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Capítulo 1 

O que é BSC (Balanced Scorecard)  

 

O BSC é um método voltado ao gerenciamento de estratégia das 

empresas. Seu principal objetivo é possibilitar que gestores e equipes 

trabalhem pensando no futuro à longo prazo, atuando para 

concretizar ações ou projetos que tragam crescimento. 

O BSC (Balanced Scorecard) tem como foco atuar para que a visão da 

empresa seja concretizada. Com ele, é possível gerenciar os objetivos, 

com a atenção necessária para realizar o monitoramento por meio de 

indicadores. 

 

 1.1 Defina onde você quer chegar 

 

O sucesso do BSC está em seguir uma ordem que realmente direcione 

a empresa ao resultado do objetivo global. Criando uma espécie de 

cascata que vai, aos poucos, materializando a estratégia em um 

caminho a ser seguido. 

Primeiro você define os objetivos de cada perspectiva do seu negócio, 

depois estabelece indicadores que vão medir se esses objetivos estão 

ou não sendo alcançados e, por último, cria projetos, ações ou 
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processos que atuem para melhorar os indicadores e, assim, alcançar 

os objetivos traçados. 

 

1.2 As 4 perspectivas do BSC: 

 

O BSC surgiu na década de 90, criado pelo professor Robert Kaplan e 

pelo executivo David Norton. Já nessa época, eles identificaram que 

guiar as empresas apenas por indicadores financeiros não mais as 

ajudava a se manter competitivas e inovadoras por longos períodos de 

tempo. Kaplan e Norton propuseram então que os indicadores fossem 

analisados sobre 4 perspectivas: Financeira, de clientes, de processos 

internos e de aprendizado e crescimento. Vejamos cada uma delas: 

 

Perspectiva Financeira 

Na Perspectiva Financeira do BSC tratamos assuntos como a 

lucratividade e o retorno financeiro. Resumindo, vamos definir 

objetivos financeiros para 3, 5 ou 10 anos, o tempo que você escolher. 

Aqui, você pode definir objetivos estratégicos como: 

• Alcançar um retorno de 20% sobre o capital investido;  

• Aumentar as fontes de receita  

• Estabilizar o fluxo de caixa, reduzindo o tempo de fechamento. 
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Perspectiva de Clientes 

Essa perspectiva centra-se no alvo de todos os esforços da empresa: o 

cliente. Aqui, temos objetivos estratégicos que buscam garantir que, 

dentro do tempo que você determinou (3, 5 ou 10 anos), a empresa não 

só tenha lucros como tenha aumentado sua quantidade de clientes. 

É muito fácil focar nas capacidades internas, desenvolvendo a 

competência das equipes e melhorando os processos por exemplo; 

entretanto os fatores internos não vão fazer com que o cliente opte 

por comprar ou não um produto. O fator decisivo mesmo é o fato do 

produto resolver ou não o problema que aflige o comprador. Por isso, 

a Perspectiva de Clientes é importante, pois faz com que a empresa 

olhe para os fatores externos, olhar para o cliente. 

Entre os objetivos estratégicos da perspectiva de clientes pode estar: 

• Aumentar os resultados dos clientes em 20%; 

• Ter 90% de aceitação sobre o produto; 

• Aumentar o índice de satisfação do cliente. 

 

Perspectiva de Processos Internos 

Essa perspectiva visa identificar os processos que mais tem impacto na 

organização e direcioná-los à excelência. 
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Aqui, precisamos estabelecer formas de fazer com que os processos 

que tem contato direto com o cliente, se tornem cada vez melhores. 

Também é vital nessa perspectiva trabalhar para tornar os processos 

cada vez mais focados nas necessidades dos clientes. 

É importante ressaltar que a perspectiva de processos internos 

também pode identificar a necessidade de criar novos processos, que 

tornem possível executar a estratégia e alcançar os objetivos. 

Como exemplos de objetivos estratégicos dessa perspectiva, podemos 

falar em: 

• Desenvolver novos produtos; 

• Tornar o atendimento ao cliente mais ágil (pós-venda); 

• Reduzir o ciclo de produção do produto X. 

