realizadas 

(Kaplan e Norton 1997, p.316 – 318). 

Primeira série de entrevistas:  O arquiteto prepara o material básico do BSC, 

bem como os documentos sobre a visão, a missão e a estratégia da empresa. 

Esse material é fornecido a cada alto executivo. Após análise do material por 

cada alto executivo, devem ser conduzidas entrevistas individuais de 

aproximadamente 90 minutos com cada um deles. Nelas o arquiteto e sua 

equipe obtêm informações sobre os objetivos estratégicos e as ideias 

preliminares da empresa sobre as medidas do balanced scorecard, abrangendo 

as 4 perspectivas. Mediante as entrevistas, os executivos poderão sanar suas 

dúvidas sobre o programa e seus conceitos. 
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Sessão e síntese:  realizadas todas as entrevistas o arquiteto e sua equipe 

reúnem para discutir as respostas obtidas, destacar questões importantes e 

preparar uma questão preliminar de objetivos e medidas que servirão de base 

para a 1° reunião com a equipe da alta administraçã o. O resultado da síntese 

deve ser uma lista e uma classificação de objetivos nas quatro perspectivas 

Workshop executivo 1: o arquiteto marca e realiza uma reunião com a equipe 

da alta administração para dar início ao processo de geração de consenso em 

relação ao scorecard. Durante o workshop o arquiteto terá sempre o papel de 

facilitador, para que o grupo possa concluir as decisões a respeito da visão, 

missão e estratégias da empresa. O grupo terá que responder as perguntas a 

respeito das quatro perspectivas de forma sequencial e ao final ter chegado 

aos scorecards mais relevantes em termos de objetivos estratégicos e 

indicadores. A o final da reunião o arquiteto providenciará um documento 

sintetizando suas conclusões em forma de mapa estratégico. 

 Escolha e elaboração dos indicadores: de acordo com Kaplan & Norton 

(1997,p.320) o objetivo essencial da seleção de indicadores específicos para o 

BSC é a indicação dos indicadores que melhor comuniquem o significado da 

estratégia. Como cada estratégia é única, cada scorecard deve ser único e 

conter vários indicadores únicos. Nessa 3° fase da modelagem do balanced 

scorecard ainda irão ser trabalhados os subgrupos para obter os seguintes 

objetivos: 

• Refinar a descrição dos objetivos estratégicos, de acordo com as

intenções expressas no 1° workshop executivo;

• Para cada objetivo identificar os indicadores ou indicador que melhor

captam sua intenção;

• Para cada identificador proposto, realizar seu detalhamento e identificar

as fontes das informações necessárias e as ações para tornar essas

informações acessíveis;

• Para cada perspectiva identificar as relações críticas entre seus

indicadores, bem como entre ela e as outras perspectivas do scorecard.
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Workshop executivo 2 : um segundo workshop envolvendo a equipe da alta 

administração, subordinados diretos e um maior número de gerentes de nível 

médio, debate a visão, a estratégia e os objetivos e indicadores experimentais 

da organização. Os resultados do subgrupo deve ser apresentado pelos 

executivos integrantes dos mesmos, nunca pelo arquiteto ou por consultores 

externos ou internos. As apresentações ajudarão a indicar a sensação de 

posse dos indicadores e comprometimento com todo o processo de 

desenvolvimento do BSC. Os participantes em uma sessão plenária ou em 

grupos de trabalho comentam os indicadores propostos e começam a fazer um 

plano de implementação (Kaplan e Norton 1997, p.321). 

Elaboração do plano de implementação: Uma vez definidos os indicadores 

associados aos diferentes objetivos estratégicos, definem-se metas, planos de 

ação e responsáveis, a fim de direcionar a implementação da estratégia. Como 

atividade final se priorizam esses projetos e planos de ação no tempo de 

acordo com a disponibilidade de recursos existentes para a operacionalização 

dos mesmos. Essa priorização facilita o controle dos projetos. 

Nessa fase também é definido o controle da estratégia da empresa, definição 

de quando acontecem às reuniões para feedback do projeto, acertos e 

redirecionamento estratégico. O BSC pode ser desdobrados em planos tático e 

operacional. Essa 4° fase de implementação do BSC é  composta das seguintes 

etapas: 

Desenvolver o plano de implementação:  uma nova equipe, em geral 

composta pelos líderes de cada subgrupo, formalizará as metas de superação 

e desenvolverá um plano de implementação para o BSC. Esse plano deve 

incluir a maneira como os indicadores se ligam ao banco de dados e sistemas 

de informação, comunicando o BSC a toda organização e incentivando e 

facilitando o desenvolvimento de métricas de segundo nível para as unidades 

descentralizadas (Kaplan e Norton 1997, p.322). 

Workshop executivo 3 : A equipe executiva irá se reunir uma terceira vez para 

chegar ao veredito final a respeito da visão, objetivos e indicadores da 
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organização e para validar as metas propostas pela equipe de implementação. 

O workshop executivo também identificará programas de ação preliminares 

para alcançar as metas. Esse processo normalmente termina com o 

alinhamento das várias iniciativas de mudanças da unidade aos objetivos, 

indicadores e metas do BSC. Até ao final do workshop, a equipe executiva 

deverá chegar a um acordo em relação a um programa de implementação que 

terá por objetivo comunicar o BSC aos funcionários, integrá-lo a filosofia 

gerencial e desenvolver um sistema de informações que o sustente (Kaplan e 

Norton 1997, p.322). 

Finalizar o plano de implementação : Para criar valor o BSC deve ser 

integrado ao sistema gerencial da organização. Recomenda-se que os 

executivos comecem a utilizá-los em um prazo de 60 dias. É obvio que um 

plano de implementação progressiva precisará ser desenvolvido, mas podemos 

utilizar as melhores informações disponíveis n o intuito de focalizar a ação 

gerencial sobre as prioridades do scorecard. Com o tempo os sistemas de 

informação gerenciais serão ajustados ao processo (Kaplan e Norton 

1997,p.322). 

Um projeto de implementação pode durar até 16 semanas, entre reuniões e 

ajustes. Ao final deve ser elaborado um cronograma de acordo com a 

disponibilidade do pessoal envolvido. 

2.2.9 Gestão do BSC 

Após o processo de estruturação do BSC, dar-se início ao processo de 

implementação e gestão. A literatura vigente dispõe de algumas pesquisas 

relatando a experiência de empresas brasileiras que adotaram tal metodologia. 

Os relatos bibliográficos se apegam mais as dificuldades encontradas durante o 

processo de implementação do BSC. Essa metodologia tão difundida em todo 

mundo, desde a sua criação em 1992, requer alguns cuidados na hora de ser 

colocada em prática. Há uma diversidade de trabalhos, os quais abordam 



52 

casos em grandes e pequenas organizações, em diferentes setores da 

indústria. Ocorrem divergências em relação à metodologia de implementação, 

pois as características das organizações podem influenciar a implementação. 

Alguns autores propõem protocolos específicos para determinados tipos de 

organizações, como é o caso das pequenas empresas. Os trabalhos 

publicados demonstram também que em diferentes setores, alguns poderiam 

necessitar de uma metodologia específica.  

Ferreira et al em seu estudo com 3 empresas que implementaram a ferramenta 

e uma consultoria especializada na implementação concluíram que as 

principais dificuldades de implementação estão relacionadas a problemas de 

comunicação, problemas relacionados à falta de uma cultura análise de 

indicadores, resistência interna a mudança, falta de comprometimento dos 

colaboradores, problemas ao dimensionamento do BSC a todos os níveis da 

organização e falta de treinamento aos implementadores da ferramenta. 

Em dois casos estudados em maior profundidade nas empresas Siemens e 

Oxiteno, Junior e Prochnik (2003, p.12) observou-se que, nos estágios iniciais 

de um projeto de BSC, durante a construção dos mapas de estratégia, as 

pessoas tendem a estabelecer relações de causa e efeito entre a maioria dos 

objetivos. Isso revela, também, uma dificuldade das equipes em separar o que 

é estratégico do que é operacional.  Neste sentido, a equipe de projeto deve 

estar preparada para apontar e levar os participantes da formulação e 

validação dos mapas de estratégia a concentrarem-se nos aspectos relevantes 

para o sucesso do negócio. Outra solução apontada para essa dificuldade é a 

participação de consultores externos no projeto. Nos dois casos citados, foi 

relatado que a consultoria externa pode ser útil ao projeto de BSC, uma vez 

que pode trazer experiências de outras organizações e, com isenção, facilitar 

as discussões de propostas e pontos de vista que, internamente, poderiam ficar 

bloqueados ou enviesados. Adicionalmente, a consultoria contribui para que as 

equipes possam separar o que é operacional do que é estratégico. 
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Prieto et al (2005) em seu estudo confrontando a ótica da empresa de 

consultoria com a empresa que aplica o método, concluiu que alguns fatores 

críticos para o sucesso do BSC não são praticados, dentre eles a falta de 

comprometimento da alta administração. Nesse caso a gestão do BSC foi 

conduzida pela média gerência, o que faz prioridade a objetivos de curto prazo, 

fugindo da proposta estratégica do BSC. Ainda foram citados na pesquisa 

outras deficiências na implementação da ferramenta: Discussões não claras e 

pouco frequentes, as quatro perspectivas não balanceadas, o BSC como único 

evento e não como um processo contínuo e não dividir papéis e 

responsabilidades. 

Ottoboni e Pamplona (2002, p.7) citam em seu artigo de revisão de literatura 

sobre a dificuldade de implementação do BSC que, sem dúvida nenhuma o 

BSC adiciona valor as organizações ao providenciar informações relevantes e 

balanceadas, porém é necessário 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, dificilmente é quantificável. 

Rodriguez, Lopez e Ortiz (2010, p.134) citam em seu estudo em serviços 

municipais esportivos, na Espanha, alguns fatores que puderam inibir a 

implementação do BSC. Os dois principais fatores limitantes que foram 

identificados são a falta de medidas e sistemas de informação, tanto em termos 

de gestão e qualidade. Por um lado, não tem implementado um conjunto 

detalhado de medidas da qualidade de seus serviços e, por outro lado 

desempenho,  não tem experiência de sistemas de informações estratégicas e 

medidas de desempenho. Isso fez com que o processo se tornasse lento 

porque o pessoal teve que ser treinados nos conceitos e instrumentos 

necessários. Em qualquer caso, a experiência da agência de serviços públicos 

está prevista para ser bem-sucedida, porque os vários níveis da organização 

estão muito interessados no processo e consideram-se fortemente envolvidos. 

Com relação à dificuldade de implementação do BSC nas instituições de ensino 

superior públicas, Cilasgui e Filho (2010, p.13) mencionam como a mais 
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relevante delas é a transitoriedade dos mandatos da sua alta administração, ou 

a alternância do poder, que é um princípio essencialmente democrático.  Como 

o sucesso do BSC depende da sustentação dada pela convicção e liderança da

alta direção, as alternâncias podem levar à sua descontinuidade ou, ao menos, 

a uma incerteza quanto à sua manutenção. Outra dificuldade importante para a 

implementação do BSC é a carência de mecanismos eficazes para o 

reconhecimento por bom desempenho tanto dos funcionários, por parte da 

instituição, quanto da própria instituição, pelos órgãos aos quais está 

subordinada. Esta ausência de fatores motivacionais relacionados ao alcance 

de metas é uma deficiência própria das organizações públicas e desestimula a 

realização de esforços na busca de melhorias. 

 Silva, Santo e Prochnik (2008, p.13), em estudo realizado na Petrobras, 

buscaram entender quais foram as principais dificuldades de implementação do 

BSC na companhia. Os autores concluíram que as principais dificuldades 

estavam em garantir o alinhamento estratégico em todos os painéis construídos 

e das equipes envolvidas, escolher um número de objetivos e indicadores 

específicos por painel estratégico e fazer com que eles realmente espelhassem 

o que realmente é estratégico. Outra dificuldade foi a elaboração

descentralizada em todas as áreas do negócio para os 86 indicadores. 

Guimarães e Filho (2007, p.10) estudaram a aplicação da metodologia do BSC 

implementada na IEBTUFF, e identificaram que o protocolo utilizado não 

estava de acordo com a metodologia referida por Kaplan e Norton. Os 

problemas encontrados estavam referidos com a má aplicação do modelo: falta 

de comprometimento da alta administração, amplitude do projeto, BSC visto 

como responsabilidade apenas de uma parte da equipe e modo de aplicação. 

Arthur Schaiderman, em seu trabalho “Why the Balanced Scorecard falis”, 

publicado em 1999, oferece a seguinte opinião a respeito de porque scorecards 

mais equilibrados falham.  



55 

• As variáveis independentes (ou seja, não financeira) sobre o scorecard

são incorretamente identificadas como os principais impulsionadores do

futuro para satisfação das partes interessadas;

• As métricas são mal definidas;

• Metas de melhoria são negociadas, em vez de com base nos requisitos

das partes interessadas, os limites fundamentais do processo, e as

capacidades do processo de melhoria;

• Não existe um sistema de implantação que rompe as metas de alto nível

para o nível subprocesso em que as atividades de melhoria reais

residem;

• Um estado do sistema de melhoria da arte não é utilizado;

• Não há e não pode haver uma ligação quantitativa entre os resultados

financeiros não- financeiras e esperado.

