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Resumo 
O mundo dos negócios a cada dia torna-se mais dinâmico, competitivo e tem passado 
por constantes transições mercadológicas. As empresas, para manter-se no mercado, 
devem explorar todas as vantagens competitivas e se organizar para fazê-lo mais 
freqüentemente e de modo mais rápido que os concorrentes. Para isso, os gestores 
podem contar com os sistemas de informações e ferramentas estratégicas para o auxílio 
na tomada de decisão, assuntos deste estudo. Dentre os instrumentos existentes de 
gestão estratégica, pode-se citar o Balanced Scorecard. Difere de outras ferramentas de 
medição de desempenho pela utilização dos ativos intangíveis e intelectuais na avaliação 
de desempenho da empresa, possibilitando uma gestão voltada à eficiência e eficácia de 
longo prazo. O sucesso do Balanced Scorecard depende de um bom controle e 
reavaliação constante. Tendo em vista que com a globalização da economia, exigindo 
cada vez mais capacidade de inovação, flexibilidade, rapidez, qualidade, a informação 
tem tornado um dos principais elementos das atividades de negócio, tornando cada vez 
mais estratégico o papel por ela exercido, o presente estudo tem como objetivo mostrar, 
por meio de pesquisa bibliográfica, o sistema de informação como determinante do 
sucesso do Balanced Scorecard. Para isso, o sistema de informação deve, conforme 
constatado, fornecer informações adequadas à decisão, com benefício superior ao seu 
custo, informação oportuna, precisa, relevante, entendível, confiável, seletiva, flexível, 
consistente e integrada e com tempo de resposta curto, permitindo informações mais 
rápidas, principalmente em um ambiente turbulento e com rápidas mudanças como o que 
estamos vivendo. 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
O mundo dos negócios a cada dia torna-se mais dinâmico, competitivo e 

tem passado por constantes transições mercadológicas, onde se observa que a 
informação passa a ser tratada como a força motriz na criação de riquezas e na 
alavancagem da prosperidade e onde o sucesso das empresas é determinado pelo 
conhecimento dos gestores e não pelo que as empresas possuem. 

O cenário atual, marcado pela competição, tecnologia e uma gestão 
participativa, demanda grandes mudanças no modo como as empresas gerenciam seus 
recursos e medem seus resultados. 

As empresas, para manter-se no mercado, devem explorar todas as 
vantagens competitivas e se organizar para fazê-la mais freqüentemente e de modo mais 
rápido que os concorrentes, ou seja, as empresas devem antecipar o futuro. Para isso, os 
gestores podem contar com os sistemas de informações e ferramentas estratégicas para 
o auxílio na tomada de decisão, assuntos deste estudo. 

Tendo em vista que com a globalização da economia, exigindo cada vez 
mais capacidade de inovação, flexibilidade, rapidez, qualidade, a informação tem tornado 
um dos principais elementos das atividades de negócio, tornando cada vez mais 
estratégico o papel por ela exercido, o presente estudo tem como objetivo mostrar, por 
meio de pesquisa bibliográfica, o sistema de informação como determinante do sucesso 
do Balanced Scorecard. 

Além deste item, o presente trabalho consta de mais cinco itens. O 
seguinte discorre sobre o sistema de informação. O terceiro apresenta o Balanced 
Scorecard. O quarto mostra o Balanced Scorecard como sistema gerencial. O quinto 
retrata o sistema de informação e o Balanced Scorecard. Por fim, apresentamos nossas 
considerações finais. 

 
 
 

2 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
Muitas vezes a palavra dado é confundida com informação. De acordo com 

Padoveze (1998, p.41), “dado é o registro puro, ainda não interpretado, analisado e 
processado”. Segundo Beuren (1998, p.47), o dado pode ser visualizado e discutido de 
forma isolada, desconectado do contexto. Já a informação, segundo Davis apud 
Padoveze (1998, p.41), é o dado que foi processado e armazenado de forma 
compreensível para seu receptor e que apresenta valor real ou percebido para suas 
decisões correntes ou prospectivas. 

Resumindo, os dados representam a matéria-prima, à qual são agregados 
valor de utilidade, de acordo com os propósitos preestabelecidos, transformando-se em 
informação para aquele fim específico (BEUREN, 1998, p.47). 