 

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

A quarta perspectiva do BSC tem por objetivo trabalhar no 

conhecimento da empresa. Assim, você vai definir objetivos 

estratégicos que visem tornar a empresa mais capaz e competente ao 

realizar suas ações. 

Para alcançar esses objetivos, entram aqui projetos que tornem os 

colaboradores eficientes em executar suas tarefas e que, com o 

crescimento planejado, continuem sendo capazes de atuar e aprender 

daqui a 5 anos, por exemplo. O clima organizacional, questões como a 
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motivação das pessoas e o alinhamento aos objetivos e estratégias da 

empresa também devem ser trabalhados nessa perspectiva. 

É mais fácil entender essa perspectiva se você pensar que todos os 

objetivos listados até aqui têm que ser executados por alguém. Além 

disso, também é importante trabalhar sobre o conhecimento gerado 

pelos processos como um todo, encontrando formas de reter 

informações importantes para o futuro da empresa. 

Podem ser exemplo de objetivos na perspectiva de aprendizado e 

crescimento: 

• Capacitar os colaboradores através de cursos; 

• Centralizar e refinar as informações de clientes; 

• Incorporar a cultura de revisão qualidade à rotina dos 

colaboradores. 
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Capítulo 2 

Definindo objetivos estratégicos com o BSC 

Quando falamos sobre a estratégia de uma organização, estamos 

discutindo sobre como uma empresa pode gerar valor para clientes, 

colaboradores, acionistas, sociedade e suas partes interessadas em 

curto ou longo prazo.  

Mesmo que uma empresa tenha uma missão muito concreta e uma 

visão motivadora, isso não será suficiente se esses desejos de gerar 

valor não se transformarem em um plano estratégico para que seja 

executado. 

Você, com certeza, deve conhecer alguns métodos e ferramentas para 

planos estratégicos, mas quero ressaltar uma característica do BSC que 

ajuda desenvolver clareza na estratégia: os objetivos estratégicos. 

 

2.1 Por que o BSC é uma boa ferramenta para definição de 

planos estratégicos? 

 

A maioria dos planos estratégicos ignora a definição de objetivos 

estratégicos. O problema disso é que os “objetivos” se tornam uma lista 

de intenções, ou até de tarefas, apresentadas e atualizadas 
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periodicamente, mas que não saem do papel, não são executados. E 

quando são executadas, não fica claro qual o resultado e seu impacto 

na empresa. 

Existem sim empresas que têm uma direção estratégica bem alinhada 

e direcionada para execução, mas mesmo essas tendem a ter planos 

com grande ênfase nos resultados econômicos e financeiros e pouca 

intensidade em temas como clientes, processos e crescimento das 

equipes. 

A questão é que os resultados financeiros virão a partir do trabalho 

empenhado em atender os clientes, melhorar os processos e 

desenvolver competências da equipe, ou seja, o resultado é 

consequência do esforço! 

O Balanced Scorecard permite olhar para empresa como um todo, 

estruturando objetivos estratégicos para cada uma dessas 

perspectivas. Assim, você garantirá uma conexão clara entre as 

intenções, objetivos, projetos, execução e resultados. 

 

2.2 Definindo bons objetivos estratégicos. 

 

Os objetivos estratégicos irão refletir qual será o foco da organização 

em cada uma das 4 perspectivas. O ideal é que você defina de 3 a 4 

objetivos em cada perspectiva e que esses objetivos direcionem a 

empresa para alcançar a visão 360. 



     

 11 / 24 

 

Envolva pessoas da equipe para fazer a definição dos objetivos 

estratégicos, se não puder envolver todo mundo, pelo menos os líderes. 

As pessoas se engajam naquilo que elas entendem e ajudam a 

construir. 

 

2.3. Faça seu plano estratégico se tornar realidade. 

 

O Balanced Scorecard é uma ótima ferramenta para estruturar seu 

plano estratégico em diferentes perspectivas, e principalmente 

conectar as intenções com os resultados esperados. Quando essa 

conexão fica clara, é mais fácil fazer a análise da sua estratégia e 

iniciar projetos que ajudem alcançar o objetivo global. 