• Para o autor, as medidas financeiras continuam a ter um peso muito

maior do que as medidas não financeiras.

Ceretta e Quadros (2003, p.16) descrevem que o processo de projetar um 

sistema de medição é muito mais fácil do que implementá-lo. Especificamente 

em seu estudo no Hospital de caridade de Carazinho, há duas questões 

básicas que devem ser reestudadas. A primeira questão refere-se à decisão 

sobre o que deve ser medido, ou seja, quais os indicadores estratégicos que 

podem conferir à organização uma vantagem competitiva. A segunda questão 

é mais complexa; diz respeito à estruturação de mapas estratégicos que 

possam conduzir a organização na obtenção de resultados satisfatórios em 

cada uma das cinco perspectivas adotadas no BSC do Hospital.  Outro fato 

importante relacionado à execução do BSC diz respeito às dificuldades que 

surgiram devido a muitas pessoas se sentirem ameaçadas pelas medições, ou 

seja, passaram a preocupar-se com a medida e não com o desempenho. 

Também, pode-se destacar que muitos participantes estão desmotivados frente 

ao desenvolvimento do BCS, pois não sabem exatamente onde chegarão. Por 

último, ressalta-se que é urgente a necessidade de haver um maior 



56 

comprometimento de todos com o BSC, principalmente dos níveis mais 

elevados do Hospital. Além dos fatores acima citados, os autores relatam 

também que a perspectiva financeira não foi totalmente atingida, reforçando o 

desapontamento com os resultados atingidos com a implementação da 

ferramenta. 
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3. O UNIVERSO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

 

É inegável a importância das pequenas e médias empresas no atual cenário 

socioeconômico brasileiro. Como importante fonte de empregos ou 

arrecadação de impostos, as pequenas empresas, são responsáveis também, 

por uma boa parcela da produção nacional (Nakamura e Filho 1999). 

Para Pertence e Filho, as pequenas e médias empresas são extremamente 

relevantes no contexto sócio econômico brasileiro, sendo identificadas como 

fator de promoção social, base da estabilidade política e força propulsora do 

desenvolvimento, dada sua capacidade de gerar empregos e incorporar 

tecnologia. 

É fato que esse conjunto de organizações contribui crescentemente para o 

crescimento das cidades, regiões e dos países em todo o mundo. Apesar 

disso, diversos são os dilemas apresentados pelos gestores na busca por 

incentivar e facilitar políticas e subsídios que propiciem condições adequadas à 

manutenção, desenvolvimento e consolidação desse modelo de negócio  

(Souza e Qualharini, 2007). 

O segmento de pequenas empresas requer uma atenção especial. São as que 

mais geram receita anual e que em geral geram mais empregos  (Pesquisa 

SEBRAE 2011).  Silva (2011) confirma que as pequenas organizações revelam 

vários fatores sobre sua importância no cenário nacional, principalmente no 

que se refere aos índices de empregabilidade e participação no 

desenvolvimento econômico. 

As MPEs encontram na limitação de capital seu principal entrave (Souza e 

Qualharini, 2007). Logo, torna-se fundamental um planejamento formal para 

esses negócios. Começando por um adequado plano de negócios. Este por 

sua vez deve englobar vários aspectos do negócio:  

Nome da empresa, tipo societário, localização, concorrentes, segmentação de 

mercado, público-alvo, processos de produção, orçamentos financeiros, capital 

de giro, forma de financiamento do negócio, análise de risco, prazo de retorno 
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sobre o capital investido, mão de obra, entre outras informações. Um bom 

planejamento formal e a utilização de estratégias bem formuladas e bem 

implementadas, ajudarão o empresário a minimizar sua margem de risco e 

melhorar sua competitividade no mercado.  

Os pequenos negócios são definidos por critérios variados ao redor do mundo. 

Para o Sebrae (Serviço brasileiro de Apoio as Pequenas e Médias empresas), 

eles podem ser divididos em quatro segmentos por faixa de faturamento, com 

exceção do pequeno produtor rural. Tal segmentação segue os critérios da Lei 

Complementar 123/2006, também chamada de Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas. Resumidamente, os pequenos negócios são divididos da 

seguinte maneira: 

• Microempreendedor individual: Faturamento até R$ 60 mil;

• Microempresa: Faturamento até R$ 360 mil;

• Empresa de pequeno porte: Faturamento entre R$ 360.000 e R$ 3.6

milhões;

• Pequeno produtor rural: Propriedade com até 4 módulos fiscais ou

faturamento de até R$ 3.6 milhões.

(http://gestaoportal.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/temas-

estrategicos/perfil-dos-pequenos-negocios/apresentacao ) 

Segundo a Lei Complementar 123/06, conhecida como “Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa”, é uma Empresa de Pequeno Porte aquela cujo “o 

empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 

reais)”  (Pesquisa SEBRAE 2011, p.6). 

Segmento importante dos pequenos negócios, as empresas de pequeno porte 

(ou pequenas empresas) encontram-se em estágio de desenvolvimento mais 

avançado. Atuam como elo fundamental no encadeamento produtivo: podem 
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ser compradores de produtos e serviços de microempresas e também 

fornecedoras para médias e grandes empresas.  

A empresa de pequeno porte pode também ter origem como microempresa que 

se desenvolveu e que continuará se desenvolvendo, até atingir, quem sabe, o 

estágio de grande empresa. Por não estarem mais na “base da pirâmide das 

empresas” pressupõe-se que as MPEs são frutos do chamado 

“empreendedorismo por oportunidade”, ou então estão em estágio de 

amadurecimento tal que suas atividades já não mais se limitam ao 

fornecimento da subsistência do empresário e/ou sua família.  

Desse modo, as MPEs são um público bastante diferenciado tanto do 

Empreendedor Individual (EI) quanto das Microempresas (ME), o que faz com 

que sejam necessárias estratégias, produtos e tratamento diferenciado no 

atendimento a esse público, para que o SEBRAE possa de fato “fazer a 

diferença” e auxiliar a alavancar ainda mais esses empreendimentos.  

Em outra definição, o anuário do trabalho 2010-2011 do SEBRAE define as 

MPEs segundo o porte de cada estabelecimento, levando em consideração o 

número de pessoas ocupadas e o setor de atuação. 

 

 Indústria Comércio e serviços  

Microempresa  De 0 a 19 pessoas ocupadas De 0 a 9 pessoas 

Pequena empresa De 20 a 99 pessoas ocupadas De 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa De 100 a 499 pessoas 

ocupadas 

De 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Quadro 4. Classificação das MPEs segundo o número de pessoas ocupadas.  

 

A partir de estudos realizados e das características ressaltadas das MPEs. 

Evidencia-se a necessidade crescente destas de possuir um maior 

autoconhecimento através da visão real de sua condição e a do alinhamento 



60 

dos indicadores internos e dos objetivos estratégicos organizacionais para a 

manutenção e desenvolvimento das mesmas. (Silva, 2011, p.79) 

As pequenas e médias empresas devido as características peculiares 

relacionadas ao seu tamanho, estrutura, cultura e limitações de recursos 

apresentam obstáculos de planejamento e formulação de estratégias 

(Nakamura e Filho,1999). Os autores ainda complementam, dizendo que o 

pequeno empresário é obrigado a se preocupar com quase todas as áreas 

funcionais, sem contudo, poder admitir um número razoável de pessoas para 

cada setor. 

Ao mesmo tempo expõe aspectos de sua fragilidade interna no tocante ao 

planejamento administrativo e a falta de formalização de alguns procedimentos 

básicos que impedirão na melhor das hipóteses, seu desenvolvimento mesmo, 

podendo chegar à impossibilidade de manutenção de algumas no mercado 

(Silva 2011, p.90). 

Uma das características básicas do processo de formulação de estratégias das 

pequenas e médias empresas no mercado é a informalidade. Os detalhes não 

são precisos e a comunicação interna não é escrita, são verbais. (Nakamura e 

Filho 1999). 

Terence e Filho (2007) enumeram três categorias de particularidades que 

influenciam a formulação de estratégias nas pequenas empresas:  

• Contextuais. Referem-se ao ambiente externo das MPEs e refletem na

formulação da estratégia. Não são controláveis pelas ações dos

dirigentes. Como particularidades contextuais estão: informações a

cerca da evolução do mercado e de novos produtos, a dificuldade de

acesso a processos de treinamento gerencial e ainda dificuldades de

financiamentos.

• Comportamentais: essas estão relacionadas aos aspectos

comportamentais do pequeno empresário, refletindo seus valores,

ambição, ideologia, visão. Esse aspecto comportamental esta

fortemente ligado à tendência centralizadora do pequeno empresário.
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Para Terence e Filho (2007), a gestão centralizadora é fator 

determinante no processo estratégico, pois ele concentra em si 

praticamente todas as atividades administrativas, dentre elas a 

definição, elaboração e implementação da estratégia. 

• Estruturais. Essas são as particularidades mais citadas. Seriam elas

aspectos internos decorrentes da não formalização dos processos, das

relações, falta de recursos, entre outras.

3.1 Adaptações ao modelo de BSC, proposto por Kaplan e Norton. 

Com a popularização e evolução da ferramenta de gestão, novos estudiosos 

começaram estudar essa ferramenta, adaptando-a a cada contexto 

organizacional. Alguns autores como Campos (1998); Richards (1998); Walter 

e Kliemam (2000); Olve, Roy e Wetter (2001); Andersen (2001); Soares (2001); 

Ottoboni (2002) e Silva (2011) propuseram novos modelos de BSC. A maioria 

desses modelos continuaram abordando as grandes organizações. Em 2001, 

Soares, propôs um modelo que abrangeu as pequenas empresas. Henrik 

Andersen também teceu algumas reflexões sobre o BSC para pequenas 

empresas. Em 2002, Ottoboni propôs outro modelo de BSC que também 

abrangeu as pequenas empresas. Em 2011, Leandro Marques Martinelli da 

Silva, fez um estudo do BSC, comparando a proposto de Ottoboni e Walter e 

Klieman. O autor propõe outro modelo bem resumido dedicado as micro e 

pequenas empresas. Começa assim se configurar uma dinâmica a respeito 

dessa ferramenta de gestão. O balanced scorecard, talvez devesse ser 

adaptado ao contexto da organização em estudo.

3.2 Soares 2001 

Soares 2001 propôs um modelo de BSC adaptado a uma Clínica de 

fonoaudiologia, em Porto Alegre, no Rio Grande do sul. Era uma pequena 
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empresa composta de 15 funcionários e capacidade para atender 100 

pacientes por dia. 

Na proposta do autor o BSC foi abordado apenas na fase de estruturação. O 

desenho do autor é composto de 4 fases específicas, subdividas em 16 

subaéreas: 

1.Definição do projeto  

1.1 Apresentação da definição dos conceitos 

1.2 Definir o projeto 

1.3 Definição da equipe de trabalho  

2.Elaboração da estratégia  

2.1 Definição da missão, visão e da estratégia. 

2.2 Definição dos objetivos financeiros de longo prazo, lacuna financeira e objetivos estratégicos da 

perspectiva financeira. 

3. Desenho do BSC

3.1 Revisão do esboço do BSC 

3.2 Definição dos vetores e das medidas de desempenho do BSC 

3.3 Definição das metas de superação 

3.4 Alinhamento das iniciativas 

4. Plano de implementação

4.1 Desenvolvimento do plano de implementação 

4.2 Alinhamento das metas individuais 

4.3 Alinhamento dos investimentos do BSC 

4.4 Alinhamento do sistema de feedback do BSC 

Quadro 5. Modelo de BSC proposto por Silva (2001) 
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3.3 Modelo proposto por Henrik Andersen (2001) 

Henrik Andersen publicou em seu trabalho intitulado “Balanced scorecard 

implementai-o in SMEs: reflection in literature and practice” sobre algumas 

diferenças entre implementação do BSC para pequenas corporações e para 

grandes organizações. Em seu artigo, o autor não propõe um modelo 

específico, mas faz algumas reflexões sobre como seria a implantação do BSC 

em uma PME. O autor relata primeiramente que a diferença da implantação do 

BSC nas  pequenas empresas e nas grandes empresas está na duração do 

processo. Nas pequenas empresas existem menos pessoas e a estrutura da 

organização é menos complexa. 

Não importa se uma organização é grande ou pequena, o sucesso  do BSC 

depende em última instância, dos colaboradores para alinhar seus 

comportamentos com os objetivos estratégicos da empresa (Andersen 2001). 

 Para Andersen (2001) descrevendo o processo estratégico, a fim de tomar 

decisões racionais sobre a atividade organizacional e não menos importante, 

estabelecer metas para essas atividades, uma empresa deve desenvolver uma 

ideia clara sobre aonde à organização quer chegar. Deste modo, os processos 

de projeto de Balanced Scorecard mais eficazes usam a criação de uma 

declaração de visão um pouco mais clara, descrevendo aonde a organização 

pretende chegar, e de preferência com algum detalhe. Se possível a empresa 

pode acordar uma data para seus objetivos. O autor ainda cita que em muitos 

casos, este exercício se baseia em planos e documentos existentes – mas é 

raro na prática, a encontrar um documento preexistente que atende 

plenamente esse objetivo dentro de uma empresa. 