Uma informação revela sua utilidade quando consegue fazer-se clara ao 
usuário, bem como quando reduz incerteza, transmite ao responsável pela decisão uma 
mensagem com valor superior a seu custo e, possivelmente, evoca uma reação por parte 
do tomador de decisão. Para tanto, a busca pela informação útil deve observar 
determinadas características, porque não dizer, qualidades, tratadas a seguir: 

Qualidades específicas para usuários 
• Inteligibilidade ou compreensão da informação; 
• A informação deve preocupar-se com a natureza do usuário. 
Qualidades específicas para decisões 
A utilidade da informação para a tomada de decisões é função de duas 

características básicas que englobam várias outras, são: a relevância e a confiabilidade.  
De acordo com Hendriksen e Breda (1999, p.99), informação relevante é 

uma informação pertinente a alguma questão analisada. A relevância é a capacidade da 
informação interferir e auxiliar numa decisão, “fazer a diferença”. Ela é alcançada quando 
a informação facilita a tomada de decisões pelos usuários. 



A informação relevante tem como principais elementos: (1) Oportunidade 
– a informação não pode ser relevante se não for oportuna, pois é extremamente 
importante a disponibilidade da informação enquanto a mesma tenha a capacidade de 
influenciar na decisão; (2) Confiabilidade – é a qualidade que garante uma informação 
verdadeira, razoavelmente livre de erro, representando fielmente o que se propõe a 
representar, tendo que ser, portanto, verificável e fidedigna; (3) Valor Preditivo, ou seja, 
a informação deve proporcionar ou permitir predições de eventos futuros; (4) Valor como 
Feedback, desempenhar um papel importante em termos de confirmação ou correção de 
expectativas anteriores, pois a informação a respeito do resultado de uma decisão 
tomada anteriormente, normalmente, é um dado crucial para a tomada de decisão 
seguinte. 

Glautier e Underdown apud Guerreiro (1989, p.105) afirmam que o 
propósito da informação é capacitar uma organização a alcançar seus objetivos pelo uso 
eficiente de seus outros recursos, isto é, homens, materiais, máquinas e outros ativos. 
Logo, a informação também representa um recurso da empresa e, como todos os outros, 
deve ser usado de forma eficiente. 

De acordo com Guerreiro (1989, p.118), a informação é um entre os vários 
recursos que a empresa possui, e, como todo recurso, a informação possui um valor e 
um custo. A utilidade da informação pode ser definida pela diferença entre o seu valor e o 
seu custo. Ainda segundo o autor, a informação apresenta o conhecido fenômeno dos 
rendimentos decrescentes, ou seja, após um certo volume de informação, o aumento da 
quantidade produz aumento cada vez menor no valor da informação. Desta forma, haverá 
um sistema de informações ótimo, quando a utilidade marginal da informação for nula, ou 
seja, quando o valor marginal da informação igualar o seu custo marginal. 

De acordo com Guerreiro (1989, p.122), o valor da informação depende de 
quem a utiliza, ou seja, depende de quem decide. 

Duas pessoas distintas com o mesmo problema e com a mesma 
informação podem decidir coisas diferentes, e, portanto, o valor da 
mesma informação para o mesmo problema pode ser diferente de 
acordo com o seu uso. Para quem sabe utilizar a informação para 
decidir melhor, a informação tem mais valor. No caso extremo temos 
indivíduo que recebe a informação e não sabe como usá-la. Para ele o 
valor da informação é nulo. (GUERREIRO, 1989, p.122). 

Guerreiro (1989, p.139-145), após observar o enfoque de diversos autores 
quanto às características que definem uma boa informação, e com base em observação 
empírica da realidade das organizações, apresenta as características fundamentais de 
uma boa informação, quais sejam: 
Adequação à decisão 

A informação deve ser adequada ao tipo de decisão, ou seja, suprir o 
modelo decisório do tomador de decisão. 
Valor econômico 

A informação deve modificar o conhecimento que o usuário possui do seu 
ambiente, de tal forma que, esse conhecimento aumente o valor esperado de uma 
decisão, em montante superior ao custo da geração da informação. 
Oportunidade 

A informação deve encontrar-se disponível para o usuário no momento 
oportuno. A informação recebida após os eventos, sobre os quais é necessário agir, é 
inútil. 
Precisão 

A informação deve ser precisa, não correta ou exata, ou seja, deve 
corresponder qualitativa e quantitativamente ao objeto que se deseja medir, de acordo 
com as regras e critérios definidos de mensuração. 