Mas lembre-se, o monitoramento é você quem vai fazer. Ter um plano 

estratégico estruturado com objetivos em diferentes perspectivas não 

vai adiantar se você não discutir sua estratégia periodicamente. E isso 

não se trata de apenas manter os dados atualizados, mas de 

desenvolver pessoas e projetos para que se alcance a visão completa 

dos processos. 

Estabeleça projetos, reflita indicadores, desenvolva novas estratégias 

e nunca se esqueça: mais importante do que a ferramenta que você 

usa é conseguir fazer seu plano estratégico se tornar realidade e gerar 

o resultado que você busca! 
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Capítulo 3 

O BSC: relação de causa e efeito  

 

O BSC ajuda a conduzir a história da organização e revelar muitas 

informações importantes sobre ela. Com ele, é possível saber se a 

estratégia da sua empresa caminha bem ou se ela precisa de cuidados 

e ações que a coloquem nos trilhos novamente. 

Para explicar essa relação um pouco melhor, vou falar sobre o que é 

um mapa estratégico e sobre como ele cria uma relação de causa e 

efeito entre indicadores, ações e objetivos. 

 

3.1 O que é Mapa Estratégico? 

 

Depois de ter definido todos os objetivos estratégicos para cada 

perspectiva e estabelecer cada indicador que será avaliado, você e 

seus colaboradores terão um verdadeiro mapa para alcançar a 

estratégia. Vocês terão uma visão clara de onde atuar para alcançar os 

objetivos. Por exemplo, um colaborador saberá que para atingir um 

objetivo da perspectiva financeira, ele terá que trabalhar para 

melhorar o indicador ‘x’. 

Por isso dizemos que o BSC fornece um mapa da estratégia, porque ele 

mostra de forma detalhada como cada indicador afeta os respectivos 
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objetivos estratégicos da organização. Assim, saberemos exatamente 

quais são os efeitos de cada ação tomada. 

 

3.2 Defina a história sua organização quer ter. 
 

Tudo o que sua empresa conquistou até hoje é fruto de várias ações 

que ela executou ao longo do tempo. Por exemplo, se o seu time 

comercial está vendendo mais, não é por que você fez simpatia, jogou 

os búzios ou comprou um pé de coelho; mas sim, por um conjunto de 

fatores que resultaram no aumento das vendas.  

A sua empresa desenvolveu produtos melhores, a equipe de vendas 

participou de treinamentos, a qualidade aperfeiçoou os processos, e 

assim suecssivamente. 

Perceba que são várias causas que levaram a um efeito: o aumento das 

vendas. Com a estratégia é a mesma coisa, você tem que planejar as 

“causas” que irão impactar nos objetivos, levando aos “efeitos” (ou 

resultados) que você deseja. 
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Capítulo 4 

BSC: desdobrando objetivos estratégicos em 

indicadores 

O primeiro passo do BSC é definir os objetivos estratégicos que vão 

ajudar sua empresa a concretizar a visão que ela tem para os próximos 

3, 5 ou 10 anos. Ao definir os objetivos para cada perspectiva, você 

apresenta para o restante da organização e tenta colocar em 

execução… 2 ou 3 meses depois, você percebe que não é tão fácil assim. 

O que geralmente acontece é que as pessoas entendem o objetivo, 

compram a ideia, estão dispostos a ajudar, mas nem sempre sabem 

como fazer isso. 

Por exemplo: o que uma pessoa que trabalha na Infra de uma empresa 

deve fazer para ajudar a alcançar, por exemplo, o objetivo “Alcançar a 

lucratividade planejada” da perspectiva financeira? É aqui que os 

indicadores entram e é sobre isso que vamos falar: sobre como 

desdobrar indicadores para ajudar na execução da estratégia. 
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4.1 Por que os indicadores ajudam a executar a estratégia 

 

Um indicador nada mais é que uma métrica que acompanha os 

objetivos da empresa, seja de forma quantitativa ou qualitativa, ou 

seja, eles vão monitorar se o trajeto que estamos fazendo realmente 

levará aos resultados que esperamos (estratégia). 

Basicamente, temos dois tipos de indicadores: os indicadores de 

resultados e os indicadores de esforços. Explicando-os de forma 

simples: o os indicadores de resultado medem os resultados das ações 

que já foram executadas, e; o os indicadores de esforço medem a 

“quantidade” de ações que foram feitas para alcançar o objetivo. 