Uma vez que o destino estratégico foi estabelecido o próximo passo é para o 

acordo sobre as atividades estratégicas mais importantes (objetivos 

estratégicos) serem alcançadas. É importante agora a equipe se concentrar 

nas ações estabelecidas, uma vez que o processo de design do BSC já está 

elaborado. 
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De forma sistemática, a equipe deve tentar estabelecer as relações de causa e 

efeito entre os objetivos estabelecidos. Esta etapa serve como um teste para 

refletir sobre os objetivos estabelecidos, para estes não se tornem difusos ou 

não tenham uma relação estabelecida. 

Para Andersen (2001) desenvolver um "modelo de articulação estratégica" 

pode ajudar uma MPEs, em dois fatores: 

• Testar a validade de um modelo de negócio através do desenvolvimento

de uma compreensão completa do modelo e de suas necessidades

estratégicas / operacionais

• Identificar os objetivos estratégicos mais importantes na forma de uma

estratégia coerente que abrange todo o espectro do negócio e assim

criar o foco necessário para que as coisas sejam feitas

Em grandes empresas, os projetos de Balanced Scorecard normalmente 

incluem um processo elaborado para identificar e descrever as medidas 

selecionadas para informar a gerência sobre o progresso da organização para 

a realização de seus objetivos. Nas MPEs a utilização de medidas formais é 

menor assim como sua complexidade. Isso significa que os gerentes estão 

conscientes (pelo menos coletivamente) de todas as questões relacionadas 

com o desempenho da empresa. 

Apesar da falta de literatura abrangente voltada para a implementação do 

balanced scorecard nas MPEs acredita-se seus processos de gestão 

associados a essa ferramenta pode se revelar igualmente benéfico tanto para 

as MPEs como para grandes organizações. 

No entanto, os benefícios potenciais provavelmente diferem entre os dois. Em 

grandes / complexas organizações a utilidade do balanced scorecard vem dos 

elementos de comunicação: do resumo das informações concisas e relevantes 

sobre o que está acontecendo na organização. Em empresas menores, uma 

maior proporção do valor do balanced scorecard vem de dois outros elementos: 

a descrição do destino estratégico e os objetivos e prioridades estratégicas 
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associadas de uma forma que constrói consensos e impulso dado ao 

desenvolvimento e aplicação de processos de gestão estratégica mais eficaz. 

No entanto, o balanced scorecard usado no centro de um sistema de gestão 

estratégica aborda eficazmente uma série de questões fundamentais 

relevantes para as grandes, assim como empresas de pequeno porte: 

Um sentido claro de direção e estrutura do balanced scorecard é uma 

ferramenta eficiente para articular claramente os objetivos estratégicos de 

longo prazo, sob a forma de uma declaração de destino que pode ser traduzido 

em atividades de curto prazo. 

A compreensão profunda do modelo de negócio Identificar os objetivos 

estratégicos dentro das quatro perspectivas dos negócios da scorecard e 

ligando-os em uma expressão de causa e efeito das relações de forças 

gestores a aplicar "pensamento sistêmico" e desenvolver uma estratégia global 

que abrange todos os aspectos do seu negócio – um exercício igualmente 

importante para as organizações maduras, bem como para start-ups. 

A capacidade de se concentrar e priorizar focar um destino claramente definido 

para o futuro e uma estratégia clara de como realizá-lo vai ajudar qualquer 

empresa a reduzir o risco de perder de vista o que eles estão tentando alcançar 

Agilidade organizacional utilizando o balanced scorecard para verificar 

regularmente se a organização está fazendo o que se propôs a fazer e está a 

atingir os resultados que o esperado, cria aprendendo sobre a validade das 

relações de causa e efeito. Além disso, constitui uma base útil para decidir o 

que precisa ser feito no futuro com base na aprendizagem acima e quaisquer 

alterações no ambiente externo. 

Nas MPEs esses benefícios do balanced scorecard pode ser alcançada sem a 

necessidade de desenvolver um regime de medição complicado e exigente , 

simplesmente usando o balanced scorecard e suas medidas como um quadro 

mental ou verbal de referência para abordar questões gerais mudanças 

estratégicas e operacionais decorrentes da busca de objetivos de longo prazo.  
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Mas o sucesso da implementação do balanced scorecard em qualquer 

organização requer compromisso de gestão sustentada de usá-lo certificando-

se de que impulsiona as mudanças comportamentais necessárias dentro da 

organização, a começar pelos próprios gestores. 

Observando-se os critérios de sucesso, balanced scorecard pode revelar-se 

uma ferramenta eficaz para as MPEs, para enfrentar o desafio colocado pela 

necessidade de introduzir processos de planejamento estratégico mais 

eficiente, mantendo a vantagem competitiva de ter estruturas relativamente 

simples. 

3.4 Modelo de Ottoboni (2002) 

Ottoboni propõe um esquema simplificado para implementação da ferramenta 

em pequenas empresas. Esse esquema é composto de 5 etapas dividas em 11 

tarefas. Basicamente, no modelo proposto pela autora a fase de estruturação 

do BSC seria composta pelas etapas de preparação, operacionalização e 

infraestrutura e fase de implantação seria composta pela etapa 4º implantação 

e a etapa 5º manutenção e revisão. Este modelo foi aplicado em uma empresa 

do ramo de eletroeletrônica, informática e telecomunicações. A empresa 

localizava-se no Sul de Minas Gerais e tinha como principais produtos módulos 

didáticos. Possuía 12 funcionários e 5 estagiários de engenharia. Após realizar 

um estudo de caso em uma grande empresa também de Minas Gerais 

empregando a metodologia utilizada pelos autores Kaplan e Norton, foi 

desenvolvido pela mesma logo em seguida uma adaptação do modelo para 

uma pequena empresa. 
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Etapa 1. Preparação  

Tarefa 1:  Identificação da necessidade de se medir o desempenho, seus principais benefícios, o que 

se espera obter com a medição e criação de um ambiente favorável. Detalhamento: Obter uma clara 

percepção sobre o que se espera alcançar com o sistema de medição. Dar início ao processo de 

conscientização dos funcionários. 

 Tarefa 2:  Revisão da visão missão, estratégia e dos objetivos estratégicos. Detalhamento:  Tornar 

mais explícito a missão. Qual a razão de ser da empresa? Por que estamos aqui?  Visão: Onde 

queremos chegar? Estratégia: Que caminhos vamos escolher para atingir a missão e a visão da 

empresa? Objetivos estratégicos: Que resultados esperamos atingir com a estratégia escolhida? 

Tarefa 3:  Definição dos fatores críticos de sucesso, dos indicadores de resultado (out comes) e 

indicadores direcionadores (drivers) para os níveis estratégicos, táticos e operacionais, das metas, 

dos planos de ação (cronograma, orçamento, responsabilidades), das prioridades, e formas de se 

obter o comprometimento, incluindo o sistema de recompensa.  Detalhamento: Identificar os fatores 

críticos de sucesso: Quais são as áreas ou atividades fundamentais para o êxito da empresa? § 

Indicadores de resultado (out comes) Quais são os indicadores que medem se nosso objetivo foi 

alcançado? Indicadores direcionadores (drivers): Quais são aqueles indicadores que medem as 

ações e iniciativas que levam ao atingimento do nosso objetivo?  Metas: Como podemos quantificar 

nossos objetivos? Planos de ação: O que devemos fazem bem-feito para que a estratégia seja bem-

sucedida? Em que momento devemos colocar cada ação em prática? Quem será o responsável? 

Que recursos são necessários para colocá-los em prática? Priorização: O que é mais importante? § 

Comprometimento: Quem estará envolvido? § Recompensa: Se atingirmos o resultado, o que 

mudará?   

Etapa 2 – Operacionalização  

Tarefa 4:  Construção do mapa estratégico (diagrama de causa- efeito) e do painel de bordo (dos 

níveis estratégico, tático e operacional).  Detalhamento:  Com informações coletadas na etapa 1, 

fazer a interligação entre a missão/visão e os FCS e as medições críticas (ligadas aos FCS), 

agrupando-as dentro das quatro perspectivas. Montar o painel de bordo identificando os indicadores 

direcionadores, fatores críticos de sucesso e indicadores resultantes, agrupando-os dentro das quatro 

perspectivas.  
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Tarefa 5:  Definição de critérios para análise do que foi realizado em relação ao que foi planejado e 

medidas corretivas e, também, quanto à divulgação dos mesmos.  Detalhamento: Estabelecer 

quando as medidas serão analisadas e por quem; definir quem se responsabilizará pelas ações 

corretivas quando o desempenho não corresponder ao que foi planejado. § Estabelecer como os 

dados serão divulgados para todos os empregados (painel, boletim informativo) e quem será o 

responsável.   

Etapa 3 – Infraestrutura  

Tarefa 6:  Definição da infraestrutura necessária para a implementação do sistema de medição 

estratégico do desempenho. Detalhamento: Estabelecer que tecnologia de informação (planilha do 

Excel, documento do Word, Intranet) será utilizada; Estabelecer quem ficará responsável pela coleta 

dos dados, bem como a fonte destes dados;  Estabelecer como os indicadores serão calculados e 

validados e quem colocará em forma de gráficos;  Estabelecer como serão divulgados para toda a 

empresa;  Estabelecer como deverá ser obtido o comprometimento, se haverá algum tipo de 

recompensa e como os funcionários serão premiados pelo desempenho alcançado. 

Etapa 4 – Implantação  

Tarefa 7:  Colocação do sistema em funcionamento. Detalhamento: De acordo com o que foi 

definido nas Etapas 2 e coletar os dados referentes às medidas e efetuar os cálculos dos indicadores; 

Efetuar comparação dos números obtidos em relação ao que estava planejado;  Efetuar análise 

crítica procurando identificar o que saiu errado e propondo ações corretivas; § Inserir nos gráficos os 

dados da última medição, inserindo inclusive a curva de tendência; § Divulgar os resultados do 

desempenho por toda a empresa;  Estimular os funcionários para que o desempenho almejado seja 

atingido e recompensá-los quando isto ocorrer 

Etapa 5 – Manutenção e revisão  

Tarefa 8:  Definição de revisões dos objetivos estratégicos, metas e dos indicadores de desempenho. 

Detalhamento: Estabelecer um calendário para as revisões do objetivo a estratégicos, das metas e 

dos indicadores de desempenho. 

Quadro 6. Modelo de BSC proposto por Ottoboni (2002). 

3.5 Modelo proposto por Silva (2011) 

Silva (2011) propõe em sua dissertação de mestrado um modelo de 

estruturação do BSC para pequenas empresas adaptando o modelo de 
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Ottoboni (2002) voltado para pequenas empresas e o modelo de Walter e 

Klieman 2000, que embora desenvolvido baseado em grandes corporações, é 

flexível permitindo adaptações. 

A partir dos estudos realizados e das características ressaltadas das pequenas 

empresas, evidencia-se a necessidade crescente destas de possuir um maior 

autoconhecimento através da visão real de sua condição e do alinhamento dos 

indicadores internos com os objetivos estratégicos organizacionais para o 

desenvolvimento e manutenção das mesmas (Silva 2011, p. 87). 

Segue abaixo o modelo proposto por Silva (2011): 

 

Estruturação Detalhamento da tarefa  

1º Passo: Preparação  

 

Tarefa1. Preparação do 

ambiente de aplicação 

Apresentação teórica sobre o BSC aos proprietários da empresa 

sobre os benefícios que a ferramenta agregaria ao negócio. 

Obter uma clara percepção sobre o que se quer alcançar com o 

sistema de medição. Verificação e/ou avaliação de ferramentas 

econômico financeira da empresa. 

2º Passo: Elaboração  

Tarefa 2 . Conhecimento da 

organização e preparação do 

processo de discussão. 

Identificar características da empresa e estabelecer consenso. 

Realização de estudo, posição e características da empresa no 

mercado, bem como releitura e redefinições de suas posições 

estratégicas como missão, visão e estratégias. 

Tarefa 3.  Definição de 

objetivos estratégicos 

Realização de wokshops com proprietários, demonstrando 

exemplos do BSC já implantado, esclarecendo exatamente o que 

seriam os objetivos implantados na empresa em questão. 

Tarefa 4.  Estabelecer 

indicadores para as 

perspectivas, metas de 

superação e planos de ação. 

Definir os objetivos estratégicos com os proprietários e difundir os 

conceitos entre  as lideranças dos departamentos. Apresentar as 

perspectivas definidas e a partir daí definir os indicadores de 

desempenho, metas de superação e planos de ação. 
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Tarefa 5. Preparação da  

Implantação e aprovação final. 

Criar um painel de bordo a partir das informações colhidas em cada 

setor de acordo com os objetivos estratégicos pré-definidos dentro 

das perspectivas. Realizar workshops setorizados com proprietários, 

facilitadores e lideranças, buscando consenso para aprovação dos 

procedimentos e definições sobre formas de divulgação e 

responsáveis por alimentação dos sistemas de informação para 

verificação do alcance que foi proposto. Estabelecer como serão  

divulgados para toda a empresa. 