 
Relevância 



A informação deve primar por seu conteúdo significativo, relativamente à 
decisão que se deseja implementar. 
Objetividade 

A informação deve ser objetiva, ou seja, o seu conteúdo não deve ser 
influenciado por subjetivismo ou interpretação pessoal, relatando o que efetivamente 
aconteceu. 
Relatividade 

A informação deve estar num contexto de comparação com outros dados 
do mesmo tipo (histórico ou projetados), ou afins com os dados apresentados. 
Exceção 

A informação deve enfatizar as exceções, ou seja, orientar as ações para o 
que está ocorrendo forma dos parâmetros pré-definidos, 
Entendimento 

A informação deve ser facilmente compreensível pelo usuário. 
Acionabilidade 

A informação deve ser preparada e encaminhada a indivíduos que 
possuam a apropriada influência ou poder de ação sobre os eventos. 
Motivação 

A informação deve ser preparada de forma a motivar o indivíduo a tomar 
decisões que visem os melhores interesses da empresa. 
Confiabilidade 

A informação deve ser gerada por um sistema que possui alta 
probabilidade de funcionar adequadamente. 
Adequação à organização 

A informação deve ser adequada ao nível hierárquico definido pela 
estrutura organizacional. 
Consistência e Integração 

Embora segmentadas de acordo com os níveis hierárquicos e conteúdo, as 
informações devem conservar integração e consistência entre si. 
Uniformidade de critérios 

A informação para efeito de avaliação de desempenho/controle de uma 
atividade ou evento deve ser gerada utilizando-se os mesmos critérios empregados na 
fase de planejamento. 
Indicar causas 

As informações da fase de controle devem indicar ou possibilitar a 
inferência das causas de um determinado resultado. 
Volume 

O sistema de informação deve ser capaz de gerar um volume de 
informações que possibilite a descrição adequada da realidade onde se insere a tomada 
de decisões. 
Seletividade 

O sistema de informação deve evitar que o usuário tenha que manusear 
uma gama imensa de informações para selecionar a informação que necessita. O próprio 
sistema deve realizar a maior parte da seleção e da filtragem. 
Generalidade 

O sistema de informação deve ser geral, ou seja, deve satisfazer um amplo 
espectro de necessidade de informação sem nenhuma modificação básica. 
Flexibilidade 

O sistema de informação deve ser flexível, ou seja, facilmente modificável 
para atendimento de novas necessidades informativas. 
Tempo de resposta 

O sistema de informação deve ter um tempo de resposta curto, permitindo 
informações mais rápidas. 



É muito comum associar a idéia de sistema de informações à tecnologia 
dos computadores. Entretanto, sistema de informações é muito mais que máquinas, 
procedimentos codificados e rotinas armazenadas na memória dos indivíduos. 

O sistema de informações é uma combinação de pessoas, facilidades, 
tecnologia, mídias, procedimentos e controles, com os quais se pretende 
manter canais de comunicação relevantes, processar transações 
rotineiras, chamar a atenção dos gerentes e outras pessoas para eventos 
internos e externos significantes e assegurar as bases para a tomada de 
decisões inteligentes. (NASH e ROBERTS apud NAKAGAWA, 1993, 
p.63) 

Para Gil (1992, p.14), sistemas de informação compreendem um conjunto 
de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma 
seqüência lógica para o processamento dos dados e a correspondente tradução em 
informações. 

O sistema de informações gerenciais tem como objetivo fornecer 
informações básicas de que os gestores necessitam em suas tomadas de decisão. 
Segundo Beuren (1998, p.29), ao projetar um sistema de informações faz-se necessário 
analisar cuidadosamente o processo de decisão e o fluxo de informações existente, pois 
esses dois fatores são essenciais e inseparáveis no desenho e arquitetura de um sistema 
de informações gerenciais. 

O sistema de informações é um subsistema do sistema empresa e é 
composto por um conjunto de subsistemas. Pode ser classificado em dois grandes 
grupos: sistemas de apoio às operações e sistemas de apoio à gestão. 

De acordo com Padoveze (1998, p.50), os sistemas de apoio às 
operações nascem da necessidade de planejamento e controle das diversas áreas 
operacionais da empresa e têm como objetivo auxiliar os departamentos a executarem 
suas funções operacionais, como compra, estocagem, produção, vendas, faturamento, 
recebimentos, pagamentos, qualidade, manutenção, etc. Já os sistemas de apoio à 
gestão nascem da necessidade de avaliação de desempenho dos gestores. 
Fundamentalmente, esses sistemas são utilizados pelas áreas administrativa e financeira 
da empresa, e pela alta administração, com o intuito de planejamento e controle 
financeiro e avaliação de desempenho dos negócios. Incluem sistemas de previsões de 
vendas, análises de financeiras, análises de custos, elaboração de orçamentos. 