O que você precisa fazer para ajudar as pessoas é dividir o objetivo 

estratégico em vários indicadores em que as pessoas possam trabalhar 

para melhorar os resultados, criando indicadores em cascatas, que vão 

desde dos objetivos estratégicos até os indicadores individuais de 

desempenho. 
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4.2 Pontos importantes dos indicadores. 

 

É preciso definir quem são as pessoas ou responsáveis por acompanhar 

esses indicadores, a execução e os planos de ação dentro de cada 

objetivo; assim como é preciso estabelecer indicadores condizentes 

com a realidade da empresa, ou seja, as metas precisam ser SMART e 

alinhadas com os objetivos organizacionais. 

No meu exemplo, eu só acrescentei indicadores de esforço no último 

nível do desdobramento, mas isso não significa que seja obrigatório 

usar esses indicadores só no último nível. Em todos os níveis, podem 

haver tanto indicador de esforço como indicadores de resultado. Um 

exemplo bem simples pode ser, no 2º nível, a quantidade de projetos 

executados para aumentar a lucratividade.  

Esses projetos podem não ter nada a ver com as vendas do vendedor A 

ou B e, mesmo assim, estarem focados no aumento da lucratividade. 

Assim, realizar mais projetos pode ser um esforço da organização para 

atingir um determinado objetivo. 

A ideia de desdobrar os indicadores em níveis (ou em Cascata), é que 

os resultados esperados estejam claros para todos e que ações sejam 

tomadas para alcançá-los, assim sua empresa saberá exatamente 

quando e onde atuar. 
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Capítulo 5 

Planejamento não tem data nem hora para 

acabar. 

Uma das práticas do BSC que agrada muito é a RAE (Reunião de Análise 

da Estratégia). Nela você revisita seu plano todo mês (isso para aqueles 

que o fazem de forma mensal), e isso tem muito a ver com planejar, 

não com plano. 

Se você havia definido algo, quando você revisita o “plano”, pode 

mudar tudo, propor ações, projetos, tarefas, para colocar as coisas nos 

trilhos do jeito que você acredita. Isso é planejamento de verdade, 

garantir que os esforços estão sendo direcionados para a estratégia. 

 

5.1 A estratégia está viva 

 

A estratégia deve ser viva, ela deve acontecer no dia a dia e o BSC ajuda 

você a olhar periodicamente para objetivos estratégicos, indicadores 

e projetos. Isso faz com que os objetivos estratégicos sejam muito mais 

que um documento formalizado. 

Se você tem uma boa estratégia, que pensa nas finanças, nos clientes, 

nos processos e nas pessoas, se você olha isso periodicamente e toma 

ações para corrigir o curso, realiza projetos para melhorar, me diz, 

como isso vai dar errado? 
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Capítulo 6 

O que o Planejamento Estratégico tem a ver 

com o Contexto da Organização 

 

“Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o 
planejamento. ” 

 
Thomas Edson 

 

 

6.1 Você conhece sua empresa? 

 

A ISO 9001:2015 especifica no item 4 que devemos identificar o que 

afeta nossa empresa (fatores internos e externos) também quem é 

afetado (partes interessantes) por cada ação executada na 

organização. Mas, ainda mais importante do que fazer o que a ISO 

pede é entender o caminho que a sua empresa está trilhando. 

Você precisa definir a visão, missão e valores. Precisa entender qual a 

capacidade da empresa, o que ela faz e como faz, quais fatores 

internos e externos impactam os processos, os recursos disponíveis, e 

entre outros pontos. 

Para isso, você precisa entender que não tem ferramenta certa, a 

norma não diz como fazer, ela apenas é mandatória, devemos fazer 
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utilizando a ferramenta que acharmos apropriada para nosso modelo 

de negócio. 

Apenas a definição dos pontos não vai gerar tantos benefícios assim. É 

preciso definir a estratégia da sua empresa, entender que você está no 

ponto A e que precisa traçar meios de chegar no ponto B. E não tem 

como falar de estratégia se não sabemos quem a gente é, qual 

problema resolver e onde queremos chegar. 

