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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a viabilidade da ferramenta Balanced 

Scorecard e demonstrar as vantagens dentro de uma empresa de locação e venda 

de máquinas. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória de natureza 

qualitativa, por meio de uma revisão bibliográfica e um estudo de caso usando 

técnicas de observação direta intensiva. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com quatro gestores, sendo eles das áreas financeira, comercial, 

de processos e recursos humanos, e as respostas compiladas com as quatro 

perspectivas do BSC. Entende-se que os objetivos foram atingidos, pois, com as 

respostas dos gestores, pode-se perceber que existem alguns aspectos a serem 

melhorados e reestruturados na empresa para o seu crescimento e o BSC iria 

alinhar tanto as estratégias atuais, como a criação de novas, direcionadas à 

obtenção de vantagens competitivas e melhores resultados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Balanced Scorecard. BSC. Estratégia. Ferramenta estratégica. 

 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

 

Com o atual avanço da tecnologia e a grande competitividade, as empresas devem 

se moldar buscando novas ferramentas estratégicas para ir à frente de seus 
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concorrentes, possibilitando a fidelização dos clientes potenciais. Segundo Kaplan; 

Norton (1997), normalmente o desempenho das organizações eram analisados 

apenas pelos eventos financeiros ocorridos em anos anteriores, através dos 

relatórios contábeis, deixando de lado pontos importantes como relacionamento com 

os clientes, processos da empresa, e o maior bem intangível, o conhecimento 

através dos colaboradores.  

 

Motivados pela obsolescência de tais relatórios, que não podiam medir os bens 

intangíveis, David Norton e Robert Kaplan através de um estudo chamado 

Measuring Performance in the Organization of the Futuro, que em tradução livre 

significa Avaliação do Desempenho na Organização do Futuro4, desenvolveram a 

ferramenta denominada Balanced Scorecard5 ou simplesmente BSC, a qual 

simplifica a estratégia e a visão da organização em um conjunto correto de medidas 

de desempenho, organizados em quatro perspectivas, sendo elas: financeira, de 

cliente, processos internos, aprendizado e crescimento.  

 

O problema de pesquisa consiste em: como a ferramenta Balanced Scorecard gera 

vantagens para uma empresa do ramo de locação e venda de máquinas da 

construção civil? 

 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a viabilidade de implantação da ferramenta 

Balanced Scorecard e demonstrar as vantagens dentro de uma empresa de locação 

e venda de máquinas. Os objetivos específicos foram: conceituar o BSC a partir de 

referenciais teóricos, entender o cenário da empresa através de entrevistas 

semiestruturada e evidenciar ganhos que podem ser obtidos.  

 

A pesquisa se justifica, pois, demonstrou à empresa a capacidade de uma 

ferramenta estratégica e o diferencial que ela pode alcançar frente aos seus 

concorrentes.  

 

O projeto foi de suma importância para o mercado e para a sociedade, pois a 

ferramenta estudada inova com a junção de medidores de desempenho futuro, 
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focados estrategicamente nas perspectivas das finanças, dos clientes, dos 

processos internos e crescimento, deixando de lado a perspectiva antiga que só 

analisava dados financeiros passados, desta forma, o cliente interno e externo passa 

a ser visto pelo mercado como ponto primordial no crescimento das organizações, 

assim a sociedade recebe mais benefícios que anteriormente. 

 

Para a academia, o estudo traz mais uma confirmação que o BSC, quando bem 

aplicado, pode ser uma das melhores ferramentas estratégicas a disposição dos 

gestores.  

 

 

2 REFERENCIAL TÉORICO 

 

 

2.1  ESTRATÉGIA E BALANCED SCORECARD 

 

A “palavra estratégia tem origem do grego strategos (de stratos, exército, e ago, 

liderança ou comando tendo significado inicialmente a arte do general)” (MEIRELES, 

2013, p.29). Lobato, et al. (2005) diz que a estratégia inicialmente era utilizada 

somente por militares e posteriormente foi incorporado pelo ambiente de negócios, 

estando o seu desenvolvimento relacionado com o ritmo das mudanças na 

sociedade em geral e no mundo corporativo em particular. 

 

Com base na vivência militar, a estratégia deve ter as seguintes premissas: 
entender o todo para agir pontualmente; levar em conta o contexto 
psicológico e sociológico do meio ambiente; ser flexível, adaptável ao meio 
ambiente; estar atendo a mudanças, ser ágil e analisar o perfil do 
adversário. 
Com o passar do tempo, a palavra estratégia foi incorporada na vida 
empresarial, de forma a ser utilizada para significar a maneira com que as 
empresas se comportavam em relação aos concorrentes. Na verdade, 
estratégia empresarial significa estabelecer ema diferença que possa se 
preservar (MEIRELES, 2013, p. 29). 

 

Para Hitt; Ireland; Hoskisson (2008, p.4) a estratégia “é um conjunto integrado e 

coordenado de compromissos e ações, definido para explorar competências 

essenciais e obter vantagem competitiva”. 
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Para Kaplan; Norton (1997) o BSC demonstra a missão e a estratégia das 

organizações num leque de medidas de desempenho que serve de apoio para um 

sistema de medição e gestão estratégica, O Balanced Scorecard busca objetivos 

financeiros e incluem condutores de desempenho destes objetivos, ele mede o 

desempenho empresarial sobre quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos 

processos internos da empresa e do aprendizado e crescimento. Além de 

acompanhar o desempenho, a ferramenta permite analisar o progresso na 

construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessários para o 

crescimento. 