De acordo com Bio (1985, p.34-35), os sistemas de apoio às operações 
são redes de procedimentos rotineiros que servem para o processamento de transações 
recorrentes e, portanto, programáveis. Estes podem ser subdivididos em duas 
subclasses, os de menor e os de maior significância gerencial. Os primeiros processam 
dados ligados a transações individuais, tais como folha de pagamento, contas a pagar, 
contas a receber, pedidos, faturamento, compras. Já os segundos, processam dados de 
transações agregadas, tais como planejamento e controle da produção, custo, 
contabilidade. Os sistemas de apoio à gestão processam dados para a tomada de 
decisões e atividades de solução de problemas. 

O sistema de informações tem como função prover informações, em todas 
as etapas do processo de gestão, para os diferentes níveis hierárquicos e áreas 
funcionais da empresa. Com a globalização da economia, exigindo cada vez mais 
capacidade de inovação, flexibilidade, rapidez, qualidade, a informação tem tornado um 
dos principais elementos das atividades de negócio, tornando cada vez mais estratégico 
o papel por ela exercido. 

Os responsáveis pela elaboração da estratégia empresarial requerem uma 
gama de informações, no intuito de identificar as oportunidades e ameaças, bem como os 
pontos fortes e fracos das organizações. As oportunidades e ameaças são constatadas 
no ambiente externo e incluem: normas econômicas, planos de governo, distribuição de 
renda, informações sobre o PIB, nível de emprego, inflação, demanda da indústria, etc. 
Já os pontos fortes e fracos são de origem interna e incluem: informações sobre custos, 
rentabilidade, situação financeira, fluxo de caixa, orçamento, produtividade, etc. O 



principal objetivo na elaboração da estratégia é aproveitar as oportunidades e evitar as 
ameaças, aproveitando os pontos fortes e fracos das organizações. 

os altos executivos precisam receber feedback sobre estratégias mais 
complexas e ambientes competitivos mais turbulentos. A estratégia 
planejada, embora elaborada com as melhores das intenções e com as 
melhores informações disponíveis, talvez não seja mais adequada ou 
válida para as condições atuais. (KAPLAN e NORTON, 1997, p.262) 

Por fim, as empresas podem obter vantagens competitivas por intermédio 
do uso da informação. De acordo com Beuren (1998, p.54-58), isto pode ser feito de 
várias formas: realizar investimentos em informação e tecnologia da informação, embutir 
a informação em produtos e serviços já existentes na empresa e por meio da 
aprendizagem organizacional sobre como obter vantagem competitiva com o uso da 
informação. Além disso, a empresa pode utilizar a informação para prestar serviço 
individualizado ao cliente, fabricar produtos personalizados, criar barreiras à entrada no 
mercado e configurar cadeias de valores. 
 
 
 
3 BALANCED SCORECARD 

O Balanced Scorecard surgiu de um estudo realizado pelo Instituto Nolan 
Norton, no início dos anos noventa, com o intuito de desenvolver um novo modelo de 
medição de desempenho para as empresas, baseado em indicadores financeiros e não 
financeiros. Desse estudo participaram várias empresas de manufatura, serviços, 
indústria pesada e da alta tecnologia. Liderado por David Norton, principal executivo do 
Instituto Nolan Norton, a pesquisa teve como consultor acadêmico Robert S. Kaplan, 
professor da Universidade de Harvard. 

O resultado da pesquisa realizada em 1990 foi sintetizado por Kaplan e 
Norton em forma de artigo em 1992, “The Balanced Scorecard – Mensures That Drive 
Performace” (Harvard Business Review). O artigo trata da frustração dos executivos 
quanto à inadequação dos sistemas tradicionais de mensuração de desempenho e 
apresenta o Balanced Scorecard como um novo sistema de mensuração de desempenho 
capaz de oferecer a administração uma visão rápida, embora abrangente, da empresa. 

Em 1993, os mesmos autores publicaram um outro artigo mostrando como 
várias empresas estavam implementando o Balanced Scorecard. Posteriormente, em 
1996, Kaplan e Norton apresentaram o Balanced Scorecard como sistema gerencial 
estratégico. Pouco tempo depois da última publicação, os artigos foram transformados 
em livro, após um maior estudo e aperfeiçoamento. 

Para Kaplan e Norton (1997, p.VIII), o nome Balanced Scorecard reflete o 
equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-
financeiras, entre indicadores de tendências (leading) e ocorrência (lagging) e entre 
perspectivas internas e externas de desempenho. 

