
Balanced  Scorecard 
A Estratégia em Ação 



 

 

Definições 



O que é o Balanced Scorecard ? 

É uma ferramenta que permite 
tangibilizar as estratégias das 

empresas através de objetivos e 
indicadores, facilitando sua 
divulgação, disseminação, 

implementação, gerenciamento 
e sustentação.  



E Qual a Novidade ? 

 As empresas tradicionalmente são medidas 

por seus índices de desempenho 

financeiro/contábeis. 

 O BSC acrescenta  medidas de desempenho 

não financeiras: clientes, processos, 

aprendizagem, inovação...   



Por que acrescentar tais 

indicadores ? 
 Sabermos que as empresas buscam 

fundamentalmente obter lucros, 

 Porém o alcance deste objetivo e sua 

preservação estão ligados por uma relação de 

causa e efeito com a percepção dos 

clientes, a produtividade e eficácia dos 

processos internos e com a 

sustentabilidade destas condições... 



Relação de Causa e Efeito 

 

3. Clientes Satisfeitos 

Geram Lucros 

 

 

 

1. Equipes Eficazes 

Geram Bons Processos 

E de Maneira Sustentável 

 

2. Bons Processos 

Geram Clientes 

Satisfeitos 



 

Origem 



O Nascimento do 

BSC... 
 Concebido a partir de estudos patrocinados pelo 

Instituto Nolan Norton em 1990.  

 O Objetivo desses estudos era desenvolver um 

novo modelo de medição de desempenho.  

 David Norton foi o executivo líder do estudo. 

 Robert Kaplan foi o mentor acadêmico do estudo.  

 Em dezembro de 1990 nasce como fruto desses 

estudos o Balanced Scorecard (Sistema 

Equilibrado de Medição Estratégica).  
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Balanced  Scorecard 
A Estratégia em Ação 

 

Novas Perspectivas 



 

O Balanced Scorecard é 

concebido sob  4 perspectivas: 

 
 01) Aprendizagem 

 02) Operacionais 

 03) Clientes 

 04) Financeira 



Ex: Perspectiva Financeira 

 Lucratividade 

 Receitas 

 Despesas  

 Fluxos de Caixa 

 Liquidez 

 Solvência 
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Ex: Perspectiva dos Clientes 

 Captação 

 Satisfação 

 Fidelização 

 Participação no Mercado (Market Share) 

 Segmentação 

 Atributos do Produto 
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Ex: Perspectivas Operacionais 

 Tempo de Produção 

 Custo de Produção 

 Tempo de Entrega 

 Pontualidade 

 Atendimento  

 Soluções de Problemas (eficácia) 

 Infra-Estrutura  
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Ex: Perspectivas de Aprendizagem 

 Capacidades & Habilidades 

 Experiência 

 Potencialidades 

 Motivação 

 Aprendizagem Contínua 

 Intelectualidade Dinâmica 

 Inovação  

 Sustentabilidade 
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Revendo 

Velhos 

Conceitos  



Revendo Velhos Conceitos... 

 Empresa 

 Missão 

 Visão 

 Estratégia 
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Empresa 

Instituição com uma missão 
(utilidade), uma visão 

(esperança / dinâmica), com 
objetivos (alvo) e com 

estratégias (escolhas / ação / 
caminhos). 
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Missão 

 (O que) 

 É o que a empresa faz 

para ser útil ... 
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Vis ã o (objetivos) 

 (Aonde) 

 É aonde a empresa quer 

chegar ...  
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Estratégia 

 (Como) 

 É como a empresa, 

partindo de sua missão, 

pretende alcançar sua 

visão...  
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Agentes 

Econômicos 



A quem a Empresa deve satisfazer? 

 A Empresa é útil por buscar atender aos 

anseios (legítimos) de seus agentes... 

 Para a organização, o processo de 

identificação das necessidades dos 

“stakeholders” (agentes interessados) é 

fundamental como base para definição de 

suas estratégias que, por sua vez, irão 

nortear as práticas de gestão e os processos 

operacionais que irão atender tais 

necessidades.  
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Exemplos Clássicos de Interesses 

por Agente Econômico: 

Clientes 
  preço do produto 

  qualidade do produto 

  variedade de produtos 

  rapidez e pontualidade na entrega 

  inovação dos produtos 
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Exemplos Clássicos de Interesses 

por Agente Econômico: 

Colaboradores 
 estabilidade 

 condições de trabalho 

 salários 

 crescimento pessoal e profissional 
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Exemplos Clássicos de Interesses 

por Agente Econômico: 

Acionistas & Proprietários 
 dividendos 

 lucros 

 valorização do patrimônio 

 sustento pessoal 

 estabilidade e sucessão 
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Exemplos Clássicos de Interesses 

por Agente Econômico: 

Fornecedores 
 parceria 

 volume de transações 

 preço de seus produtos 
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Exemplos Clássicos de Interesses 

por Agente Econômico: 

Sociedade & Governo 
 preservação do meio ambiente 

 recolhimento de impostos 

 geração de empregos e renda 

 produção e oferta de produtos e serviços 

desejados 
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Como Elaborar o 

Balanced 

Scorecard 



Voltando ao  Balanced Scorecard... 

Como elaborar e introduzir 

um sistema de medição de 

desempenho e de gestão 

estratégica em uma empresa 

utilizando o BSC ? 
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1º ) Identificar a Empresa e seu  

Mercado de Atuação 

Quem somos & onde estamos? 
 

 5 forças do mercado (Michael Porter) 

 01. poder dos consumidores 

 02. poder dos fornecedores 

 03. poder dos concorrentes 

 04. poder dos bens substitutos 

 05. barreiras de entrada e saída 



2º) Definir a Missão da Empresa  

Pra que servimos? 