 

Segundo Herrero (2005) os princípios de uma organização norteada pela estratégia 

e que utiliza o BSC são: 

 Manifestar a estratégia em termos operacionais; 

 Endireitar a organização à estratégia em termos operacionais; 

 Encaminhar a organização à estratégia; 

 Todos são responsáveis pela estratégia da organização; 

 Transformar a estratégia em algo contínuo; 

 A mudança deve ser feita através da liderança. 

 

O Balanced Scorecard é um sistema de informação para gerenciamento da 
estratégia empresarial. Traduz a missão e a estratégia da empresa em um 
conjunto abrangente de medidas de desempenho financeiras e não-
financeiras, que serve de base para um sistema de medição e gestão 
estratégica (PADOVEZE, 2007, p.121). 

 

O BSC é uma “ferramenta para implementação e controle das estratégias, dentro 

dos enfoques financeiros e não financeiros” (LOBATO, et al. 2005, p.105). O autor 

ainda deixa claro que para atuar em um ambiente cada dia mais complexo, 

estrategistas, gerentes e colaboradores precisam de instrumentos que levam ao 

alinhamento, suporte e controle estratégico em todos os níveis, gerando 

conhecimento e capacidades para a empresa. 

 

2.2  O BALANCED SCORECARD ORIGINAL E SUA EVOLUÇÃO 

 

Em 1990, os estudiosos David Norton e Robert Kaplan motivados pelos métodos 

obsoletos de avaliação de desempenho empresarial, indicadores financeiros e 
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contábeis, lideraram um estudo com principal finalidade em desenvolver um novo 

método de medição do desempenho (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Kaplan; Norton (1997) basearam em um estudo de caso da Analog Devices6 que 

apresentava uma mensuração dos índices de progresso em atividades de melhoria 

contínua, através do scorecard7 (quadro de desempenho) corporativo, que utilizava 

medidas financeiras tradicionais e outras medidas de desempenho que envolvia 

clientes, qualidade e ciclo de processos de produção. O estudo direcionou ao 

scorecard multidimensional com ferramentas mais promissoras e posteriormente 

transformou no que é conhecido com Balanced Scorecard, organizado em quatro 

perspectivas, sendo elas: financeira, do cliente, interna e inovação e aprendizado.  

 

O nome refletia o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos, entre 
medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e 
ocorrências e entre perspectiva interna e externa de desempenho. Algumas 
pessoas experimentaram protótipos de Balanced Scorecard em setores das 
empresas, [...] concluiu-se a viabilidade e os benefícios desse sistema 
equilibrado de medição estratégica (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 8). 

 

Depois de aplicar a ferramenta em diversas empresas, Kaplan e Norton descobriram 

que através das quatro perspectivas do BSC, era possível comunicar e ajudar a 

implementar uma estratégia sólida, além disso, o Balanced Scorecard auxiliava os 

gestores a possuir um sistema de gerenciamento estratégico (OLIVEIRA, 2008). 

 

2.3  O BALANCED SCORECARD COMO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE 

DESEMPENHO, COMUNICAÇÃO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO. 

 

Kaplan; Norton (1997) deixam claro que as medidas financeiras tradicionais, mesmo 

com as inovações que já aconteceram neste campo, reflete-se em fatos passados, 

constituindo assim, em indicadores de ocorrências. Porém, com um ambiente que se 

transforma a cada minuto e que se torna supercompetitivo, atribui aos gestores a 

necessidade de saber também, criar valor futuro e não só avaliar o desempenho 

passado. Para criar valor futuro, a organização necessita realizar a exploração de 
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ativos intangíveis e na Era da Informação, saber explorar tais ativos é muito mais 

importante que saber administrar ativos físicos.  

O BSC: 

Pressupõe que a escolha dos indicadores para a gestão de uma 
organização não deve se restringir apenas às informações financeiras. As 
medidas financeiras traduzem os resultados das ações já tomadas e as 
demais medidas operacionais são os direcionadores do desempenho futuro. 
O BSC foi desenvolvido com o objetivo de fornecer informações além das 
métricas tradicionais e proporcionar a alta gerencia uma rápida 
compreensão dos negócios da organização por inteiro, abrangendo-as em 
quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e 
aprendizado/crescimento (inovação), possibilitando assim uma visão 
integrada e balanceada da organização através de uma relação de causa e 
efeito (REAME; REAME, 2007, p. 45). 

 

A utilização de um único indicador pode gerar miopia, melhorando o desempenho da 

organização, sem necessariamente gerar lucros a longo prazo. Portanto, a utilização 

de indicadores de tendências se faz necessário, envolvendo assim, os ativos 

tangíveis e intangíveis tendo como alvo a criação de valor futuro (OLIVEIRA, 2008). 

 

Oliveira ainda deixa claro que:  

 

Esse conjunto de medidas balanceadas (em equilíbrio) não desconsidera as 
medidas financeiras tradicionais, mas complementam-nas com medidas 
operacionais que podem ser vistas como direcionadoras de futuros 
desempenhos financeiros, ou melhor, como fatores responsáveis pela 
criação de valor futuro como um todo (OLIVEIRA, 2008, p.11).  

 

Kaplan; Norton (1997) explicam que o maior propósito, com o desenvolvimento do 

BSC, era possuir um conjunto de medidas de desempenho que acompanhassem a 

persuasão e o ganho de ativos intangíveis necessários para o desenvolvimento e 

crescimento da organização. 

