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"Criar valor com ativos intangíveis"
facilita o gerenciamento da empresa
de forma integrada e garante que os
esforços da organização estejam
direcionados para a estratégia

Balanced Scorecard (BSC) é um termo que,
traduzido, significa algo como "Indicadores

Balanceados de Desempenho". Trata-se de um con-
ceito relacionado à gestão das organizações, sejam
elas públicas, privadas ou sem fins lucrativos. O con-
ceito pressupõe que a escolha dos indicadores para a
gestão de uma organização não deve se restringir a
informações econômicas ou financeiras, porque
refletem muito mais o passado que o futuro. Se a
empresa gerou lucro no ano passado, isso não garante
que o ano seguinte será igualmente bom.

Assim como não é possível realizar uma viagem
segura baseando-se apenas no retrovisor do carro,
indicadores financeiros não são suficientes para
garantir que a empresa está caminhando na direção
correta (veja figura 1). E necessário monitorar, junta-
mente com resultados econômico-fmanceiros,
desempenhos de mercado junto aos clientes, desem-
penhos dos processos internos e pessoas, inovações e
tecnologia. Isto porque a somatória das pessoas, tec-
nologias e inovações, se bem aplicada aos processos
internos das empresas, melhorarão o desempenho
esperado no mercado junto aos clientes e trarão à

empresa os resultados financeiros esperados. É o que
se chama "criar valor com ativos intangíveis".

O Balanced Scorecard é uma ferramenta que
traduz de forma balanceada e integrada a visão e a
estratégia da organização por meio de um mapa coe-
rente com objetivos estratégicos organizados em
diferentes perspectivas (financeira, do cliente, dos
processos internos e do aprendizado e crescimento),
sendo interligados em uma relação de causa e efeito.
Além disso, o BSC promove o vínculo desses obje-
tivos com indicadores de desempenho, metas e
planos de ação. Desta maneira, é possível gerenciar a
empresa de forma integrada e garantir que os esforços
da organização estejam direcionados para a estratégia.

Um Balanced Scorecard deve possuir os se-
guintes componentes:

implica a tradução da
visão de futuro em objetivos organizados em relação
de causa e efeito, de forma clara (mapa estratégico ou
mapa da estratégia). O mapa auxilia a fazer com que
todos os indivíduos na organização entendam a
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estratégia e como transformar ativos intangíveis em
resultados tangíveis .

Indicadores-chave de desempenho: como será
medido e acompanhado o sucesso de cada objetivo.
Um bom Balanced Scorecard deve ser uma combi-
nação adequada de resultados (indicadores de ocor-
rências) com impulsionadores de desempenho (indi-
cadores de tendências) ajustados à estratégia.
Enquanto os indicadores de ocorrência mostram o
desempenho das ações passadas, os indicadores de
tendência indicam os prováveis resultados futuros.

Metas de longo prazo: trata-se do nível de

desempenho esperado ou a taxa de melhoria
necessária para cada indicador. Para melhorar o
desempenho financeiro e operacional, é importante
desenvolver metas explícitas em cada um dos níveis
da organização. Essas mensagens vão para o público
interno e externo e proporcionam benefícios impor-
tantes para a organização

Legitimidade: metas fortes possibilitam o com-
prometimento dos funcionários com a organização,
quando eles se identificam com os propósitos gerais
da organização e sua razão de existir.

Fonte de Motivação e Compromisso: as metas
facilitam a identificação dos funcionários com a orga-
nização e ajudam a motivá-los, reduzindo a incerteza
e esclarecendo o que eles devem realizar.

Guias para a ação: as metas proporcionam o
senso de direção. Elas focam a atenção nos alvos
específicos.

Fundamento lógico para a decisão: por meio
das metas, os gestores aprendem o que a organização
está tentando realizar.

Padrão de desempenho: como as metas
definem os resultados desejados para a organização,
elas servem como critérios de desempenho e propor-
cionam um padrão de avaliação.

Iniciativas Estratégicas: associadas ao desafio



colocado pelas metas de longo prazo, dispostas ao
longo do tempo, planos de ação e projetos deverão
ser estabelecidos a fim de viabilizar seu alcance. Trata-
se de "ações de intervenção" para fazer com que as
metas sejam alcançadas.

A figura 2 ilustra os componentes do Balanced
Scorecard para um fragmento da estratégia de uma
companhia aérea. Enquanto o mapa "conta a história
da estratégia", os demais elementos conferem especi-
ficidade aos objetivos da companhia. A idéia é cons-
truir um painel que fornecerá informações sobre o
desempenho da empresa baseado nos indicadores e
metas, apresentado sob a forma do mapa estratégico,
colorido conforme as cores do semáforo. Objetivos
cujos indicadores apresentem desempenho acima da
meta serão apresentados com a cor verde. Objetivos
com desempenho próximo da meta, amarelos e
muito abaixo da meta, vermelhos.

Com um painel pronto e operacional, o gestor
poderá avaliar, periodicamente, o desempenho dos
seus principais objetivos estratégicos, e decidir sobre
ações de manutenção ou correção de rumo. O painel,
construído a partir da visão de longo prazo, fará com
que as discussões subam de nível e olhem aspectos
realmente estratégicos da organização.

Muito se questiona sobre a viabilidade da apli-
cação do BSC para pequenas e médias empresas
(PME). A experiência tem mostrado que os conceitos
estratégicos válidos para grandes conglomerados
também se aplicam para pequenos empreendimen-
tos. Logicamente, adaptações devem ser feitas, todas
no sentido da simplificação e desburocratização:

* Reduza o número de objetivos e indicadores
de desempenho. Você não poderá dispor de recursos
única e exclusivamente alocados para levantamento e

análise de desempenho, como é comum em grandes
empresas. Portanto, se construir sistemas complexos,
não terá como mantê-los atualizados.

•s Simplifique a forma de apuração, armazena-
mento e consulta das informações do BSC. Esqueça
os sofisticados sistemas de data warehousing e busi-
ness intelligence e dê preferência a sistemas mais sim-
ples e baratos. Há também quem prefira a flexibili-
dade dos sistemas desenvolvidos em planilhas
eletrônicas.

 Procure convergir as ferramentas de gestão.
De nada adianta tentar manter separados os esforços
de planejamento estratégico, orçamentos e avaliação
de desempenho. Prepare um calendário anual de
gestão com todas essas atividades interligadas.

Separe um tempo para pesar estrategicamente
com a equipe de líderes. Crie um fórum formal e pe-
riódico para a avaliação de desempenho e a revisão dos
direcionadores estratégicos, mesmo que a equipe de
liderança tenha o costume de se reunir semanalmente
para decidir questões operacionais. Não espere que vá
conseguir pensar estratégia no meio dos "incêndios".

Por outro lado, o fato de ser pequeno traz
enormes vantagens. Autonomia, agilidade e flexibili-
dade são maiores do que em grandes corporações,
onde a distância entre a alta gestão e os níveis opera-
cionais é grande. Adicionalmente, o executivo da
PME possui o que o de grandes empresas não tem: a
avaliação qualitativa do desempenho, por estar mais
próximo da operação e conseguir captar informações
que os números não revelam. Aliar a informação
qualitativa com os dados quantitativos do BSC
fornecerá ao gestor da PME um diferencial enorme
em relação aos concorrentes, independentemente de
seu tamanho.
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