 

6.2 Onde sua empresa quer chegar? 

 

Depois de identificadas as principais características da sua empresa, 

precisamos criar planos e metas que sejam condizentes com o 

contexto que foi definido. Por exemplo, se a minha empresa trabalha 

com Software para Gestão de Qualidade, e os colaboradores tem 

competências desenvolvidas nessa área; talvez não seja muito lógico 

constar no nosso planejamento estratégico que queremos lançar 

aplicativos de jogos infantis, não é? 

Citamos esse exemplo porque muitas vezes definimos objetivos que 

não nos leva onde queremos chegar. Também pode acontecer de 

definirmos objetivos que são poucos prováveis de se realizar de acordo 

com o nosso estado atual. Nesse caso, na verdade, a estratégia tem que 

estar focada em capacitar a empresa para depoi, atingir um objetivo 

maior. 

Há vários motivos que podem levar a isso, essa confusão na hora de 

definir os objetivos geralmente acontece quando o contexto da 
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organização não é claro para as pessoas envolvidas no planejamento 

estratégico. 

 

6.3 E onde o BSC entra nessa história? 

 

Perceba que o planejamento estratégico é um ciclo composto de 3 

etapas: 

1. Entender quem você é; 

2. Definir onde quer chegar; 

3. Trabalhar para execução. 

Mesmo que tenha feito tudo certo na primeira e segunda etapa, você 

ainda vai precisar de uma ferramenta que te ajude a organizar os 

objetivos e faça chegar no resultado através da estratégia. E o BSC é 

ideal para isso. 

Ele orienta todo o processo de mudança organizacional, lembra do 

“sair do ponto A e chegar ao ponto B”? Com ele é possível estruturar as 

iniciativas da organização de maneira integrada, envolvendo toda a 

empresa nas 4 perspectivas. Assim é mais fácil atingir os objetivos e 

metas, com o sucesso das ações estratégicas. 
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Capítulo 7 

A estratégia só funciona se tudo estiver 

conectado 

 

“A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática 

sem estratégia é o ruído antes da derrota. ” 

Sun Tzu 

 

Quando falamos sobre estratégia de uma organização, estamos 

discutindo sobre como uma empresa pode gerar valor para clientes, 

colaboradores, acionistas, sociedade e suas partes interessadas no 

curto ou longo prazo. 

Mesmo que uma empresa tenha uma missão muito concreta e uma 

visão motivadora, isso não será suficiente se esses desejos de gerar 

valor não se transformarem em um plano estratégico para que seja 

executado. 

Você, com certeza, deve conhecer alguns métodos e ferramentas para 

planos estratégicos, mas quero ressaltar uma característica do BSC que 

ajuda desenvolver clareza na estratégia: os objetivos estratégicos. 

Esses objetivos podem se traçados através de várias metodologias 

ágeis, uma delas é o OKR. Onde se define o objetivo global da empresa 
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e se divide as metas por setores, para que todos remem em prol desse 

propósito. 

 

GRPRO Infinite 

 

O GRPRO, gestão por resultados, uma plataforma 100% online e com 

sua metodologia ágil, o que permite crescimento consistente e analise 

constante dos resultados. 

Ela une a performance da sua rede à eficiência do OKR, através de 

módulos que irão traçar estratégias que causam impacto no 

crescimento de seu negócio, alavancando sua lucratividade. 

 

Plataforma que atua em todas as áreas de sua rede 
permitindo uma visão 360º do seu negócio 
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Conheça alguns clientes que já 
fazem gestão baseada em 
Inteligência de dados 

 

Uma plataforma que leva 
tecnologia para dentro da 
operação permitindo o 
engajamento da rede e 
crescimento acelerado do negócio. 

 

 

 

ACELERE O CRESCIMENTO DO SEU NEGÓCIO 

Empresas crescendo em ritmo de startup com gestão estratégica. 

Vamos começar? 

 

Fale com a AdaptWeb Tecnologia.  

Agende uma apresentação ;) 

 

 

www.adaptweb.com.br 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5535991198216
https://api.whatsapp.com/send?phone=5535991198216
https://api.whatsapp.com/send?phone=5535991198216
https://api.whatsapp.com/send?phone=5535991198216
http://www.adaptweb.com.br/
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