 

Kaplan; Norton (1997) advertem que quando as organizações utilizam medidas não 

financeiras, voltadas para o desempenho passado e não incluídas às metas 

estratégicas especificas apresentam uma aplicação limitada do BSC. Os autores 

ainda deixam claro que as medidas de desempenho necessitam ser esquematizadas 

a partir de um entendimento geral da estratégia da organização e não das 

necessidades particulares de cada setor. Porém, o BSC as considera necessidades 

particulares de cada setor, se elas forem determinantes do desempenho da empresa 

na execução da estratégia esquematizada. A ferramenta demanda que sejam 
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instituídas medidas que, concretamente, indiquem se a estratégia apresentada pela 

empresa está sendo praticada e realizada satisfatoriamente. As várias experiências 

em organizações diferentes mostraram que o BSC permitia encontrar as 

performances necessárias nos processos decisórios. “Dessa forma, percebeu-se 

que o BSC era um sistema eficiente para comunicar a estratégia da empresa e para 

o alinhamento das atividades a essa estratégia.” (OLIVEIRA, 2008, p. 12). 

 

De acordo Kaplan; Norton (1997), cada organização possui um conjunto de medidas 

adequadas a ela, o proposto é derivar esse conjunto de acordo com a sua missão, 

estratégia, cultura e tecnologia. Desta forma, as diversas situações do mercado, os 

mais variáveis ambientes de mercado e as mais diversificadas estratégias de 

produtos precisaram de diferentes scorecards. Sendo que o modelo tem como ponto 

central a visão e a estratégia da empresa, e não o controle. 

 

2.4  CADEIA DE VALOR E AS PERSPECTIVAS 

 

Herrero (2005) explica que cadeia de valor é composta por dois tipos de atividades, 

as primárias (criação física do produto ou serviço, processo de venda, transferência, 

pós-venda e relacionamento com o cliente) e as secundárias (criação de valor para 

os insumos, pessoas, administração, finanças, tecnologia da informação e de 

comunicação, segurança) ligadas entre si, mas divididas em função da capacidade 

de criar valor para a empresa. Na utilização do BSC, a cadeia de valor deve ser 

empregada para identificar pontos fracos e fortes da empresa, nas perspectivas. 

 

A perspectiva financeira para Meireles (2013), tem o objetivo de demostrar se as 

escolhas estratégicas praticadas estão contribuindo para promover valor de mercado 

a organização, para geração de valor econômico e propiciando o aumento da 

riqueza dos acionistas e das outras partes interessadas. 

 

Ainda segundo Meireles (2013), a perspectiva propõe uma série de indicadores 

associados ao lucro, tais como: rentabilidade das vendas, retorno sobre os 

investimentos e retorno sobre os ativos.  A gestão baseada em valor utiliza três 

métodos na perspectiva, sendo eles:  
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 Fluxo de caixa livre: Calcula o valor agregado de qualquer iniciativa 

estratégica escolhida pela alta administração e pode ser definido como o 

montante que está disposição dos acionistas na organização (identificando 

qual a taxa de desconto a ser utilizada, a mais comum é a média ponderada) 

 EVA (Economic Value Added – tradução livre Valor Econômico Futuro8): 

possibilita medir o valor da riqueza criada por uma empresa, transformando o 

lucro em fluxos de caixa livre utilizando como taxa de desconto o custo médio 

ponderado do capital.  

 Abordagem de retorno sobre o investimento base caixa é compreendida como 

a taxa interna de retorno dos fluxos de caixa (entrada e saída de capital) de 

todos os projetos que a empresa está implementando no momento. A taxa é 

calculada por ano, e comparada com o custo médio ponderado de capital, 

para analisar se projetos estão gerando valor econômico agregado. 

 

Na perspectiva do cliente, conforme Kaplan; Norton (1997), as organizações 

identificam os segmentos de clientes e mercados nos quais almejam concorrer. Os 

autores citam também que, a perspectiva possibilita as empresas alinharem suas 

medidas essenciais de resultados relacionados aos clientes, sendo eles: satisfação, 

fidelização, retenção, captação e lucratividade. 

 

Meireles (2013) define que a perspectiva busca identificar qual é o valor do cliente 

para a empresa e tem o objetivo de mostrar se as escolhas estratégicas estão 

contribuindo para o aumento do valor percebido pelo cliente em relação à produtos, 

serviços, imagem da marca, experiência de compra e relacionamento. Apesar do 

valor do cliente ser de difícil mensuração, pode ser extraído através de dois 

componentes: valor vitalício de um cliente e o valor percebido pelo cliente em seu 

relacionamento com a organização. Pela perspectiva, é possível verificar se a 

estratégia de diferenciação, liderança, de custos ou de enfoque está produzindo os 

efeitos esperados.  

 

A perspectiva de processos internos segundo Lobato, et al. (2005) está virada para a 

medição do desempenho dos processos internos. Não somente dos processos 
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existentes, mas para identificação de novos processos. Ainda conforme o autor, no 

que se refere à medição de desempenho, a perspectiva demonstra as seguintes 

diferenças fundamentais entre a abordagem tradicional e a abordagem do BSC: 

 Abordagem tradicional: busca melhorar e monitorar os processos existentes, 

podendo ir além das perspectivas financeiras de desempenho e incorporar 

medidas baseadas no tempo e na qualidade, mesmo que o foco se mantenha 

nos processos existentes. 

 Abordagem do BSC: Identificação de processos inteiramente novos, nos 

quais a organização deve atingir a excelência para alcançar os objetivos 

financeiros e dos clientes. Destacam-se os objetivos que ainda não foram 

focalizados, embora sejam cruciais para o sucesso da estratégia. 