3º Passo Implantação  

Tarefa 6 .Colocação do sistema 

em funcionamento com 

revisões dos objetivos 

estratégicos, metas e 

indicadores de desempenho. 

Verificar se as proposições do painel de bordo estão sendo 

cumpridas e promover as correções necessárias. 

Estabelecer avaliações periódicas com prazos pré-determinados. 

Realizar balanço dos indicadores, objetivos, metas e planos de ação 

que foram propostos e promover revisões ou até criação de novos 

parâmetros. Programar worksohps com os participantes da 

elaboração do BSC para avaliar os benefícios alcançados com a 

implantação do BSC. 

Quadro 7. Modelo de BSC Proposto por do BSC Silva (2011, p.88). 
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4. METODOLOGIA

4.1 Material e métodos 

Esta pesquisa se encontra na área das Ciências Sociais podendo ser 

caracterizada, sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, como 

qualitativa. Para Denzil et al (2006, p.17) a pesquisa qualitativa envolve o 

estudo e a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo de caso, 

experiência pessoal, introspecção, história de vida, entrevista, artefatos, textos 

entre outros. 

Sob o ponto de vista de seus objetivos, as pesquisas podem ser classificadas 

como exploratórias descritivas e explicativas. Tal classificação é muito útil para 

o seu delineamento macroteórico, ou seja, para aproximar uma aproximação

conceitual (Gil 2002, p.43). Essa pesquisa esta caracterizada como descritiva. 

A pesquisa descritiva tem por objetivo estudar as características de uma 

população ou fenômeno ou, então o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados como 

questionário e observação sistemática  (Gil, 2002, p.42). 

Com relação aos procedimentos técnicos, as pesquisas podem utilizar-se de 

várias técnicas como análise documental, bibliográfica, experimentação, 

exposta facto, estudo de coorte, levantamento, estudo de campo, estudo de 

caso, pesquisa ação e pesquisa participante. A referida pesquisa se enquadra 

como pesquisa ação, onde acontece quando concebida ou realizada em 

estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo. Os 

pesquisadores ou participantes representativos da situação ou problema estão 

envolvidos de modo cooperativo e/ou participativo (Thiollent 1985, p.14, apud 

Gil 2002,p.55). Também foram realizados estudos bibliográficos referente ao 

tema proposto e análise documental obtida com a empresa estudada. 

A pesquisa ação tem sido objeto de bastante controvérsia. Em virtude de exigir 

o envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas ou grupos
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envolvidos no problema, a pesquisa ação tende a ser vista em certos meios 

como desprovida da objetividade que deve caracterizar os procedimentos 

científicos (Gil, 200, p.55). Porém,  o pesquisador pode vivenciar o dia a dia da 

organização em estudo, cumprindo uma das metas desse trabalho que foi o 

acompanhamento da implementação da metodologia do BSC, e pode aplicar a 

metodologia, proposta por Ottoboni (2002), junto com os integrantes da 

organização.   O protocolo foi sendo aplicado e simultaneamente os fatos foram 

sendo  descritos prontamente discutidos no capítulo 5 dessa pesquisa. 

O pesquisador participou da pesquisa atuando como um consultor. Para isso 

se usou das informações obtidas junto ao proprietário da empresa e também 

passou por uma preparação prévia que foi o estudo da bibliografia sobre o 

tema proposto. O pesquisador pode vivenciar o dia a dia da organização em 

estudo, cumprindo uma das metas desse trabalho, e pode aplicar a 

metodologia do BSC, proposta por Ottoboni 2002, junto com os integrantes da 

organização. O protocolo foi sendo aplicado e simultaneamente os fatos foram 

sendo descritos no capítulo 5 dessa pesquisa. O total do trabalho teve a 

duração de 12 meses, tendo basicamente duas fases:  

• Primeiro a fase de estruturação da metodologia a ser implementada, que

durou por volta de 45 dias, tendo início 01 de agosto de 2012 e término

15 de setembro de 2012.

• A segunda fase foi a de implementação das etapas planejadas e

observação e descrição dos fatos. Vale ressaltar que durante esses 12

meses de trabalho o pesquisador teve livre acesso à empresa e aos

funcionários, conversando com os mesmos, esclarecendo as dúvidas e

questionando.  Também participava ativamente das reuniões mensais,

sempre estimulando os colaboradores de forma proativa.

O universo da pesquisa foi às empresas consideradas do setor de 

condicionamento físico do município de Cariacica, no estado do Espírito Santo 

– BR, região sudeste do Brasil. A amostra da pesquisa constitui-se por meio de

1 (uma) empresa do setor de condicionamento físico, considerada uma 
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academia de ginástica por ter como base de sua atividade o setor de 

musculação. A empresa está localizada no bairro de Jardim América, município 

de Cariacica, estado do Espirito Santo – BR. 

4.2 A região em estudo  

A América academia Ltda. esta localizada no estado do Espirito Santo (ES), 

mais precisamente no município de Cariacica.  O estado do ES atualmente 

representa o décimo quinto estado mais populoso do país, com uma população 

de 3.514.952 habitantes. Esses dados foram registrados no último senso 

realizado pelo IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010. O 

município de Cariacica se apresenta com uma população de 348.738 

habitantes e mais exatamente o bairro de  Jardim América possui 8.069 

habitantes, sendo 3.732 homens e 4.337 mulheres. 

Figura 5. Mapa do estado do Espirito Santo  Figura 6. Mapa do Brasil  
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4.3 A empresa em estudo 

A organização em pauta abriu seu CNPJ em 29/04/2009 caracterizando como 

uma empresa privada sob o aspecto societário considerada limitada. O 

proprietário por ser professor de Educação física assumia várias funções na 

parte técnica  e na gestão da empresa. Esse modelo de gestão é muito comum 

nas micro e pequenas empresas, pois as mesmas são as que mais sofrem com 

a burocracia,  a alta tributação para manter seus colaboradores, a falta de mão 

de obra qualificada, a falta de recursos materiais e forte pressão por parte dos 

concorrentes, clientes e fornecedores. 

Perspectiva financeira:   Em agosto de 2012, a América Academia Ltda. 

obteve um faturamento de R$19.825,00 e 262 clientes ativos. Ainda sob o 

aspecto financeiro, a empresa obteve nesse mesmo mês um custo fixo  de R$ 

5.790,00. Fazendo uma matemática simples, mas não levando em 

consideração o custo variável e mais os  impostos a pagar,  a empresa obteve 

um lucro de R$ 14.035,00. (informação fornecida pelo proprietário). 

Esse custo não podia ser levado em consideração, pois não refletia uma 

estrutura real de uma microempresa. A organização possuía uma gestão muito 

primitiva, onde o proprietário era responsável por muitas funções, acumulando 

assim várias tarefas para poder reduzir o custo do negócio. Era uma situação 

insustentável, pois o mesmo acumulava de 10 a 12 hás de trabalho por dia. 

Dessa forma a empresa não possuía muitos indicadores de desempenho, além 

do livro caixão, livro de pendências e livro de registro de funcionários. Não 

havia qualquer tipo de planejamento formal, ou previsão de crescimento da 

empresa.  

Perspectiva de clientes: A empresa baseava-se em um modelo bem “caseiro” 

para satisfazer as necessidades de seus clientes. O proprietário por ser 

bastante carismático, conseguia dispor de uma atenção especial aos seus 

clientes. Isso por sua vez mantinha e cativava muitos deles. Era uma tarefa 

muito desgastante, pois o mesmo ficava boa parte do tempo na empresa 
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desempenhando essa função, consequentemente outras funções como a 

gestão, publicidade, relacionamento com clientes e o uso de ferramentas de TI 

acabavam por ficar um pouco esquecidas. Também a empresa dispunha de 

uma estrutura física bastante defasada para atender seu público. Um espaço 

físico pequeno, o qual não possibilitava a expansão da empresa e um 

maquinário restrito, precisando de reparos e um pouco de tecnologia.  A 

empresa precisa ainda de um quadro de aulas mais diversificado e atuação de 

profissionais mais experientes. 

Quanto aos processos internos e aprendizagem e crescimento basicamente 

não existiam na firma. Os procedimentos eram bem naturais regulados pelo 

proprietário e alguns poucos colaboradores. A firma não possuía nenhum tipo 

de planejamento ou perspectiva de crescimento devidamente planejada.  

 

4.4 O mercado de condicionamento físico no bairro 

 

Existem no bairro mais duas organizações consideradas academias de 

ginástica, as quais irão ser tratadas como empresa A e empresa B. A empresa 

A, possui alguns anos no bairro, é uma organização de gestão familiar para 

subsistência do proprietário. O mesmo não pensa em investir mais no negócio 

e a empresa está no mesmo patamar há alguns anos. A opinião pública consta 

que a empresa não é muito boa devido ao descaso com a limpeza e o 

ambiente em geral e ainda o proprietário não possui uma boa reputação 

perante opinião pública.   

Já a empresa “B”, foi inaugurada recentemente, em julho de 2012, com um 

investimento razoável em nível de microempresas. Essa, ao ser inaugurada foi 

muito bem falada pelo público da região. Consta de bons equipamentos e 

espaço físico amplo. Em nossa análise, a empresa é ruim no quesito da 

localização, pois fica em um local afastado e um pouco perigoso. Também é 

um ambiente muito quente, com pouca ventilação. Outro detalhe que foi 

observado é que no local da empresa já existiram 3 academias de ginástica. 
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Não se sabe ao certo o motivo que as levaram a fechar as portas. Mas 

realmente a empresa “B” mostrou-se uma forte concorrente, fazendo com que 

+- 100 a 130 clientes trocassem de prestadora de serviço. 

Em termos de atividade física no bairro, ainda podemos registrar como 

concorrentes indiretos um estúdio de pilotes, um campo de futebol oscite, uma 

quadra de futevôlei, uma pracinha com uma academia popular, uma quadra de 

futsal e ainda um colégio particular o qual oferece uma escolinha com várias 

modalidades esportivas.   

Em face de essa situação, foi feita uma proposta ao proprietário da 

organização em estudo uma mudança de posicionamento do negócio, além de 

uma reformulação do sistema de gestão. Só assim a mesma conseguiria 

promover uma consolidação do negócio e resistir as mudanças no ambiente de 

atuação. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO

5.1 Planejamento estratégico 

De acordo com Ottoboni (2002, p.90) a empresa deve ter elaborado um 

planejamento estratégico antes da construção do BSC. Caso não tenha, pelo 

menos deve ter um direcionamento estratégico. 

Roche, 2002, descreve em seu trabalho “O planejamento estratégico nas 

organizações esportivas” que o planejamento estratégico em uma entidade, 

certamente numa organização esportiva, pretende atingir os seguintes 

objetivos: 

• Refletir sobre os objetivos gerais a médio e longo prazo da organização

e sobre os objetivos estratégicos – caminhos – mais adequados para

alcançá-los.

• Estabelecer e fixar para toda organização esses objetivos.

• Envolver e motivar os trabalhadores e colaboradores de uma

organização em relação às metas a serem atingidas.

• Estar preparada para o futuro

Chiavenato, 2003, p. 39, cita que planejamento estratégico é o processo de 

formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da 

organização e de sua missão no ambiente em que ela está atuando. 

No caso da referida empresa, não existia nenhum tipo de planejamento  formal. 

Logo se optou por planejar um direcionamento estratégico. Foi realizada uma 

análise SWOT para reconhecer melhor o contexto em que estava inserida a 

organização.   

Desenvolvida na década de 50 e representando a escola do design, na qual a 

formação da estratégia é um processo de concepção, a análise SWOT tem por 

objetivo a definição de estratégias para a manutenção dos pontos fortes 

(Strengths) e redução da intensidade dos pontos fracos (Weaknesses) do 
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ambiente interno, potencializando as oportunidades (Opportunities) e 

protegendo-se das ameaças (threads) do ambiente externo. (Marinho, 2006, p. 

94). De acordo com Certo & Porter, 2005, p.71, alguns fatores devem ser 

considerados para realizar as análises nos ambientes organizacionais: 

Análise Externa – Oportunidades Análise Externa – Ameaças  

 Entrar em novos mercados ou segmentos? 

 Aumentar a linha de produtos?  

 Diversidade de produtos relacionados?  

 Incluir produtos complementares?  

 Integração vertical?  

 Capacidade de mudar para melhor grupo 

estratégico? 

 Complacência com empresas rivais?  

 Crescimento de mercado mais rápido? 

 Provável entrada de novos concorrentes? Aumento 

das vendas de produtos substitutos? Crescimento 

mais lento do mercado?  

 Política governamental diversa? 

 Crescente pressão competitiva? Vulnerabilidade à 

recessão e aos ciclos do negócio?  

 Crescente poder de barganha dos clientes ou 

fornecedores? 

 Mudanças de necessidades e gostos dos 

compradores?  

Análise Interna – Pontos fortes Análise Interna – Pontos fracos  

 Uma fonte de competência distintiva?  