No início, os estudos estavam voltados para sistemas inovadores de 
mensuração de desempenho, mas, com o decorrer do tempo, as experiências 
demonstraram que medidas associadas às quatro perspectivas (financeira, clientes, 
processos internos e aprendizado e crescimento) poderiam comunicar e ajudar a 
implementar uma estratégia consistente. 

Na verdade, o Balanced Scorecard deixou de ser um modelo de medição 
de desempenho para se transformar em um sistema gerencial. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.8), 
[...] as medidas financeiras são inadequadas para orientar e avaliar a 
trajetória que as empresas da era da informação devem seguir na 
geração de valor futuro, investindo em clientes, fornecedores, 
funcionários, processos, tecnologia e inovação. 

A avaliação de desempenho, sob a ótica do Balanced Scorecard, 
objetivando suprir a falta de medidas de indicadores que impulsionem o desempenho 
futuro, manifesta-se sob quatro perspectivas: 



Perspectiva Financeira 
A análise de indicadores financeiros é tradicional. Entretanto, 

isoladamente, é inadequada para orientar e avaliar a estratégia da empresa em ambiente 
competitivo. Devido a sua significância para analisar o passado e a saúde atual da 
empresa esta perspectiva é preservada pelo Balanced Scorecard. 

A perspectiva financeira exerce um papel duplo: indicar se a estratégia da 
empresa e a sua implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos 
resultados, bem como servir de meta principal para os objetivos e medidas das outras 
três perspectivas. 

Muitos criticam os indicadores financeiros por não agregar valor à 
empresa, pois não melhoram a satisfação dos clientes, a qualidade, a duração dos ciclos 
e a motivação dos empregados. 

Os indicadores financeiros não são inadequados, mas não devem ser 
prioridades no atual ambiente competitivo. 

A pesquisa de Leonard A. Schlesinger e James L. Heskett estabelece uma 
forte correlação entre o lucro e a retenção e satisfação do cliente, fatores que dependem 
da qualidade do produto/serviço ofertado, que por sua vez depende da retenção e 
satisfação dos funcionários e da qualidade dos serviços internos (CAMPOS, 1998, p.74). 

Portanto, deve haver um elo entre as quatro perspectivas do scorecard 
que se inicia na financeira, com seus objetivos alinhados às relações de causa e efeito. 
Perspectiva dos Clientes 

O perfil dos clientes tem mudado consideravelmente. A cada dia, 
consumidores tornam-se mais exigentes, e seus interesses tendem a se enquadrar em 
quatro categorias: prazo, qualidade, desempenho e serviços e custo. O prazo não diz 
respeito apenas ao tempo que a empresa leva para atender as necessidades dos 
clientes, mas também ao prazo para lançar novos produtos no mercado. A qualidade 
refere-se à ausência de defeitos, ou seja, um produto/serviço de qualidade deve atingir 
ou superar as especificações do projeto. Desempenho e serviço mensura como os 
produtos ou serviços da empresa criam valor para os clientes. O preço é apenas um dos 
componentes do custo incorrido pelos clientes, fazendo, também, parte dos custos a 
emissão do pedido, programação dos recebimentos e pagamentos dos materiais, 
recebimento, inspeção, estocagem, geração de sucata, retrabalho e a necessidade de 
reformulação em decorrência de entregas erradas. 

O primeiro passo para chegar aos objetivos financeiros é direcionar o foco 
para o cliente. Entender os clientes e atender às suas necessidades é fundamental para 
garantir a sobrevivência no mercado competitivo. Entretanto, não basta satisfazê-los, é 
preciso encantá-los. 

Segunda a filosofia do Balanced Scorecard, as empresas precisam 
identificar os segmentos de clientes e mercado nos quais deseja atuar e, partindo daí, 
definir as suas metas de prazo, qualidade e de desempenho e serviço, para depois 
converter as metas em indicadores de desempenho. 

Há um grupo de medidas essenciais e básicas, geralmente adotadas pelas 
empresas, as quais incluem indicadores de: participação de mercado, retenção de 
cliente, captação de clientes, satisfação de clientes e lucratividade de clientes. 
Perspectiva dos Processos Internos 

A empresa deve priorizar o foco no cliente. Desta forma, as atividades 
internas da empresa devem estar voltadas para atingir às expectativas dos clientes. 

A perspectiva dos processos internos está relacionada às melhorias a 
serem efetuadas nas atividades internas e busca avaliar o grau de inovação nos 
processos de gestão que a empresa possui e o nível de qualidade das suas operações. 