 

Na perspectiva do aprendizado e do crescimento, Kaplan; Norton (1997) dizem que 

ela desenvolve objetivos e medidas para orientar o aprendizado e o crescimento da 

empresa, os objetivos dessa perspectiva oferecem a infraestrutura que possibilita a 

consecução de objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas e é um excelente 

vetor dos resultados de todas elas.   

 

Conforme Lobato, et al. (2005), a perspectiva do aprendizado e do crescimento 

revela, ainda, a existência de três aspectos importantes: 

 Capacidade dos funcionários: cabe a organização formar e reter seus 

recursos humanos, mapear e absorver todo o seu potencial, estabelecer 

metas e programas de crescimento individual, alinhados aos objetivos da 

empresa. 

 Capacidade de sistemas de informação: tais sistemas ajudam o gestor a 

tomar decisões com maior rapidez e dão apoio a um contínuo e necessário 

processo de mudança no qual o ser humano é parte fundamental.  

 Motivação e empowerment9 (tradução livre significa empoderamento, ou seja, 

conscientizar, criar) referem-se ao clima organizacional e a motivação dos 

colaboradores, cujo trabalho deve ser reconhecido e recompensado. 
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2.5  MAPAS ESTRATÉGICOS 

 

Segundo Kaplan; Norton (2004) com o acúmulo de experiências e conhecimentos, 

foi visto que o BSC não só melhora a mensuração dos ativos intangíveis da 

organização, mas ele pode constituir uma grande e poderosa ferramenta para 

descrever e implementar a estratégia da organização. O modelo das quatro 

perspectivas para a definição da estratégia fornece aos gestores uma linguagem 

comum para a discussão da trajetória e das prioridades de seus empreendimentos. 

Os indicadores estratégicos devem ser vistos nas quatro perspectivas, como uma 

série de relações de causa e efeito entre os objetivos. Para auxiliar a discussão 

entre os executivos foi desenvolvido uma representação gráfica destas conexões, 

chamado mapa estratégico.  

  
Hoje percebemos que o mapa estratégico, representação visual das 
relações causa e efeito entre os componentes da estratégia de uma 
organização, é tão importante quanto o próprio Balanced Scorecard para os 
executivos. 
[...] o mapa estratégico acrescenta uma segunda camada de detalhes que 
ilustra a dinâmica temporal da estratégia; também adiciona um nível de 
detalhe que melhora a clareza e o foco (KAPLAN; NORTON, 2004, p.10). 

 

Figura 1 – Mapa Estratégico Genérico 

 

Fonte: Kaplan; Norton (2004, p. 11). 
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Segundo Corrêa; Coelho; Selig (2005) o mapa estratégico foi desenvolvido com o 

objetivo de descrever a estratégia. O recurso visual do mapa estratégico, ao 

possibilitar uma melhor compreensão da estratégia, estimula a concepção da 

consciência estratégica na empresa. 

 

Fernandes (2002) diz que a estratégia da empresa se sintetiza num aglomerado de 

consequências de causa e efeito, que devem ser avaliadas ao longo do processo de 

apuração e avaliação de resultados. A formulação que irá resultar tem o objetivo de 

servir como um mapa, algo como um guia da estratégia a ser seguido. 

 

De acordo com Kaplan; Norton (2004) o mapa estratégico é baseado em alguns 

princípios: 

 A estratégia equilibra forças contraditórias; 

 A estratégia é baseada em proposição de valor diferenciada para os 

clientes; 

 Criar-se valor por meio dos processos internos; 

 A estratégia compõe-se de temas complementares e simultâneos; 

 O alinhamento estratégico determina o valor dos ativos intangíveis. 

 

Kaplan; Norton (2004) informa que o mapa estratégico expõe a lógica da estratégia, 

mostrando com nitidez as finalidades internas críticas que criam valor e os ativos 

intangíveis necessários para respaldá-las. O BSC revela as finalidades do mapa 

estratégico em indicadores e metas. Mas os objetivos e metas só serão alcançados 

se forem identificados, a empresa deve lançar programas para gerar condições para 

que se efetue as metas de todos os indicadores. 

 

2.6  FATORES CRÍTICOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC 

 

Kaplan; Norton (1997) afirmam que há uma inconsistência entre a formulação e a 

implementação das estratégias, e que só ocorre pelos obstáculos criados pela 

gerencia tradicional. Além desses obstáculos, falhas organizacionais como: 

encarregar o BSC a uma equipe de nível gerencial médio e utilização de indicadores 

impróprios à empresa, e falhas estruturais como: medidas não financeiras que 
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apresentam muitos defeitos das medidas tradicionais, que são úteis para controle, 

entretanto não para comunicar os funcionários como se destacar no futuro, além de 

não permitir ajustes, dificultam a implantação do BSC.  

 

Implementar o BSC é algo complexo, pois introduz uma mudança na empresa, e 

mudanças podem ser uma grande ameaça ao processo uma vez que afeta a 

disponibilidade de informações pautadas com o desempenho organizacional, 

principalmente se a mudança for na alta hierarquia da empresa. Sistemas mal 

projetados e a dificuldade de implantação das mesmas são as principais causas de 

falhas na implementação do BSC (GALAS; FORTE, 2005). 