 

o que a empresa faz 

para ser útil ? 



 

 

 

 

 

 

 

3º) Definir a Visão da Empresa  

 

 

Aonde queremos 

chegar?  

 



E a Infalível Lei do Garrincha ?  

Definimos o que somos, aonde 

queremos chegar, mas... Não 

combinamos, nem podemos combinar 

com nossos adversários... 

A Concorrência... 

Então... Mãos à obra... 

Vamos Competir...  
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4º) Definir as Estratégias da 

Empresa para o Alcance da Visão 

Como chegaremos lá? 

 3 estratégias competitivas genéricas 

de Porter: 

 Competir com Preço ?  

 Competir com Diferenciação ?  

 Competir com Enfoque ?  



 

5º) Definir as Ações e Objetivos da 

Empresa para Viabilização das 

Estratégias (BSC) 
 

 Quais os objetivos globais ? 

 Quais os objetivos de cada equipe ? 

 Quais os objetivos individuais ? 

 Como os objetivos individuais e setoriais 

contribuem para o alcance dos objetivos 

globais (causa e efeito) ? 

 



 

 

6º) Definir os Indicadores de 

Desempenho e as Respectivas 

Responsabilidades para Aferir se os 

Objetivos Estão Sendo Alcançados 

(BSC) 
 

 

 Como cada objetivo será medido ? 

 Haverá premiação pelo alcance dos 

mesmos ? 

 Quem são os responsáveis ?  



7º ) Gerenciar, Analisar e Atualizar o 

Processo de forma Dinâmica ... 

 Tempestivamente e organizadamente, os 

resultados devem ser aferidos e em caso de 

necessidade, devemos proceder as devidas 

atualizações do processo...Visando atingir os 

resultados propostos  

 

 ... Lembram do PDCA? 



BSC – Perspectiva Financeira 

PERIODICIDADE

DE MEDIÇÃO

PERSPECTIVA FINANCEIRA

6

2

3

4

5
Taxa média de 

Utilização
Mensal Gerência de Lojistas

Gerência de CC & COB

Reduzir os custos mensais médios para R$ 200.000,00

em 2013.
Custos Mensais Médios Mensal Diretoria GR

Aumentar a taxa média de adiantamentos para 0,50%

do faturamento mensal até 31 de dezembro de 2013

Taxa média de 

Adiantamentos
Mensal Gerência de Lojistas

Aumentar a taxa média de administração da rede para

5,00% em 2013.

Aumentar o faturamento da empresa para R$

40.000.000,00 no ano de 2013 
Faturamento Mensal

Reduzir o percentual de inadimplência para 3,0% até 31

de dezembro de 2013.

Percentual 

Inadimplência
Mensal

ITEM OBJETIVO / META / PRAZO INDICADOR RESPONSÁVEL

Diretoria GR

Aumentar as receitas anuais para R$ 4.000.000,00 em

2013
Receitas Anuais Mensal Diretoria GR

1



BSC – Perspectiva do Cliente 

PERIODICIDADE

DE MEDIÇÃO

PERSPECTIVA DO CLIENTE

Valor total de Operações 

do mercado ES /

Valor de Operações da 

Comprocard

1

2

3

Bimensal Gerência de MKT

Aumentar a participação de mercado no ES para 65%

em 31 de dezembro de 2013.
Mensal Diretoria GR

ITEM OBJETIVO / META / PRAZO INDICADOR RESPONSÁVEL

Manter índice de reclamações de clientes abaixo de 1%.

Número de 

reclamações/ número 

total de clientes ativos 

(IRC)

Bimensal Gerência de MKT

Manter o índice de satisfação dos clientes superior a

90%

Número de empresas 

Satisfeitas / Número de 

Empresas Clientes (ISC)



BSC – Perspectiva Operacional 

PERIODICIDADE

DE MEDIÇÃO

PERSPECTIVA OPERACIONAL

2

3

4
Manter o tempo máximo de entrega de cartões PF em

15 dias.

Relatório de Confecção 

e Entrega de Cartões
Semestral Diretoria de OP

Reduzir para 1% o número de autorizações manuais até

31 de dezembro de 2012

Total de autorizações 

manuais / Total geral de 

autorizações

Mensal Diretoria de OP

Manter o tempo máximo de entrega de cartões

empresariais  em 48 horas

Relatório de Confecção 

e Entrega de Cartões
Mensal Diretoria de OP

ITEM OBJETIVO / META / PRAZO INDICADOR RESPONSÁVEL

Atingir em 31 de dezembro de 2008, 10% de usuários

PF recebendo faturas exclusivamente via internet. 

Total de Usuários via 

Internet / Total de 

usuários

Bimensal Diretoria de OP1



BSC – Perspectiva de Aprendizagem 

PERIODICIDADE

DE MEDIÇÃO

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO

ITEM OBJETIVO / META / PRAZO INDICADOR RESPONSÁVEL

Manter a equipe informada acerca do desempenho da

empresa

Número de encontros 

estratégicos
Bimensal Diretoria de ADM & RH

Número de Cursos por 

Colaborador
Semestral Diretoria de ADM & RH

Manter o índice de satisfação dos colaboradores

superior a 90%

Nota Média de Pesquisa 

(ISCO)
Semestral Diretoria de ADM & RH

Período de Fidelização Semestral Diretoria de ADM & RH

Lançar 2 novos produtos inovadores até 31 de dezembro

de 2013.

Quantidade de Novos 

Produtos
Semestral Diretoria GR5

1

2

3

4
Manter 80% dos fornecedores fidelizados por mais de 6

meses.

Fornecer mínimo de 01 curso de aprimoramento anual

para cada colaborador.
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