Kaplan e Norton (1997, p.97-98) recomendam que os executivos definam 
uma cadeia de valor completa dos processos internos que tenha início com o processo 
de inovação e termine com o processo pós-venda (Figura 1). 
 



Figura 1 - A Perspectiva dos Processos Internos – o Modelo da Cadeia de Valores Genérica 
Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p.102) 

 
Em síntese, esta perspectiva ressalta a importância dos processos de 

inovação, os processos de operações e serviços pós-venda como formas de agregar 
valor aos produtos e/ou serviços na visão do cliente. 
Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Desenvolver medidas para que a empresa possa aprender e crescer é o 
objetivo da última perspectiva do Balanced Scorecard. Esta perspectiva é a base para 
que os resultados das outras três anteriores possam ser atingidos. O aprendizado e 
crescimento provem de três fontes principais: pessoas, sistemas e procedimentos 
operacionais. 

Investir em equipamentos é fundamental, mas de nada adianta se os 
funcionários não estiverem aptos a lidar com a nova tecnologia, afinal são os homens que 
manipulam as máquinas. 

No modelo econômico atual, a competitividade pouco difere da guerra, 
investir na capacidade e aprimoramento do “exército” é a melhor forma de garantir 
sucesso no mercado. 

Somente as habilidades dos funcionários, recursos utilizados pela 
empresa, serão capazes de propiciar o desenvolvimento e crescimento da empresa. 
Desta forma, evidencia-se a importância dos esforços intelectuais como medida de 
desempenho. 

Ao elaborar o Balanced Scorecard, Kaplan e Norton verificaram três 
categorias principais na perspectiva de aprendizado e crescimento: 

• Capacidades dos funcionários; 
• Capacidades dos sistemas de informação; e 
• Motivação, empowerment e alinhamento. 
Muitos acreditam que o Balanced Scorecard consiste apenas em utilizar 

indicadores financeiros e não financeiros. Mas a verdade não é bem esta, o importante 
desta ferramenta é vincular todas as medidas a uma cadeia de relações de causa e 
efeito, permeando as quatro perspectivas. 

 
 
 

4 O BALANCED SCORECARD COMO SISTEMA GERENCIAL 
O Balanced Scorecard como instrumento de gestão estratégica possibilita 

uma gestão voltada à eficiência e eficácia de longo prazo. Difere de outras ferramentas 
de medição de desempenho pela utilização dos ativos intangíveis e intelectuais na 
avaliação do desempenho da empresa. 

A avaliação de desempenho sob a ótica do Balanced Scorecard manifesta-
se sob quatro perspectivas: 

• Perspectiva Financeira; 
• Perspectiva dos Clientes; 

Processo de 
Serviço 

Pós-venda 

 

 

  

 

 

Identificação 
das 
Necessidades 
dos Clientes 

Identificar 
o 

Mercado 

Idealizar 
 Oferta de 
Produtos/ 
Serviços 

Gerar 
Produtos/ 
Serviços 

Entregar 
Produtos/ 

Prestar 
Serviços 

Satisfação das
Necessidades dos 

Clientes

Serviços   
aos         

Clientes 

Processo de 
Operações 

Processo de
Inovação 



• Perspectiva dos Processos Internos; e 
• Perspectiva do Aprendizado e Crescimento. 
A partir da visão e estratégia da empresa, são traçadas metas para cada 

perspectivas, e para cada meta são traçados indicadores para avaliar o seu desempenho. 
Esses indicadores é que são responsáveis pelo acompanhamento da estratégia. 

O inovador do Balanced Scorecard é a integração das quatro perspectivas 
e o uso da estratégia e visão como ponto central do sistema de gestão (Figura 2). 

O Balanced Scorecard visto como sistema de gestão estratégica trabalha 
com quatro vertentes (Figura 3): 

1. Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia da empresa; 
2. Comunicar e vincular objetivos e medidas estratégicas; 
3. Planejar e estabelecer metas; e 
4. Melhorar o feedback e o aprendizado. 
O primeiro passo, esclarecer a visão e a estratégia da empresa, consiste 

em criar um consenso acerca da visão e da estratégia. O objetivo desta etapa é permitir 
que todos tenham um mesmo entendimento das diretrizes estratégicas e do resultado 
esperado. Se a missão de uma empresa é oferecer serviços de qualidade, deve-se 
estabelecer o que é um serviço de qualidade, caso contrário, cada funcionário poderá 
interpretar de forma diferente, podendo prejudicar os resultados esperados. 