 

Goldszmidt (2003) detectou quatorze pontos críticos para a implementação do BSC, 

sendo divididos em dois grupos: 

 Fatores organizacionais: Relaciona-se com todos os processos 

organizacionais tais como cultura, estratégia e sistema de informação; 

 Fatores relacionados ao processo de implantação e o uso do BSC: 

Consciência da finalidade do projeto e do empenho preciso; projeto piloto; 

individualização e abrangência do projeto; criação dos indicadores; 

simplicidade; comunicação e divulgação; dinâmica da aplicação do BSC; 

integração dos processos gerenciais e liderança e suporte da alta gerencia. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Os métodos utilizados na pesquisa foram: tipo de pesquisa exploratória, de natureza 

qualitativa, quanto aos procedimentos estudo de caso e bibliográfico, quanto as 

técnicas foi observação direta intensiva. 

 

A pesquisa exploratória se define em 

 
Proporcionar maior familiaridade com o problema com o intuito de torna-lo 

explicito ou de construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimule a compreensão (MATIAS, 

2012, p. 60). 
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Pode-se caracterizar a pesquisa qualitativa em: 

 
Parte do entendimento de que existe uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 

subjetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números (MATIAS, 2012, p. 87). 

 

O procedimento de estudo de caso segundo Yin (2001) é uma investigação baseada 

na experiência e compreende um método abrangente, com a lógica do 

planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso 

único quanto de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de 

pesquisa e pode ser entendido como a principal estratégia metodológica para a 

pesquisa de ciências humanas.   

 
 

Tachizawa; Mendes (2006) nos afirmam que a pesquisa bibliográfica é a forma de 

pesquisa mais utilizada em universidades, tendo como objetivos, entender e discutir 

a revisão da literatura sobre o tema de pesquisa. Isto ocorre basicamente por 

consulta e estudo de livros, artigos, trabalhos monográficos, jornais e enciclopédias. 

O estudante tem contato com este tipo de pesquisa desde os primeiros anos 

escolares (DEMO, 2000). 

 

A técnica de observação direta intensiva refere a parte coleta de dados, dividida em 

dois tópicos: 

Observação: utiliza os sentidos na obtenção de determinado aspecto da 

realizada. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 

os fatos ou fenômenos que se deseja estudar. 

Entrevista: é uma conversão efetuada face a face, de maneira metódica, 

proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária. 

(LAKATOS; MARCONI 2010, p. 108 e 205). 

 

O tipo de entrevista utilizada foi a semiestruturada, Bicas; Rodrigues (2013, p.173) 

definem que a entrevista trata “perguntas abertas nos assuntos previamente 

elencados, que podem ser seguidas de perguntas subsequentes, para aprofundar, 

detalhar ou ampliar as observações do entrevistado”.  

 

O artigo abordou uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e efetuou um estudo 

de caso de uma empresa de locação e venda de máquinas e equipamentos no ramo 
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da construção civil, atuante em todo o Brasil. Foi adotado o nome fictício “Locações 

ao Alcance”, pois não foi autorizada a divulgação do nome real da organização. 

 

A pesquisa foi conduzida na empresa através das orientações do controller, que 

intermediou a informações das áreas de interface necessárias: comercial, recursos 

humanos, processos e financeiro viabilizando a entrevista com os gestores de cada 

áreas, as perguntas realizadas estão no apêndice do artigo. 

 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A “Locações ao Alcance” é uma empresa familiar que atua no segmento de locação 

e venda de equipamentos para construção civil desde 1970. Seu atendimento se 

estende por todo o Brasil e possui bases em alguns estados, como Minas Gerais, 

Pará, São Luís, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Os produtos oferecidos 

por ela são: contêineres, estruturas metálicas, máquinas pesadas e leves, 

caçambas, caminhões, geradores, torres de iluminação, tendas e veículos leves. 

 

4.2  ANÁLISE DOS DADOS 

 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os gestores de quatro setores 

diferentes, sendo eles, financeiro, comercial, processos e recursos humanos, e as 

respostas foram compiladas com as quatro perspectivas do BSC. O controller, 

respondeu às perguntas de informações gerais da empresa e as financeiras.  

 

No âmbito de informações gerais e financeiras, a empresa não possui missão e 

visão, entretanto, para alcançar as estratégias são realizadas ações como: 

elaboração de orçamento, revisão de tendências, reuniões semanais e 

acompanhamento do realizado x orçado x projetado.  As estratégias são revistas 

após avaliação dos indicadores, redirecionando as ações para maximizar o 
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resultado, seja através de campanhas promocionais, economia de escala e/ou 

revisão do mix de venda.  

 

Sobre os mapas estratégicos, cada setor possui um mapa de acompanhamento e 

uma vez por mês são realizadas reuniões para verificar a efetividade do plano x real 

praticado. Kaplan; Norton (2004) afirmam que um mapa estratégico é o desenho das 

estratégias e que ele é importante para a organização, uma vez que detalha todo o 

processo transformação de ativos intangíveis em resultados tangíveis para os 

clientes, e posteriormente, em resultados financeiros.  

 

O controller informou que já ouviu falar e já trabalhou em outras empresas com o 

BSC, porém entende que é ainda muito cedo para aplicar a fermenta na Locações 

ao Alcance, pois necessita de maior amadurecimento dos processos da empresa e 

de seus gestores. Kaplan; Norton (1997, p. 208) explicam que “a formação e o 

comprometimento da equipe executiva são essenciais para obtenção dos benefícios 

dos scorecard”.  Ainda segundo os autores, os executivos devem dividir a visão e a 

estratégia com todos os colaboradores e os principais agentes externos. 