 Recursos financeiros adequados?  

 Boa habilidade competitiva?  

 Considerada pelos compradores?  

 Líder reconhecido no mercado?  

 Estratégias de áreas funcionais? 

 Economias de escala em crescimento?  

 Isolado (um pouco) da forte pressão dos 

concorrentes? 

 Dona da tecnologia? Vantagens de custo? 

 Ficando para trás em pesquisa e 

desenvolvimento? 

 Linha muito limitada de produtos? 

 Administração competente?  

 Direção estratégica obscura?   

 Posição competitiva deteriorada?   

 Instalações obsoletas?  

 Considerada pelos compradores?  

 Lucratividade baixa devida a...? 

 Falta de talento e profundidade administrativa? 

 Falta de experiência ou competências-chave?   

Controles ruins na implementação da estratégia? 

 Contaminado por problemas operacionais 

internos? 

 Vulnerável às pressões da concorrência?  

 Linha muito limitada de produtos?   

 Imagem de mercado fraca?  

 Desvantagens competitivas? 

 Experiência de marketing abaixo da média? 

Quadro 8. Análise SWOT. Adaptado de Certo & Porter (2005), p.71 
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5.2 Análise SWOT da organização  

 

 Forças Fraquezas  

 1. Excelente atendimento; 

 2. Boa imagem da empresa; 

 3. Excelente limpeza; 

 4. Boa localidade 

 1. Espaço físico pequeno 

 2. Mão de obra ineficiente 

 3. Falta de ferramentas de gestão; 

 4. Equipamento de má qualidade. 

 5. Quadro de aulas sem muitas opções. 

          Oportunidades Ameaças  

 1. Mudar o posicionamento de mercado e explorar 

um novo público; 

 2. Ampliar o nicho de atuação investindo em 

novos produtos como escola de dança e cursos 

em educação física; 

 1. Cultura organizacional já criada pelo antigo 

modelo; 

 2. Novo concorrente no bairro; 

 3. Falta de identidade do público com o novo modelo 

de negócio. 

Quadro 9. Análise SWOT da organização 

 

5.3 Aplicação do BSC segundo o modelo de Ottoboni ( 2002). 

 

5.3.1 Estruturação 

 

Etapa 1 – Preparação  

Tarefa 1:  A proposta de aplicação de uma ferramenta de gestão foi feita ao 

proprietário da empresa, após relatos do surgimento de um novo concorrente. 

Ao contrário da maioria dos proprietários, os quais costumam ser resistentes a 

mudanças e a novas técnicas de gestão, este foi super. Receptivo, permitindo 

a permanência do pesquisador na empresa. No entanto não foi realizada 

nenhuma reunião com funcionários para maiores esclarecimentos. Achou-se 

por bem, divulgar o processo um pouco mais a frente. 
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Tarefa 2-  Junto com o proprietário da empresa, ficou instituída as seguintes 

declarações e foram definidos os objetivos estratégicos: 

Missão  

Tornar a prática de atividade física uma hábito, proporcionando aos nossos 

clientes cuidados a saúde de forma prazerosa e com qualidade. 

Valores  

Respeito às pessoas, trabalho sério, profissionalismo e competência. 

Visão  

Inovar, evoluir constantemente e multiplicar nossa academia pelos principais 

municípios do estado. 

 Objetivos estratégicos:  

• Financeiro: Aumentar o faturamento médio anual; Consolidar a unidade

e depois abrir uma filial.

• Clientes: Mudar o posicionamento de mercado da empresa, com vistas a

atingir um novo público-alvo e minimizar a concorrência;

• Gerar valor através de um  sistema de atendimento de qualidade;

• Inserir uma cultura de inovação.

Tarefa 3 – Consiste em identificar os fatores críticos de sucesso, indicadores 

(out comes), metas e planos de ação de cada perspectiva: 
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Perspectiva financeira  

FCS 1 Metas  

Aumento da receita mensal para R$12.000 

mês em agosto de 2013 

Atingir esse FCS a partir de agosto de 2013 

Indicadores Ações  

200 alunos ativos Organizar fluxo de caixa 

Receita total mês Organizar sistema de controle inforvix 

Profissionalizar sistema de pagamento 

Aumentar a retenção dos clientes 

Investir nos planos de longo prazo 

Organizar treinamento de vendas 

Quadro 10. Perspectiva Financeira – FCS1. 

FCS 2 Metas  

Atingir uma receita mensal R$15.000 mês 

em agosto de 2014 

Atingir 300 alunos ativos em agosto de 2014 

Indicadores Ações  

300 alunos ativos Aumentar as vendas 

Receita total mês Criar estratégias de retenção dos clientes 

Aumentar as vendas de planos de longo prazo 

Organizar campanhas de marketing 

Quadro 11. Perspectiva Financeira – FCS2. 

FCS 3 Metas  

Iniciar um programa de investimentos Atingir um montante até agosto 2016. 

Indicadores Ações  

Recolher 5% da liquida  mês Analisar fundos de investimento 

Aplicação nos fundos com melhor rentabilidade 

Início em setembro de 2013 

Determinação do montante ideal. 

Quadro 12. Perspectiva Financeira – FCS3. 
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Perspectiva de clientes 

 

FCS 1 Metas  

Gerar uma nova marca  Mudar a marca  até março de 2013 

Indicador Ações  

Mudança da marca Desenvolvimento de uma nova marca 

Aceitação do público Publicidade da nova marca 

Inserir a nova marca de forma gradativa  

Quadro 13. Perspectiva de clientes – FCS1. 

FCS 2 Metas  

Captação de clientes Alcançar 200 clientes ativos em agosto de 2013 

Indicador Ações  

Aumento no número de clientes 

 
 
 

Reformar a estrutura física 

Diversificar o quadro de modalidades coletivas 

Fortalecer campanhas de publicidade 

Capacitar a equipe de vendas 

Quadro 14. Perspectiva de Clientes – FCS2. 

FCS 3 Metas  

Satisfação dos clientes Aumentar o número de clientes satisfeitos 

Indicador Ações  

Aumento no número de clientes Descobrir as necessidades dos clientes 

Buscar modalidades estratégicas 

Contratar profissionais para atendimento 

Treinar profissionais para atendimento 

Quadro 15. Perspectiva de Clientes – FCS3. 

FCS 4 Metas  

Retenção de clientes Aumentar o % de rematrículas 

Indicadores Ações  

Aumento no número de rematrículas                    Trabalhar modalidades mais prazerosas 

Fortalecer o atendimento aos clientes 

Trabalhar os planos de longo prazo 

 Mostrar valor agregado 

Quadro 16. Perspectiva de Clientes – FCS4. 
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Perspectiva de processos internos  

 

FCS 1 Metas  

Treinamento para atendimento ao cliente Realizar 1 treinamento mensal 

Indicador Ações  

Processos executados corretamente Preparar material didático 

Melhora no desempenho dos 

colaboradores 

Organizar um calendário 

 Sistematizar o processo em modalidades 

Quadro 17. Perspectiva de processos internos – FCS1. 

 

FCS 2 Metas  

Capacitação de vendas 1 treinamento de vendas ao mês 

Indicador Ações  

Aumento no número de vendas Avaliação do ciclo de vida dos clientes 

Levantar dados dos clientes 

Inserir sistema de comichões 

Formar consultores de vendas 

Trabalhar marketing digital 

Quadro 18. Perspectiva de processos internos – FCS2. 

 

FCS 3 Metas  

Busca de novas ideias e oportunidades Manter o foco em buscas de  novas atividades  

Indicador Ações  

Novos produtos, serviços e processos. Buscas e pesquisas de mercado 

Avaliação do ciclo de vida das modalidades 

Buscar soluções inovadoras 

Quadro 19. Perspectiva de processos internos – FCS3. 
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Perspectiva de aprendizagem e crescimento 

FCS1 Metas  

Desenvolver uma cultura de inovação Manter-se em busca de novas formas de se exercitar. 

Indicador Ações  

Novas atividades Atualização em feiras e congressos 

Novos conceitos Adoção de novas modalidades 

Pesquisa sobre preferências do consumidor 

Estímulo da criatividade dos colaboradores 

Quadro 20. Perspectiva de aprendizagem e crescimento – FCS1. 

FCS 2 Metas  

Aumento da capacidade operacional dos 
colaboradores 

Treinamentos operacionais a cada 2 meses 

Indicador Ações  

Aderência a novos processos Busca por novas formas de atendimento 

Melhorias nos processos já instalados 

Foco na independência do cliente na sala de 
musculação 
Foco no profissional com visão holística 

 Quadro 21. Perspectiva de aprendizagem e crescimento – FCS2. 

FCS 3 Metas  

Desenvolver sistema inforvix e Excel Criar banco de dados dos clientes e planilhas de 
controle.   

Indicador Ações  

Criação de banco de dados Treinar recepcionistas 

Separar dados relevantes 

Manter planilhas atualizadas 

Comparar os dados e estabelecer tomada de decisão 

 Quadro 22. Perspectiva de aprendizagem e crescimento – FCS3. 



85 
 

Etapa 2 – Operacionalização  

 

Tarefa 4: Construção do mapa estratégico.  
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Quadro 23. Relação de causa e efeito. 

 

 

 

 

 

3º aplicação em fundos de 
investimentos 

Consolidação e ampliação  
2º Aumento da 

receita média anual 
2014 

 1º Cultura  

de inovação  

1º Aumento da 
receita 

 média anual 
2013 

1º Capacitação para  

 Atendimento ao 
cliente  

3ºUtilização dos 
sistemas  

de controle  

 2ºAumento da 
capacidade 
operacional  

4º Retenção 
dos clientes  

1º Criação de 
uma nova marca 
e segmentação 

de mercado  

3º 
Satisfação  

dos 
clientes  

2º Capacitação em 
vendas  

3º Busca de 
novas ideias e 
oportunidades  

2º Captação 
de clientes  
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Tarefa 5: Definição de critérios de análise  

Toda análise foi realizada ao fim de cada mês, com base em critérios 

financeiros e também planilhas de controle realizadas com base nas outras 

perspectivas. Utilizaram-se informações contidas no livro caixa e o fluxo de 

caixa em tabela do Excel. A divulgação dos mesmos era feita em reunião 

mensal com os colaboradores. 

ETAPA 3 – Infraestrutura 

Tarefa 6:  Os dados serão arquivados em tabelas do Microsoft Excel, sendo o 

proprietário da empresa o responsável por divulgá-los e realizar suas 

anotações. 

5.3.2 Implementação 

ETAPA 4 – Implementação  

Tarefa 7:  O sistema em funcionamento. O processo de implementação deu-se 

através de um consultor, que no caso foi o próprio responsável por esta 

pesquisa. O processo teve seu início em 01 de agosto de 2012, em uma 

reunião entre o consultor e o proprietário da empresa. Durante esse encontro 

foram colocadas em pauta a atual situação da organização e o cenário que a 

mesma estava envolvida, logo se chegou o consenso de que a ferramenta de 

gestão teria que ajudar a alinhar a empresa e seus objetivos, além de 

reorganizar uma estratégia focada em um novo cenário, deu-se então o início 

do processo. Como o construto desse trabalho já estava bastante 

desenvolvido, o mesmo foi apresentado aos facilitadores da organização, 

explicitando o que seria esse novo trabalho.  

 Reunião com os colaboradores. Nesse 1° encontro entre os colaboradores 

da empresa e o consultor, foi exposto as definições da missão, valores e visão 

da organização, definidas até então entre o consultor e o proprietário. Assim 
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também foi fixado no quadro de avisos da mesma as referidas definições para 

que todos pudessem relembrar constantemente. Essa 1º reunião aconteceu na 

4º semana do processo. Na 8º semana, nova reunião entre a equipe foi 

promovida. Dessa vez apresentou-se o documento formal com os scorecards 

da empresa e deixou-se claro a importância do comprometimento dos 

colaboradores com o processo. 

Pouco a pouco os scorecards foram ganhando vida. Desde a estrutura física 

até as campanhas de marketing. Os primeiros treinamentos com a equipe 

aconteciam aos sábados pela manhã. Eram focados em questões técnicas e 

padronização do atendimento. Inicialmente os treinamentos ocorreram de 

setembro a dezembro de 2012. 

Perspectiva financeira. Com relação a parte financeira pode-se relatar uma 

grande dificuldade devido a queda do número de clientes no fim do ano 2012. 

Nesse tipo de comércio os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são muito 

ruins. Mas a razão pela qual a empresa perdeu muitos clientes foi também um 

novo concorrente que abriu uma unidade do outro lado do bairro. Com uma 

estrutura totalmente nova, um amplo espaço físico e conhecimento na região, a 

nova empresa conseguiu levar boa parte dos clientes. Com esse aspecto, ficou 

claro que se um direcionamento estratégico tivesse sido elaborado com 

antecedência, a empresa estaria mais bem preparada para enfrentar uma 

possível concorrente. 

Outra dificuldade foi o fluxo de caixa restrito, apresentado ao início de 2013. 