Figura 2 -  As perspectivas do Balanced Scorecard 
Adaptado de Kaplan e Norton (1997,  p.10) 

 
O sucesso do Balanced Scorecard depende do envolvimento e 

comprometimento de executivos e funcionários. Se todos compartilharem da mesma 
visão e sentirem-se motivados a contribuir, poderão surgir sugestões valiosas de como 
alcançar os objetivos traçados. A finalidade do segundo passo, comunicar e vincular a 
estratégia da empresa, é transmitir as estratégias a escalões superiores e inferiores, e 
também integrar todos os objetivos com os departamentais e individuais (CAMPOS, 
1998, p.106). 

O processo de planejamento e estabelecimento de metas, terceiro passo, 
define metas ambiciosas a serem alcanças a longo prazo, num período de três a cinco 
anos. Essas metas deverão superar os resultados de cada perspectiva (financeira, dos 
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clientes, dos processos internos e do aprendizado), de modo que, se alcançadas, tornem 
a empresa competitiva. 

O quarto passo tem por objetivo monitorar o scorecard e averiguar a 
viabilidade da estratégia implementada. A melhor maneira de monitorar é através de 
feedback estratégico. Por meio de feedback, o executivo recebe informações sobre a 
implementação da estratégia e se ela foi bem sucedida. É fundamental também que os 
executivos trabalhem em “double loop” (circuito duplo), ou seja, considerem a hipótese de 
que a estratégia estabelecida inicialmente não seja a mais coerente ou não está 
adequada às necessidades atuais e precisa de ajustes ou reformulação geral.  

 

Figura 3 -  O Balanced Scorecard como sistema gerencial 
Adaptado de Kaplan e Norton (1997,  p.12) 

 
 
 

5 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E O BALANCED SCORECARD 
A primeira etapa do Balanced Scorecard consiste em esclarecer e traduzir 

a visão e a estratégia da empresa, devendo ser um consenso. Este, por sua vez, é 
realizado por meio da troca de informações e argumentos convincentes. 

Depois de esclarecida a visão e a estratégia, deve haver a comunicação 
desta a todos os escalões, inferiores e superiores, pois a estratégia é apenas o primeiro 
passo. 

O Diferencial do Balanced Scorecard é a integração das quatro 
perspectivas, financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, ou 
seja, é descrever e transmitir a estratégia da empresa através de um conjunto integrado 
de indicadores financeiros e não-financeiros, vinculando objetivos e medidas estratégicas 
a todos os funcionários, de modo que possam contribuir para o sucesso da organização, 
sendo esta a finalidade da segunda etapa. 
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Como já apresentado, o sistema de informação é um canal de 
comunicação dentro da organização e que, no caso do Balanced Scorecard, tem além de 
outras funções a responsabilidade de transmitir a estratégia da empresa de forma que 
todos entendam e sintam-se motivados a tomar atitudes que visem o interesse da 
empresa. Serão as pessoas que tornarão a estratégia um sucesso ou não. 

Neste aspecto, sem um sistema de informações adequado a qualidade da 
informação pode ser afetada, podendo indivíduos e departamentos otimizar seu 
desempenho local, mas não contribuir para a realização dos objetivos estratégicos. 

A terceira etapa refere-se ao planejamento e estabelecimento de metas. 
Segundo Bio (1985, p.39), planejar é “desenvolver alternativas e escolher uma entre as 
alternativas identificadas, à luz das premissas que as envolvem, tendo em vista a 
consecução de determinado objetivo futuro”. 

Para desenvolver e discernir quanto às alternativas a seguir, faz-se 
necessário identificar as oportunidades e ameaças, constatadas no ambiente externo, e 
os pontos fortes e fracos, de origem interna, como já apresentado, ou melhor, colher 
informações internas e externas, frutos de um sistema de informações. 

Como o planejamento traça estratégia a ser seguida para se alcançar os 
objetivos almejados, deve ser fundamentado em informações confiáveis, ou seja, o 
sistema de informações deve ser eficiente e adequado às necessidades do planejamento. 

Kaplan e Norton (1997) enfatizam o recurso que o Balanced Scorecard 
proporciona aos gestores que é a capacidade de saber a qualquer momento do esforço 
de implementação e se a estratégia está de fato funcionando e, em caso negativo, por 
quê. Tal recurso somente é possível devido ao feedback e o aprendizado, análise e 
reflexão que teste e adapte a estratégia às condições emergentes, quarta etapa. 