 

Os objetivos financeiros da empresa são: fazer mais com menos, dilatar 

compromissos de longo prazo desde que com taxas de refinanciamento atrativas 

para o negócio, revisar os controles e processos implantados em gestão anteriores e 

eliminar o pensamento “sempre foi feito desta maneira’’. Para alcançar os objetivos 

são utilizadas estratégias de garantir a correta aplicação de recursos financeiros 

eliminando perdas financeiras e captando as pessoas certas para realização das 

tarefas. 

 

Os métodos utilizados para análise de desempenho financeiro são: análise dos 

fluxos de caixa; revisão de indicadores de inadimplência; entrevista com os 

colaboradores; acompanhamento entre realizado x orçado; revisão de tendências e 

monitoramento da carteira de clientes. 

 

O setor comercial utiliza algumas estratégias, sendo elas: entender com detalhes os 

anseios dos clientes e as ações da concorrência para oferecer soluções de 
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equipamentos adequados às necessidades dos clientes; ter completa honestidade 

nas propostas e tempo de atendimento e buscar sempre estar mais eficiente que os 

concorrentes. 

 

O gestor informou que todas as metas de receita da empresa são de 

responsabilidade do departamento comercial e desdobradas para cada nível da 

equipe. Para alcançar as metas, os indicadores são monitorados diariamente 

através de relatórios retirados do sistema integrado, os principais indicadores são: 

faturamento total, por filial e por vendedor; faturamento por produtos; propostas 

totais e mensais; taxa de conversão; índice de satisfação do cliente e tempo de 

respostas nas cotações. 

 

Sobre o atual segmento de clientes, o gestor afirma que devido à crise financeira, os 

setores de construção civil e mineração estão num momento de queda, o que 

consequentemente obrigou a empresa a buscar alternativas de novos mercados 

para recuperar as perdas. A inteligência de marketing busca mercados que possam 

absorver os produtos da “Locações ao Alcance” e que estejam numa realidade de 

crescimento. A busca por novas alternativas e novos produtos para atender 

mercados diferentes não para, os setores de hidrelétricas, eventos e energia eólica 

são exemplos, uma vez que tem respondido bem as investidas da empresa e aberto 

novas fontes de receita, entretanto, ainda possui pouca representatividade na 

carteira de clientes da organização.  

 

Existem duas formas para captação de clientes que se completam, através dos 

consultores externos (com orientações do gestor e informações de mercado, fazem 

o agendamento de visitas para prospectar ou atender novas demandas de clientes) 

e a outra forma de captação é o televenda (recebimento de cotações passivas pelo 

telefone, chat e site e venda ativa pelo telefone, contatando clientes já cadastrados e 

de menor porte), além das duas formas, o gestor afirma que todos na empresa tem 

participação na captação com sugestões de clientes e mesmo negociando com 

contatos já existentes. 
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A satisfação dos clientes é medida pelo telefone, entretanto está sendo criada uma 

solução mais simples com o envio de um e-mail, através de um programa 

customizado, que irá facilitar as respostas e melhorar o monitoramento dos 

resultados. 

 

Para conhecer os concorrentes, a empresa faz monitoramentos das ações das 

concorrências, através de acompanhamento das informações da equipe de vendas, 

de clientes, pesquisas de cliente oculto e monitoramento de produtos, com o objetivo 

de cotar preços para direcionar as promoções. E para não perder alguns negócios, 

quando possível, a Locações ao Alcance cobre propostas. 

 

A empresa não tem uma pesquisa para avaliar e conhecer qual a real participação 

de mercado dos seus principais produtos. Kaplan; Norton (1997) dizem que medir a 

participação de mercado demonstra a quantidade de negócios naquele determinado 

mercado, atendendo a empresas que procuram “dominar a compra de produtos ou 

serviços de clientes específicos nas categorias onde resolveu competir.” (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p. 73)  

 

As formas para reter os clientes são: prestar com competência os serviços 

acordados e buscar surpreendê-los com ganhos de qualidade de produtos, rapidez 

nos serviços e preços competitivos. O relacionamento entre o vendedor e o cliente 

também são fundamentais na preservação da parceria e consequentemente de 

retenção. 

 

Existe um processo de pós-venda e devido ao tipo de negócio da organização está 

baseado no serviço de manutenção. A empresa busca ser rápida e eficiente para 

não interromper o uso do equipamento, o que pode causar prejuízos na operação do 

cliente e também para a empresa. São utilizados os indicadores de tempo de 

resposta no atendimento e de solução do problema levantado.  

 

Um serviço de pós-venda com qualidade agrega valor para o negócio e analisa a 

satisfação das necessidades do cliente, apesar da empresa possuir um pós-venda, 

ele está centralizado somente na manutenção de uma máquina quando necessário, 

falta o suporte do serviço, analisando outras áreas como logística, montagem (no 
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caso dos contêineres, tendas e estruturas metálicas), comercial, entre outros. 

Organizações que buscam resolver as “expectativas dos seus clientes-alvo no 

tocante serviço de pós-vendas de qualidade superior poderiam avaliar seu 

desempenho aplicando a esses processos alguns dos mesmos parâmetros de 

tempo, qualidade e custos” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 112).  

 

No âmbito de processos internos, o setor está sendo totalmente reformulado.  Até o 

início de 2016 o setor não era medido formalmente, com a reestruturação, foram 

definidos três indicadores baseados na entrega de atividades, planejamento e 

ociosidade da equipe, eles são monitorados diariamente, semanalmente e 

mensalmente através um relatório em Excel para que a equipe possa colaborar com 

a gestão. 