Isso fez com que o proprietário desligasse alguns colaboradores e acumulasse 

mais funções técnicas, ficando assim um tanto quanto sobrecarregado. Devido 

a esse fator a empresa fez sua mudança estrutural de uma forma bem restrita, 

mexendo em pontos estratégicos, a fim de se preparar para a próxima 

temporada que começaria em agosto de 2013. Essas mudanças incluíram 

pintura do estabelecimento, reforma do maquinário, aquisição de duas 

máquinas novas, aquisição de alguns acessórios, aquisição de uma TV de 

plasma, aquisição de ventiladores, entre outros utensílios.  
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Durante esse período de implementação os scorecards de todas as 

perspectivas eram implementados simultaneamente. Por exemplo, as 

mudanças na estrutura física eram realizadas a cada mês. Simultaneamente 

aconteciam os treinamentos da equipe. Em março de 2013, foi implantada a 

nova marca da empresa. Trocou-se a logomarca da empresa, visando uma 

melhor identidade do público. Logo as mudanças foram sendo implementadas 

trocando a placa externa, novos displays internos foram organizados e todo o 

procedimento de endomarketing. O sistema inforvix, foi restaurado plenamente 

em janeiro de 2013, melhorando o controle de clientes. Foram implementados 

algumas planilhas para saber o número de visitas no estabelecimento, o 

número de matrículas feitas, o número de rematrículas e uma planilha para 

controle de fluxo de caixa um pouco mais detalhada. Essa parte de 

infraestrutura acabou por não ter um sucesso total, pois não tinha uma pessoa 

disponível para tal função. Acabou o proprietário por tentar realizá-la, porém 

não teve tanta eficiência devido a falta de tempo.  

Resistência à mudança. Algumas dificuldades foram encontradas com relação 

a parte de recursos humanos. Por exemplo, houve grande resistência à 

mudança, tanto por parte dos colaboradores, como por parte de alguns 

clientes. Alguns colaboradores tinham resistência a novas normas e processos, 

intolerância a cumprimento de horários, rigor na utilização de uniformes e em 

comparecer as reuniões em fins de semana. Ao longo do processo alguns 

colaboradores foram desligados da empresa, e assim como alguns clientes que 

não se identificaram com o novo modelo também se foram. Por ser um 

ambiente pequeno e de fácil acesso, as mudanças tem que ser realizadas com 

cautela, para não agredir as pessoas. 

A implantação do BSC foi de grande valia. Nitidamente refletia-se na estrutura 

da empresa.  O serviço de marketing de relacionamento foi bem-sucedido, 

provendo eventos mensais e mais aproximação da empresa com os clientes. O 

banco de dados foi construído com informações para realização de escalas e 

análises técnicas de vendas, número de matrículas novas, número de 
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rematrículas e índice de evasão. Novos fornecedores foram encontrados e 

novas parcerias foram feitas. Com um posicionamento diferente a empresa 

buscou angariar novos clientes.  

Com certeza, o um ano foi pouco para promover mudanças significativas no 

fluxo de caixa, porém busca-se uma empresa mais competitiva e com bases 

mais sólidas para se estabelecer no mercado. O planejamento vai prover 

resultados ao longo prazo. Têm-se boas expectativas para o segundo e terceiro 

ano da estratégia. Vislumbra-se uma consolidação da marca ao 4º ano de 

trabalho, seguindo este mesmo planejamento e estratégia. 

 

ETAPA 5 – Manutenção e revisão 

 

Tarefa 8 – Estabelecer um calendário para as revisões dos objetivos 

estratégicos, das metas e dos indicadores de desempenho. 

Esta fase de manutenção foi crucial no processo de implementação. Uma das 

dificuldades do processo aqui discutido foi justamente cumprir rigorosamente o 

calendário. O que ocorre é que eventos não esperados acontecem e assim não 

permitem o cumprimento do planejado.  

Quanto ao calendário do BSC, preocupou-se em datar os eventos principais e 

grosso modo. Com o decorrer do processo, estratégias emergentes vão 

acontecendo, e o processo de implantação se desenrola de uma forma mais 

solta, não ficando tão restrito as datas planejadas. 

Diversas adaptações e mudanças foram realizadas no processo dos 

scorecards. Até chegar a esse último modelo ajustado. Cremos que essas 

adaptações não param, pois os eventos externos e fora do controle da 

organização não dependem da mesma para acontecer. Logo, a empresa 

precisa ajustar-se e assim um scorecard pode ser retirado, como pode ser 

inserido. Quanto a visão e missão da empresa aconteceu a mesma coisa. Por 

várias vezes foram discutidas a missão e a visão, até obter-se o consenso final 

que está em vigor. Mas, cremos que essas revisões não acabam por aqui. As 
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mudanças no cenário não param e a organização precisa constantemente se 

adaptar e rever suas diretrizes, seus planos e estratégias. 
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6. ANÁLISE  E DISCUSSÃO

6.1 Análise do processo de estruturação do BSC  

Seguindo protocolo sugerido por Ottoboni 2002, na etapa1 (preparação),  

tarefa 1, fez-se aqui a apresentação da proposta de trabalho ao proprietário da 

empresa, explicando em que consistia a metodologia do BSC e os benefícios 

que podiam ser alcançados com o emprego de tal metodologia. Não houve 

problema para obter o apoio do mesmo, que fez questão de fornecer os poucos 

dados que possuía.  Nesse aspecto, nosso colaborador não dificultou o 

processo, porém concordou-se com, pois não havia muitos relatos formais das 

informações. Ottoboni (2002, p.100) em sua pesquisa diz que: “outro desafio 

enfrentado após a aceitação da proposta, é o de obter as informações 

solicitadas. Essas informações de maneira geral não estão disponíveis em 

nenhum arquivo ou documento, e sim na cabeça do proprietário e os números 

referentes ao seu desempenho passado”. 

 Iniciando a tarefa 2, Ottoboni (2002, p.90)  salienta que como o BSC tem o 

ponto de partida a visão, a missão e a estratégia da empresa, recomenda-se 

que para sua implementação a empresa tenha realizado um planejamento 

estratégico. O planejamento estratégico é a ferramenta utilizada para 

formalização da estratégia em uma empresa (Victoriano e Oliveira 2009). A 

questão é que poucas MPEs tem o hábito de planejar suas atividades e de 

maneira geral não efetuam o planejamento de forma sistemática e formal 

(Ottoboni 2002, p.90).  Victoriano e Oliveira (2009, p.15) ressaltam que sem 

uma cultura de gestão direcionada ao planejamento estratégico e uma política 

de medição do desempenho, a implantação do BSC e a construção do mapa 

estratégico estariam prejudicadas, pois são requisitos importantes para o 

sucesso do programa. Na presente pesquisa, a empresa não possuía nenhum 

tipo de planejamento formal e também não possuía uma declaração de missão 

e visão estabelecidas.  Devido a esse fator foi aplicada uma pesquisa de 

satisfação para conhecer a opinião dos clientes sobre os serviços prestados. 

Também foi elaborada uma análise SWOT para visualizar melhor o contexto 
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geral em que a organização estava inserido e assim pelo menos definir um 

direcionamento estratégico mais claro. Essas duas ferramentas ajudaram muito 

a entender a empresa e o ambiente externo. 

Em seguida, foram definidos a missão, os valores, a visão da organização; e 

também foram definidos os objetivos estratégicos.  

Para o objetivo financeiro, aumentar o faturamento médio mensal, consolidar a 

unidade e depois abrir uma filial; Quanto ao objetivo de clientes, a empresa 

necessitava de mudar o posicionamento de mercado da empresa, algo que já 

vinha fazendo há um tempo, porém não conseguia explicitar isso para os 

clientes; Também foram instituídos objetivos estratégicos para criar um sistema 

de atendimento de qualidade e inserir uma cultura de inovação. Deve-se 

salientar que tais objetivos devem ser inter-relacionados, ou seja, em cada 

perspectiva deve conter suas relações de causa e efeito (Kaplan e Norton 

2000, p. 90 e Silva 2011, p.39). Também se torna avaliar se essa lista de 

objetivos esta retratando a estratégia da unidade (Silva 2011, p.39). 

Seguindo a tarefa 3, que seria identificar os fatores críticos de sucesso (FCS), 

os indicadores de resultados (out comes) e indicadores direcionadores (drives) 

para os níveis estratégicos, táticos e operacionais, das metas, dos planos de 

ação e formas de se obter o comprometimento, incluindo o sistema de 

recompensa, na presente pesquisa foi realizada com êxito, porém não foram 

adotados todos os critérios descritos no protocolo. Conseguiu-se identificar os 

fatores críticos de sucesso, assim como os indicadores (out comes). Para os 

fatores direcionadores (drives) não se viu necessidade de descrição, devido a 

busca pela simplicidade do painel de bordo. Logo, foram definidas as metas a 

serem atingidas, as ações para alcançarem as metas e consequentemente os 

fatores críticos de sucesso. Com relação ao comprometimento e sistema de 

recompensa, esses também não foram argumentados e nem expostos. Quanto 

ao comprometimento, partiu-se da premissa que todos os colaboradores são 

comprometidos e concordando com Ottoboni (2002, p.91) os indicadores estão 

orientados para resultados globais. Por esse motivo também se optou por não 

inserir um sistema de recompensas. A organização, a princípio também não 
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possuía condições financeiras de propor um sistema de recompensas baseado 

em retribuições financeiras. 

Uma vez que as pequenas empresas, de acordo com suas características, são 

desprovidas, total ou parcialmente de uma formalização de alguns processos 

básicos de gerenciamento, faz-se necessário que a implementação do BSC, 

percorra-se um caminho simples no nível de compreensão e aplicabilidade para 

se tornar de fácil acesso a todos na empresa (Silva, 2011, p.66). 

Chegou-se a etapa 2 (operacionalização), tarefa 4, e 5 com êxito. Então se 

partiu para a construção do mapa estratégico e estabelecimento das relações 

de causa e efeito. Os mapas estratégicos são extremamente importantes na 

lógica do BSC, pois mostram o percurso através do qual a estratégia será 

executada pela alta administração e equipe de colaboradores (Marinho 2006, p. 

127). A partir das tentativas de construção do mapa estratégico, podem-se 

fazer várias correções com relação aos fatores críticos de sucesso e objetivos 

propostos. O processo de construção dos mapas estratégicos por meio da 

definição de hipóteses causais entre os objetivos estratégicos permite que a 

alta administração defina o foco e as prioridades da organização, pois os 

objetivos que não contribuem para a realização da estratégia não são 

incorporados ao BSC (Marinho 2006, p.126). 

Quanto a tarefa 6 da etapa 3 (infraestrutura) pode-se relatar que o proprietário / 

gestor era o responsável pela tabulação dos dados em planilhas do Excel e 

pela divulgação em reuniões mensais. Porém  essa tarefa de infraestrutura não 

foi tão simples assim. Ao longo de tantas tarefas a cumprir, não sobrava muito 

tempo para que o gestor realizasse essa tarefa. O banco de dados demorou a 

ser construído, e ainda sim de forma incompleta.  Apesar da estrutura simples 

do sistema de informática, a questão era falta de pessoal específico para essa 

tarefa.  

Etapa 4 (implementação), tarefa 7, parte mais importante do BSC. Poucos 

trabalhos abordaram essa parte. O maior número de publicações abordou 

apenas até a parte de estruturação do BSC.  A própria autora do protocolo 

utilizado nessa pesquisa, Ottoboni (2002), aplicou tal metodologia apenas na 

fase de preparação e operacionalização. Ter realizado essa fase de 
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implementação foi de grande contributo para a empresa e para a pesquisa. 

Apesar da falta de experiência do “advier” na implementação dessa ferramenta 

de gestão, pode-se verificar na prática como se comportou a organização. 

Extraiu-se pontos positivos e vivenciou-se também muitas dificuldades na hora 

de colocar em prática os scorecards. 

6.2 Contributos percebidos com a implementação do BSC  

Para Silva (2003) a capacidade de comunicar, traduzindo a estratégia em 

indicadores e objetivos estratégicos, é o grande trunfo do BSC. O autor afirma 

que uma vez concebida a estratégia, o BSC pode trazer muitos ganhos para a 

empresa: 

1) Melhoria do processo decisório; 2) Explicitação dos processos críticos do

negócio; 3) Um melhor processo de execução da estratégia; 4)uma estatura 

lógica em que a organização pode testar suas estratégias (enquanto 

hipóteses); 5) a derrubada de barreiras funcionais, pondo em foco o que é para 

ser feito; 6) o gerenciamento de ativos intangíveis; 7) o consenso entre os 

executivos de clientes-alvo e segmentos-alvo; 8) processos internos novos nos 

quais a organização deve buscar excelência; 9) a explicitação de motivos para 

capacitação dos empregados, em tecnologia de sistemas de informação e 

melhorias de procedimentos organizacionais. 

Destaca-se a mudança de posicionamento de mercado como grande sucesso 

do BSC. Conseguiu-se de maneira nítida captar um novo target para a 

empresa. A nova marcar também foi muito bem-aceita, a sistematização do 

processo de atendimento foi relativamente boa, assim como a parte estrutural 

da empresa melhorou muito (limpeza, manutenção equipamentos e 

organização da parte administrativa). Com a estratégia, a empresa conseguiu 

delinear um futuro, percebendo o que será preciso para chegar aos objetivos 

estratégicos em um prazo determinado de tempo. Assim os esforços estão 

orientados para a estratégia. 