As estratégias para as organizações da era da informação não podem ser 
lineares e rígidas. Os executivos precisam receber feedback sobre o resultado de suas 
estratégias e sobre as mudanças do ambiente. Embora a estratégia tenha sido planejada 
com as melhores intenções e com as melhores informações disponíveis, talvez não seja 
mais adequada ou válida para as condições atuais, neste caso, as estratégias devem ser 
revistas e adaptadas ao novo cenário. 

O aprendizado contínuo dentro da organização, segundo Mcgee e Prusak 
apud Beuren (1998, p.91), 

é tanto o impulso quanto o motor que leva à mudança. Como impulso 
para mudança, aprendizado significa observar o ambiente para detectar 
sinais fortes ou fracos, sintomas precoces de ameaças e oportunidades. 
É detectar mudanças que ameaçam ampliar o distanciamento entre as 
exigências ambientais e o fundamento atual de uma organização. 

As organizações precisam ter capacidade de aprender com suas próprias 
experiências, questionando suas premissas, refletindo sobre a teoria segundo a qual 
vêem operando e criando novas estratégias para aproveitar novas oportunidades ou para 
neutralizar novas ameaças não previstas quando da elaboração da estratégia inicial. 

O Balanced Scorecard fornece três elementos essenciais ao aprendizado 
estratégico. O primeiro é a comunicação que integra os esforços e realizações individuais 
com os objetivos das unidades de negócio. O segundo é o feedback estratégico, 
ferramenta que incorpora o conhecimento que todo o pessoal da empresa tem sobre as 
mudanças no ambiente competitivo. Terceiro, o scorecard facilita a revisão da estratégia 
que, por sua vez, é essencial para o aprendizado estratégico. 

O aprendizado é importante por dar suporte ao sistema e aos usuários da 
informação, melhorando a coordenação e comunicação entre fornecedores e usuários da 
informação e somente é possível se existir um sistema que forneça informações úteis 
para tais fins. 

Neste contexto, o sistema de informação passa de uma simples 
ferramenta de coleta de dados para uma ferramenta de descoberta das relações entre os 
vários elementos em análise e seu impacto na organização e nas pessoas que nela 
trabalham. 



O sucesso do Balanced Scorecard depende de um bom monitoramento e 
reavaliação constante, a fim de averiguar se a estratégia traçada realmente está sendo 
seguida conforme definida e se ainda é valida, visto que há mudanças constantes no 
cenário competitivo. 

Neste contexto, o sistema de informação assume papel de grande valia, 
uma vez que pode viabilizar a agilidade necessária, trazendo informações, 
imediatamente, dos diversos setores da empresa aos gestores (BEUREN, 1998, p.77). 

 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Balanced Scorecard é uma ferramenta de avaliação de desempenho 

inovadora, não por usar indicadores financeiros e não-financeiros, mas por manter uma 
relação de causa e efeito entre as quatro perspectivas propostas por Kaplan e Norton 
(financeira, dos clientes, dos processos internos e aprendizado e crescimento), além de 
proporcionar à empresa aprendizado contínuo e minimizar a sobrecarga de informações, 
uma vez que reúne em um único relatório gerencial várias informações necessárias à 
administração. 

A informação é fundamental para o bom desempenho do Balanced 
Scorecard, pois é através desta que os gestores têm suporte necessário para a definição, 
execução e avaliação da estratégia, objetivando assegurar o sucesso da empresa no 
mercado competitivo. 

Faz-se necessário um sistema de informações abrangente, para que 
possa fornecer todas as informações necessárias aos gestores das quatro perspectivas. 
Além de abrangente, o sistema de informações deve ser flexível para permitir que se 
conheça as falhas ocorridas durante a implementação do Balanced Scorecard e as falhas 
da estratégia. A flexibilidade também permite a adaptação da empresa às mudanças 
ocorridas nos ambientes externo e interno da organização. 

Com a globalização da economia, exigindo cada vez mais capacidade de 
inovação, flexibilidade, rapidez, qualidade, a informação tem tornado um dos principais 
elementos das atividades de negócio, tornando cada vez mais estratégico o papel por ela 
exercido. Portanto, conclui-se que o sistema de informação é um fator determinante do 
sucesso do Balanced Scorecard. O sistema de informação deve, para o sucesso do 
Balanced Scorecard, fornecer informações adequadas à decisão, com benefício superior 
ao seu custo, informações oportunas, precisas, relevantes, abrangentes, entendíveis, 
confiáveis, seletivas, flexíveis, consistentes e integradas e com tempo de resposta curto, 
permitindo informações mais rápidas, principalmente em um ambiente turbulento e com 
rápidas mudanças como o que estamos vivendo. 
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