 

De acordo com o gestor, os novos processos simplesmente nascem nas áreas de 

acordo com a necessidade, e o setor de processos atua para auxiliar e formalizar tal 

nascimento e não são realizadas pesquisas em outras empresas. 

 

O processo desde o pedido do cliente até a entrega funciona da seguinte forma: 

Inicia-se com o contato do cliente com área comercial, depois a área comercial faz o 

orçamento e envia ao cliente, o cliente analisa e dá o “OK”, após isso a área 

comercial sinaliza o novo negócio para operação, a operação realiza a preparação 

do ativo (contêiner ou máquina), a logística realiza a programação de entrega e por 

fim a entrega é realizada ao cliente. A figura 2 apresenta a representação 

esquemática do processo da “Locações ao Alcance”: 
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Figura 2 – Processo de solicitação de pedidos 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Devido à reestruturação, não existe um processo de inovação e de P&D definido, 

mas está sendo estudada a sua implantação. Segundo Kaplan; Norton (1997) o 

processo de inovação deve ser parte integrante dos processos internos da 

organização e é visto como a onda longa de criação de valor, pela qual as empresas 

identificam os novos mercados e cultivam os mesmos e ainda encontram as 

principais e novas necessidades dos clientes atuais, sendo assim, a aplicação do 

BSC definirá um claro processo de inovação, surpreendendo sempre os seus 

clientes com novos produtos e serviços e buscando atingir cada dia mais novos 

mercados. Os autores deixam claro que muitas empresas conseguem diversas 

vantagens por possuírem um fluxo contínuo de produtos e serviços inovadores, de 

modo que o processo de P&D passou a ser a estratégia mais importante da cadeia 

de valor. "O sucesso desse processo deve ser motivado e avaliado de acordo com 

objetivos e medidas específicas." (KAPLAN; NORTON, 1997, p.195). 
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Nota-se que apesar da empresa possuir um processo de operação bem definido, ela 

não possui nenhum indicador para medir a qualidade e o tempo do tal e para 

Kaplan; Norton (1997, p. 122) grande parte dos clientes dão muito valor a processos 

de desenvolvimento curtos, medidos do início do pedido até o recebimento. 

 

Sobre o setor de Recursos Humanos, existem metas e indicadores para o setor, e o 

acompanhamento é realizado mensalmente. Os indicadores são de Turnover, 

quadro de pessoal, folha de pagamento x faturamento, ebtida per capta, custo com 

hora extra, serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do 

trabalho (SESMT), eficácia do recrutamento e seleção, treinamentos, benefícios e 

encargos. 

 

As estratégias são informadas aos colaboradores através de reuniões semanais e 

mensais, os indicadores são definidos por setor e apresentados mensalmente ao 

conselho e diretoria. 

 

Os métodos de desenvolvimento e capacitação dos funcionários são: treinamentos 

operacionais (Programa MELT), Coaching dos líderes e recentemente foi contratada 

uma consultoria para desenvolvimento da equipe comercial.  

 

Para medir a satisfação dos funcionários a empresa utiliza a ferramenta Pesquisa de 

Clima e são definidos temas principais a serem investigados e avaliados. Os dados 

são analisados, apresentados à diretoria, divulgados e através dos resultados, são 

traçados as ações de melhoria.   

 

Não existe um programa de retenção de funcionários, porém a Gestora afirma que 

sempre que existem oportunidades, o setor de recursos humanos analisa o 

preenchimento das vagas com candidatos internos. Para Kaplan; Norton (1997), a 

retenção dos funcionários é uma entre as três medidas essenciais para a 

perspectiva de aprendizado e crescimento, pois, essa medida mostra ou não se a 

empresa investe a longo prazo em seus colaboradores para que qualquer saída não 

planejada não altere ou represente uma perda de capital intelectual da organização, 

os autores ainda deixam claro que "Funcionários antigos e leais guardam os valores 
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da empresa, o conhecimento dos processos organizacionais, e espera-se, 

sensibilidade às necessidades dos clientes." (KAPLAN; NORTON, 1997, p.136). 

 

A produtividade dos funcionários é medida para alguns cargos, como a área de 

produção. Kaplan; Norton (1997) informa que essa medida é utilizada para verificar o 

resultado do impacto agregado do crescimento do nível de habilidade e moral dos 

colaboradores, pelas melhorias em inovação, em processos internos e pelos clientes 

satisfeitos  e o mais indicado é utilizá-la em toda a organização a fim de estabelecer 

a relação entre a produção de cada colaborador com quantidade dos mesmos para 

que esse nível de produção de cada setor seja alcançado. 

 

Para reciclagem de funcionários são utilizados treinamentos internos (com 

multiplicadores) e externos (conforme necessidade). Kaplan; Norton (1997, p.138) 

dizem que os "funcionários precisam assumir responsabilidades radicalmente novas 

para que a empresa alcance seus objetivos", desta forma a utilização da estratégia 

de reciclagem é de suma importância para a organização. 

 

A figura 3 apresenta um Mapa estratégico resumindo as informações da empresa, 

subdivididas nas quatro perspectivas do BSC: 

Figura 3 – Mapa Estratégico “Locações ao Alcance” 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Conforme exposto, entende-se que a empresa possui pontos que estão adequados 

com a ferramenta BSC.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

O propósito desta pesquisa foi analisar as possíveis vantagens geradas com a 

aplicação da ferramenta Balanced Scorecard em uma empresa do ramo de locação 

e venda de máquinas da construção civil, contextualizando a ferramenta com 

referenciais teóricos, obtendo dados da empresa através de entrevistas 

semiestruturadas.  