Silva (2011) faz três reflexões, quando cita que ao utilizar o BSC uma 

organização deve basear os resultados propostos nas seguintes questões: Nós 
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fizemos aquilo que propusemos fazer? Nós alcançamos os resultados que 

pensamos poder? O que precisamos fazer exatamente no futuro? 

Concordando com o Silva (2011) o BSC proporciona esse tipo de reflexão. 

Conseguiu-se em nossa pesquisa fazer com que a organização pensasse no 

que realmente era relevante, sem perder tempo com coisas que não 

acrescentavam valor. Silva (2011) ainda cita que o maior benefício do BSC 

para as MPEs é a descrição da visão e dos objetivos estratégicos que 

impulsionam o desenvolvimento, assim como novas oportunidades de sucesso, 

estejam elas já estabelecidas no mercado, em crescimento ou em plena 

mudança de foco no mercado, e ou ainda sem definição de posicionamento. 

Para Ottoboni (2002) a implementação do BSC em pequenas empresas 

auxiliará a gestão da organização, uma vez que elas necessitam da orientação 

para manutenção da sua competitividade e sobrevivência permanecendo 

competitivos e dinâmicas. A autora destaca também outro fator, onde cita que a 

avaliação do desempenho deixa de ser por atividade e/ou setor mas ganha 

importância maior o desempenho global da empresa e a união de todos os 

colaboradores no desempenho da excelência. Concordando com Ottoboni 

(2002) em suas duas colocações, na presente pesquisa pode-se constatar as 

suas duas afirmações. Após a implementação do BSC, o senso de direção 

ficou nítido para a empresa, assim como a estruturação de suas ações. A 

gestão passou a ser bem mais organizada, com a construção de um banco de 

dados simples e detalhamento de várias informações. Por ser uma 

microempresa, sempre se focou o desempenho da organização como um todo 

e não por atividade ou setor. 

Henrik Andersen (2001) sintetiza que a aplicação do BSC para MPEs pode 

trazer maior controle da coordenação e comunicação, redução da burocracia no 

processo, maior senso de direção da unidade de negócios e articulação dos 

objetivos ás estratégias, além do auxílio na identificação dos objetivos 

estratégicos. 

Brum (2005,p.169) cita que ao ser aplicado para gerenciar a estratégia, o BSC 

permite que os administradores se concentrem nos processos críticos. Isso 
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facilita a implementação e o controle da estratégia, por meio da mensuração 

baseada em indicadores.  

6.3 Dificuldades na implementação do BSC 

Na presente pesquisa foi observada algumas dificuldades em relação aos 

aspectos críticos de sucesso do BSC propostos por Kaplan e Norton. Com 

relação a perspectiva financeira,  conseguiu-se bater a meta estipulada que era 

o aumento do faturamento mensal através da captação de 200 clientes. Porém

o faturamento aumentou, também através de alguns produtos comerciais como

venda de camisas, toalhas, luvas e aumento do ticket médio. Apesar das várias 

mudanças na empresa serem bastante percebidas pelos clientes, acredita-se 

que esse fator virá apenas no médio e longo prazo, apoiado em maiores ações 

promocionais e de publicidade. Devido a uma forte concorrência, os resultados 

financeiros podem não ter aparecido como se esperava. Porém vale salientar 

que se a empresa não tivesse adotado um novo modelo de gestão, os 

resultados poderiam ter sido ainda piores.  Devido a segmentação e busca por 

um novo target, acredita-se que o trabalho precisa de uma maior massificação 

para que comece a gerar frutos.  Vale ressaltar que a necessidade de 

reinvestimento fez com que a organização chegasse a operar com fluxo de 

caixa negativo para que pudesse promover as mudanças mínimas em sua 

estrutura física e de recursos humanos. 

Houve dificuldade em relação ao comprometimento de alguns colaboradores. 

Apesar de uma MPEs possuir uma estrutura muito simplificada, observou-se 

que os colaboradores não se emprenharam muito para cumprir a metodologia 

proposta. Os mesmos mantinham uma postura de se manter apenas em suas 

funções operacionais, não demonstrando muito interesse em outras questões 

ou interesse em atingir os resultados propostos.  Também houve dificuldade em 

alimentar o sistema de infraestrutura, que apesar de simples, não tinha uma 

pessoa específica para realizar tal tarefa. Quanto as ações promocionais, 

também faltava um setor especializada para tal.   
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Um fator que poderia ter contribuído para resultados um pouco abaixo do que 

se esperava seria a falta de experiência do “advier” na aplicação da 

metodologia. Isso pode ter causado alguns erros ou demonstrado insegurança 

na aplicação do protocolo. Ottoboni at al,2002, p.3 cita que as dificuldades de 

implementação do BSC podem ser agrupadas em 3 categorias:  

1. Desafios políticos ocorrem em organizações com uma cultura de culpa.

As pessoas sente-se ameaçadas com o sistema de medição e começam

a jogar com os dados, tornando a medição quase impossível;

2. Infraestrutura, onde as organizações não conseguem agrupar de forma

coerente os dados obtidos. Dessa forma não estabelecem uma relação

entre os mesmos que por sua vez não conseguem ser transformados

em informações;

3. Perda de foco seria o terceiro fator, causado por um processo longo

demais e extremamente burocrático.

Ferreira et al, 2006 ao pesquisar 3 empresas e 1 consultoria que adotaram a 

metodologia, concluiu que as dificuldades  encontradas na gestão do BSC  

envolvem problemas de comunicação, problemas relacionados a ausência de 

uma cultura de análise de indicadores, dificuldades relacionadas à resistência 

interna na utilização da ferramenta, a falta de comprometimento dos 

colaboradores, aos problemas no dimensionamento do BSC a todos os níveis 

da organização e a falta de treinamento adequado à utilização da ferramenta 

pelos envolvidos na implantação e gestão.  

Em estudo realizado com os responsáveis pela implementação do BSC na 

Petrobras, Silva, Santos e Prochnik (1999, p.13) constataram como dificuldades 

de implementação garantir o alinhamento estratégico de todos os painéis 

construídos e das equipes envolvidas. Outra dificuldade foi acompanhar a 

elaboração descentralizada em todo o ás áreas do negócio para formar os 86 

painéis de desempenho integrados. Vale ressaltar a magnitude da companhia. 

Sua estrutura complexa garante um grau de dificuldade  muito maior para a 

implementação do que em uma MPEs.  

Prieto et al 2006, p. 90 em seu estudo com firmas de consultoria especializadas 

em BSC discutiu os fatores críticos de sucesso na implementação do BSC, bem 
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como o processo de mudança e as técnicas envolvidas nos bastidores da 

implementação, tendo como objeto central o confronto entre a entre a 

perspectiva da empresa de consultoria que implementou o BSC e da empresa 

que adota o método. O autor concluiu que alguns fatores críticos para o 

sucesso na implementação do BSC não são praticados, entre eles destaca-se a 

falta de comprometimento da alta administração (93%). Nos casos analisados 

verificou-se que é frequente que a condução do BSC seja feita pela média 

gerência, com foco em resultados e métricas de curto prazo, que geram um 

viés no método que deve conduzir a ações estratégicas e não táticas. Observa-

se que os processos de implementação de sucesso estudados possuíam uma 

estrutura formal e processos de comunicação bem definidos, atrelados a um 

forte alinhamento estratégico, desdobrados em processos críticos também bem 

definidos, para as quatro perspectivas estratégicas, pois sem uma estratégia 

que permeie todos os níveis hierárquicos da empresa, as chances de sucesso 

no alcance dos objetivos organizacionais são mínimas. Algumas situações 

críticas apontadas tanto pelas firmas de consultoria como pela empresa usuária 

do BSC: discussões não claras e pouco frequentes; quatro perspectivas não 

balanceadas; BSC como único evento e não como processo contínuo; e não 

dividir papéis e responsabilidades.  

Rompho (2011) escreveu um artigo intitulado “Why the Balanced Scorecard 

Falis in SMEs: A Case Study”, concluindo que o fracasso da implementação do 

Balanced Scorecard nas MPEs acontece devido as frequentes mudanças de 

estratégia.  

Ceretta & Quadros (2003, p.16) em um estudo em um hospital que 

implementou a metodologia do BSC, citaram frente as dificuldades de 

implementação que o processo de projetar um sistema de medição é muito 

mais fácil do que implementá-lo. Especificamente no caso do Hospital há duas 

questões básicas que devem ser reestudadas. A primeira questão refere-se à 

decisão sobre o que deve ser medido, ou seja, quais os indicadores 

estratégicos que podem conferir à organização uma vantagem competitiva. A 

segunda questão é mais complexa; diz respeito à estruturação de mapas 

estratégicos que possam conduzir a organização na obtenção de resultados 
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satisfatórios em cada uma das cinco perspectivas adotadas no BSC do 

Hospital. Outro fato importante relacionado à execução do BSC diz respeito às 

dificuldades que surgiram devido a muitas pessoas se sentirem ameaçadas 

pelas medições, ou seja, passaram a preocupar-se com a medida e não com o 

desempenho. Também, pode-se destacar que muitos participantes estão 

desmotivados frente ao desenvolvimento do BCS, pois não sabem exatamente 

onde chegarão. Por último, ressalta-se que é urgente a necessidade de haver 

um maior comprometimento de todos com o BSC, principalmente dos níveis 

mais elevados do Hospital.  

Cislaghi e Filho (2006, p.13) afirmam em seu estudo realizado em instituições 

de ensino superior públicas, que existem particularidades inerentes à natureza 

jurídica destas instituições que representam dificuldades importantes para uma 

bem-sucedida implementação do BSC. A mais relevante delas é a 

transitoriedade dos mandatos da sua alta administração. Outra dificuldade 

importante para a implementação do BSC seria a carência de mecanismos 

eficazes para o reconhecimento por bom desempenho tanto dos funcionários, 

por parte da instituição, quanto da própria instituição, pelos órgãos aos quais 

está subordinada. Esta ausência de fatores motivacionais relacionados ao 

alcance de metas é uma deficiência própria das organizações públicas e 

desestimula a realização de esforços na busca de melhorias.   Pode-se 

concordar que esse aspecto de falta de condições para premiar os funcionários 

também pode ter afetado a organização em estudo. Por ser uma organização 

de pequena dimensão e talvez não proporcionar uma perspectiva de carreira, 

muitos colaboradores se sentem desmotivados para cumprir suas funções. 

Acabam por realizar em seu dia a dia apenas a função em si, sem agregar 

muito valor a organização.  
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6.4 Análise dos cinco princípios da organização focalizadas na estratégia.  

6.4.1 1° Traduzir a estratégia em termos operaciona is 

Traduzir a estratégia em termos operacionais significa descrever a estratégia 

em uma arquitetura lógica e abrangente, usando o mapa de causa e efeito e 

demonstrando como os ativos intangíveis são articulados com outros ativos 

(Brum 2005, p.45). Com vistas ao primeiro princípio da organização focalizada 

na estratégia, considerou-se satisfatório o desempenho da empesa em estudo. 

Através da arquitetura do scorecard estratégico, conseguiu-se transformar a 

estratégia em fatores críticos de sucesso, indicadores, metas e ações. Cada 

perspectiva foi composta de alguns fatores críticos de sucesso e discriminados 

no mapa estratégico da organização. As ações foram ganhando vida ao longo 

da implementação e assim se foi traduzindo a estratégia formulada.  Para 

Kaplan e Norton (2001, p.21) os elos na mensuração das relações de causa e 

efeito nos mapas estratégicos mostram como os ativos intangíveis se 

transformam em resultados (financeiros) tangíveis. O uso dos indicadores 

quantitativos, mas não financeiros, como duração dos ciclos, participação de 

mercado, inovação, satisfação e competências possibilita a mensuração do 

processo de criação de valor. Logo, o processo de criação de valor para o 

cliente, descreve como o ativo intangível torna-se tangível, transformando-se 

em retenção de clientes, novos produtos / serviços e aumento dos lucros. 

6.4.2 2º Alinhar a organização a estratégia 

 Junior e Prochnik (2003, p.12) em estudo na Siemens e O etileno, observaram 

que tange ao princípio da busca de sinergias por meio do alinhamento da 

organização à estratégia, observou-se que, no atual estágio em que se 

encontram as organizações estudadas, a utilização do BSC, para a geração de 

sinergias entre as unidades de negócios, unidades de serviços compartilhados, 

ou entre áreas e departamentos ainda é limitada, devendo ser perseguida na 
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medida em que se consiga desdobrar os mapas de estratégia e BSC para as 

diferentes unidades, áreas e equipes. 

Brum (2005, p.166), em sua pesquisa, concluiu que neste princípio o BSC 

contribuiu de uma forma geral para o alinhamento da organização a estratégia. 