 

Entende-se que o problema de pesquisa foi respondido e o objetivo geral e 

específicos foram alcançados, uma vez que houve a análise e a contextualização do 

BSC através de referenciais teóricos e houve também a realização de entrevistas 

semiestruturada com os gestores de quatro áreas da empresa. As vantagens que o 

BSC gera para uma empresa do ramo de locação e venda de máquinas da 

construção civil são:  

 Para a organização em geral: criação de missão, visão e valores; o 

alinhamento das estratégias com os objetivos; maior comprometimento da 

alta gestão e integração de todos os setores; 

 No aspecto financeiro: maximizar os lucros; manter-se e crescer em seu 

mercado atual; maior controle financeiro e liquidez; 

  No aspecto dos clientes: Conhecer sua participação de mercado e buscar 

estratégias para melhorá-la; geração de valor e pós-venda diferenciado; 

 No aspecto de processos: buscar inovar em seu mercado; elaborar e atuar 

em um processo de P&D; desenvolver captação ativa de clientes; 

 No aspecto de crescimento e aprendizado: crescimento dos ativos 

intangíveis; indicadores de produtividades eficientes; estimular equipes de 

alto desempenho. 
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Conclui-se com isto, que o BSC pode gerar vantagens importantes para a “Locações 

ao Alcance”, pois ira auxiliar a empresa a possuir estratégias competitivas sobre os 

concorrentes, gerar crescimento e criação valor, através de medidas de 

desempenho esquematizadas a partir de um entendimento geral das estratégias da 

organização, porém, a empresa atualmente não está madura o bastante para a 

devida implantação da ferramenta. 

 

Sugere-se que a empresa inicie a mudança de cultura e processos da alta gestão 

até os seus colaboradores, para que em um futuro breve, possa está apta à 

implementar o BSC em seu cotidiano. Sugere-se também que a organização crie 

uma ideologia do negócio com os três pontos chaves (missão, visão e valores) e que 

cada setor crie objetivos alinhados com os da empresa, buscando assim, um 

crescimento global e sustentável por meio de vantagens competitivas bem 

adaptadas à dinâmica e desenvolvimento do mercado. 

 

A pesquisa teve limitações uma vez que os entrevistados podem não ter exposto a 

realidade da Locações ao Alcance, e os pesquisadores não vivenciaram as rotinas 

estratégicas da empresa, podendo assim influenciar no resultado dos dados. Além 

disso, o estudo de caso fora realizado em uma única empresa, podendo os 

resultados serem divergentes para mesma pesquisa aplicada em outras 

organizações. Para novas pesquisas, com o objetivo de expandir o conhecimento da 

aplicação sobre o BSC, sugere-se a comparação entre duas ou mais empresas do 

mesmo setor. 
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APÊNDICE 

 

 

 PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURAS. 

 

GERAIS 

 Qual a missão e a visão da empresa? Quais estratégias que são utilizadas 

para atingir a missão e a visão? 

 Quais as ações que são realizadas para executar as estratégias? 

 As estratégias são revistas após resultados dos indicadores? 

 Existem mapas estratégicos para tradução da estratégia em cada setor? 

 Já ouviu falar sobre o BSC? Se sim, O que acha da ferramenta? 

 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 

 Quais os atuais objetivos financeiros? E as estratégias para alcança-los? 

 Qual o método utilizado para análise de desempenho financeiro? 

PERSPECTIVA DE CLIENTE 

 Existem metas para o setor? As metas possuem indicadores? Quais são 

eles? Como são monitorados? 

 As estratégias são revistas após resultados dos indicadores? 

 A empresa está satisfeita com o seu atual segmento de clientes ou deseja 

amplia-lo? 

 Qual a forma de captação dos clientes? 

 Como é medido a satisfação dos clientes (tratamento recebido e 

produto/serviço)? 

 A empresa conhece os concorrentes? Como se posiciona em relação a eles? 

 Qual a participação de marcado dos principais produtos da empresa? Como é 

medido? 

 Qual a forma de retenção de clientes? 

 Existe algum processo de pós-venda na empresa? É como é realizado? 

Existem indicadores para verificar se o pós-venda está agregando valor para 

o cliente?  
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PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 

 Existem metas para o setor? As metas possuem indicadores? Quais são 

eles? Como são monitorados? 

 As estratégias são revistas após resultados dos indicadores? 

 Como é estabelecido um novo processo empresa? São realizadas pesquisas 

em outras empresas? 

 Qual o processo desde o pedido do cliente até a entrega? Qual o tempo de 

duração? Existe algum indicador para medir este tempo? Qual a estratégia 

utilizada para melhorá-lo? 

 Como é feita a inovação nos processos internos na criação/melhoria de 

produtos ou na execução das tarefas? A empresa possui processos de 

Pesquisa e Desenvolvimento? Quais são? 

PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO E APRENDIZADO 

 Existem metas para o setor? As metas possuem indicadores? Quais são 

eles? Como são monitorados? 

 Como é informado aos colaboradores às estratégias, as metas e os 

indicadores? Quais os métodos utilizados? 

 Existe algum método de desenvolvimento e capacitação dos funcionários? 

 Existe algum indicador para verificar a satisfação dos funcionários? Se sim, 

como funciona e como é medido a satisfação? 

 Como é feito a retenção de funcionários? Como é mensurado? 

 A produtividade dos funcionários é medida? Como? 

 Como funciona a reciclagem de funcionários? É feito com qual frequência?  

 

 