Tal processo ou se restringe a algumas áreas da empresa ou ainda que 

abarque todas as áreas, não atinge todos os funcionários. Logo, o autor conclui 

que o BSC não contribuiu para o alinhamento das unidades de negócios e tão 

pouco com o alinhamento das unidades de apoio com as unidades de 

negócios. A ferramenta se restringiu ao alinhamento da estratégia das unidades 

e a estratégia corporativa. 

Em comparação a uma grande corporação, com inúmeras unidades de 

negócio, as MPEs podem levar vantagem tendo sua vista simples 

departamentalização e estrutura. No presente estudo os objetivos propostos 

foram focalizados no sucesso da empresa, e não em departamentos ou 

colaborador de forma isolada. Devido ao pequeno número de colaboradores, 

não houve problemas em alinhar os objetivos de diferentes áreas da empresa. 

O foco estratégico da empresa em questão está bem voltado para o 

atendimento ao cliente e a segmentação do público-alvo. Nesse sentido o 

gestor esteve sempre conscientizando os colaboradores e também orientado 

suas ações diárias para manter esse foco e alinhamento. 

6.4.3 3º Transformar a estratégia em tarefa de todos; 

Brum (2005, p.164) afirma que em seu estudo esse princípio foi observado 

positivamente, porém restrito a algumas áreas da empresa e não conseguiu 

atingir todos os funcionários. 

Ottoboni et al (2002, p.5)  afirma que para um BSC bem sucedido é preciso a 

participação de toda a organização. Andersen (2001) cita que o sucesso da 

implementação do balanced scorecard em qualquer organização requer 

compromisso de gestão sustentada de usá-lo certificando-se de que impulsiona 

as mudanças comportamentais necessárias dentro da organização, a começar 

pelos próprios gestores. 
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Junior e Prochnik (2003, p.15) observaram que, em todas as organizações 

estudadas, a capacitação dos funcionários nos conceitos e na metodologia do 

BSC constitui-se num dos primeiros passos do projeto BSC. Verificou-se, em 

todos os casos, a contratação de uma consultoria especializada, que pode 

trazer conhecimento, experiência e fazer fluírem discussões que ficariam 

inibidas internamente. Aponta-se, assim, a capacitação prévia das equipes nos 

diferentes níveis hierárquicos e o apoio de uma consultoria especializada como 

fatores críticos para o sucesso na implantação de um projeto de BSC.  

No presente estudo inicialmente houve a realização dos workshops, como 

previa a metodologia utilizada. Nessas reuniões foram explicados o que era a 

metodologia, como funcionaria e também relatado sobre a participação de cada 

um. O ponto em que se alterou om protocolo proposto por Ottoboni (2002) foi a 

implantação da remuneração por desempenho. Por se tratar de uma 

microempresa e passar por um momento crítico financeiramente; e somado a 

outros aspectos  como, falta de possibilidade de carreira na organização e falta 

de status da organização perante a indústria em questão, acredita-se que isso 

dificultou a concepção dos colaboradores perante internalização e 

comprometimento da estratégia. Talvez, dever-se-á utilizar de outras 

estratégias motivacionais para que os colaboradores internalizem a estratégia 

da empresa.  Em curto prazo, a equipe de colaboradores foi sendo modificada 

e buscou-se um perfil mais compatível de colaboradores para que pudesse 

agregar mais valor a empresa. Logo se começou a dar mais importância aos 

treinamentos e conscientização estratégica por parte dos colaboradores.   

6.4.4 4º Transformar a estratégia em procedimento contínuo 

Brum (2003) concluiu que embora a adoção do BSC esteja contribuindo para a 

transformação da estratégia em processo contínuo, tal contribuição ainda é 

incipiente, havendo entraves nesse processo. Tais entraves são a dificuldade 

de obter o completo alinhamento entre orçamento e estratégia, dificuldades 

obter um feedback e aprendizado. Em relação as reuniões estratégicas, ainda 

surgem nas mesmas tópicos operacionais, o que faz perder o foco das reuniões 
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e com relação ao compartilhamento das informações, muitas delas ainda são 

confidencias, sendo compartilhadas apenas com a alta administração. 

No que diz respeito ao princípio que trata da conversão da estratégia em 

processo contínuo, Junior e Prochnik (2003, p. 16) observaram que a conexão 

entre orçamentos e estratégias, ainda depende da superação da fase de 

refinamento dos BSC e da consolidação da utilização de softwares de apoio 

com mais recursos. Uma vinculação mais direta entre BSC e orçamento, 

portanto, também passa por um aprendizado que consome algum espaço de 

tempo na utilização desse modelo de gestão. 

Na referida empresa, de inicio foi dificultoso trabalhar essas questões 

conjuntas, mas ao longo do tempo começou-se a pensar nas estratégias de 

longo prazo e assim o orçamento financeiro foi se adaptando a estratégia. 

Acredita-se que o 1º ano do BSC pode ter sido o mais difícil. Ao longo dos anos 

consecutivos, ponderar-se atingir resultados mais significativos, principalmente 

na perspectiva financeira, logicamente devido ao sucesso das outras 

perspectivas. Em um primeiro momento, usou-se a lógica financeira para a 

tarefas operacionais de urgência. Mas tão logo que a empresa se estabilizar, 

será mais fácil interagir sob o processo de “loop duplo”. 

6.4.5 5º Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva 

Para Brum (2005, p.161) em seu estudo na CEMIG, o BSC contribuiu 

positivamente mobilizando a mudança por meio da liderança executiva. Porém, 

apesar desse princípio está sendo aplicado amplamente na empresa e sendo 

disseminado a todos os funcionários, ainda apresentam problemas no processo 

referente ao nível de comprometimento, mobilização e apoio por  parte dos 

líderes. O outro problema e que a empresa é estatal e quando ocorre a 

mudança da direção, não se sabe como será o comportamento da mesma 

mediante ao projeto. 

 Na presente pesquisa, a liderança do projeto foi satisfatória. O consultor junto 

ao gestor da empresa conseguiram ao longo do período proposto obter bons 

resultados. Ficou bem explícito o papel do líder, garantindo o sucesso da 
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estratégia focalizada. Para que se possa facilitar o papel do líder é preciso ter 

uma equipe bem treinada e bem esclarecida quanto ao processo do BSC. A 

disseminação da informação é primordial para uma liderança bem-sucedida. 

Para Kaplan e Norton (2001, p.345) em geral a mudança é estimulada pelo 

desempenho organizacional deficiente. Em outras ocasiões o executivo 

percebe que os desafios do futuro eram diferentes do passado. Não foi esse o 

caso da empresa referida. Mudou-se devido a uma forte concorrente.  Um 

primeiro ano difícil, mas satisfatório. Graças ao caos da mudança, a 

organização poderá navegar em águas mais tranquilas nos próximos anos. 
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CONCLUSÃO  

 

O mercado de academias de ginástica tem crescido consideravelmente no 

Brasil e no mundo. O Brasil é o segundo país em número de estabelecimentos, 

ficando atrás apenas dos E.U.A. Grande parte dessas empresas são 

consideradas MPEs. Essas MPEs são as que mais sofrem por causa da falta 

de mão de obra qualificada e dificuldades financeiras para se manter ativas. 

Relevando, que essas empresas são uma fonte considerável de empregos, 

também movimentam números expressivos na economia quando somadas aos 

seus fornecedores e produtos acessórios dentro desse mercado, objetivou-se 

nesse trabalho empregar o balanced scorecard em uma MPEs, no município de 

Cariacica – ES. 

Buscou-se na implementação do BSC, uma ferramenta para conduzir a 

organização de forma estratégica. Em 12 meses de pesquisa, a implementação 

do BSC mostrou-se satisfatória, levando em consideração a proposta dessa 

pesquisa. Destaca-se a mudança de posicionamento de mercado como grande 

sucesso do BSC. Conseguiu-se de maneira nítida captar um novo target para a 

empresa. A nova marca também foi muito bem-aceita pelo publico e a 

sistematização do processo de atendimento foi satisfatória. Também foi 

satisfatório a organização da parte estrutural da empresa, a qual  melhorou 

muito em termos de limpeza, manutenção equipamentos e organização da 

parte administrativa. Com a estratégia, a empresa conseguiu delinear um 

futuro, percebendo o que será preciso para chegar aos objetivos estratégicos 

em um prazo determinado de tempo. Assim os esforços estão orientados para 

a estratégia. Após a implementação do BSC, o senso de direção ficou nítido 

para a empresa, assim como a estruturação de suas ações. A gestão passou a 

ser bem mais organizada, com a construção de um banco de dados simples e 

detalhamento de várias informações. Por ser uma microempresa, sempre se 

focou o desempenho da organização como um todo e não por atividade ou 

setor. 

Foram observadas algumas dificuldades em relação a alguns aspectos da 

implementação. Com relação a perspectiva financeira,  conseguiu-se bater a 
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meta estipulada que era o aumento do faturamento mensal através da 

captação de 200 clientes. Essa meta foi alcançada justamente no último mês 

de BSC. Porém o faturamento aumentou, também através de alguns produtos 

comerciais como venda de camisas, toalhas, luvas e aumento do ticket médio.   

Houve um pouco dificuldade em relação ao comprometimento de alguns 

colaboradores. Apesar de uma MPEs possuir uma estrutura muito simplificada, 

observou-se que alguns colaboradores  não se empenharam muito para 

cumprir a metodologia proposta. Os mesmos mantinham uma postura de se 

manter apenas em suas funções operacionais, não demonstrando muito 

interesse em outras questões ou interesse em atingir os resultados propostos. 

Esse aspecto de falta de condições para premiar os funcionários também pode 

ter afetado a organização em estudo. Por ser uma organização de pequena 

dimensão e talvez não proporcionar uma perspectiva de carreira, muitos 

colaboradores se sentem desmotivados para cumprir as atividades propostas. 

Acabam por realizar em seu dia a dia apenas a função em si, sem agregar 

muito valor a organização.  Surgiram também dificuldades em alimentar o 

sistema de infraestrutura, que apesar de simples, não tinha uma pessoa 

específica para realizar tal tarefa. Quanto as ações promocionais,  também 

faltava um setor especializado para tal. Muitas vezes as ações promocionais 

não eram realizadas com êxito.  Outro fator que poderia ter contribuído para 

resultados um pouco abaixo do que se esperava, seria a falta de experiência 

do “advsier” na aplicação da metodologia. Isso pode ter causado alguns erros 

ou demonstrado insegurança na aplicação do protocolo, assim como 

demonstra Ottoboni (2002). 

Com vistas ao primeiro princípio da organização focalizada na estratégia, 

considerou-se satisfatório o desempenho da empesa em estudo. Através da 

arquitetura do scorecard estratégico, conseguiu-se transformar a estratégia em 

fatores críticos de sucesso, indicadores, metas e ações. Cada perspectiva foi 

composta de alguns fatores críticos de sucesso e discriminados no mapa 

estratégico da organização. 

Devido ao pequeno número de colaboradores, não houve problemas em 

alinhar os objetivos de diferentes áreas da empresa. O foco estratégico da 
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empresa em questão está bem voltado para o atendimento ao cliente e a 

segmentação do público-alvo. Nesse sentido o gestor esteve sempre 

conscientizando os colaboradores e também orientado suas ações diárias para 

manter esse foco e alinhamento.  

Para a implementação da estratégia como tarefa de todos, inicialmente houve 

dificuldade devido a alguns fatores como falta de possibilidade de remuneração 

financeira por parte da organização para com seus colaboradores, falta de 

possibilidade de carreira na organização e rotatividade de colaboradores. 

Talvez, dever-se-á utilizar de outras estratégias motivacionais para que os 

colaboradores internalizem a estratégia da empresa.  Pouco a pouco a equipe 

de colaboradores foi sendo modificada e buscou-se um perfil mais compatível 

de colaboradores para que pudesse agregar mais valor a empresa e a 

estratégia. 

O 4º princípio que é manter a estratégia em um processo contínuo esta 

direcionado a conexão da estratégia e orçamento.  Na referida empresa de 

inicio foi dificultoso trabalhar essas questões conjuntas, mas ao longo do tempo 

começou-se a pensar nas estratégias de longo prazo e assim o orçamento 

financeiro foi se adaptando a estratégia.  Acredita-se que o 1º ano do BSC 

pode ter sido o mais difícil.  Mas tão logo que a empresa se estabilizar, será 

mais fácil interagir sob o processo de “loop duplo”, descrito por Kaplan e 

Norton. 

Para mobilizar a mudança por meio da liderança executiva, o consultor junto ao 

gestor da empresa conseguiram ao longo do período proposto obter bons 

resultados. Ficou bem explícito o papel do líder, garantindo o sucesso da 

estratégia focalizada. Vale ressaltar que a  tarefa de liderança , tem que ser 

exercida por um profissional com perfil adequado, com capacidade de 

influência, carisma e uma postura determinada ao mesmo tempo, garantido a 

execução das mudanças necessárias e sustentando o projeto, mesmo que com 

oposições de colaboradores, fornecedores, clientes e/ ou obstáculos 

burocráticos. Para que se possa facilitar o papel do líder é preciso ter uma 

equipe bem treinada e bem esclarecida quanto ao processo do BSC.  
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