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Resumo 

Na transição da era industrial para a era da informação, os ativos intangíveis tornaram-se a 

maior fonte de valorização das organizações. Assim, os métodos então utilizados para 

mensurar o desempenho das organizações, geralmente baseados apenas em indicadores 

financeiros, mostraram-se obsoletos. Diante deste cenário, Robert S. Kaplan e David P. 

Norton desenvolveram um dos métodos de medição de desempenho mais utilizados no 

mundo, atualmente: o Balanced Scorecard (BSC). Esta pesquisa objetivou levantar como o 

BSC foi abordado nos periódicos classificados pela Capes como Qualis A e B – 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo, por meio da análise dos títulos, resumos e 

palavras-chave dos artigos publicados entre os anos de 2008 e 2012. Quanto à metodologia, a 

pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, bibliométrica, quantitativa e descritiva. Foram 

pesquisados 78 artigos, abrangendo 48 periódicos. Por meio dos resultados, observou-se que: 

foram publicados por ano, em média, 15,6 artigos sobre o BSC, sendo que mais de 80% dos 

artigos pesquisados são de natureza prática; os periódicos de classificação B3 são os que mais 

publicaram artigos sobre o BSC (48,72%); quanto aos setores, houve relativo equilíbrio no 

estudo do BSC entre o Setor Público e o Setor Privado (17,95% e 16,67%, respectivamente); 

quanto às atividades de produção, 50% das abordagens ocorreram em organizações 

prestadoras de serviços; 41,03% das experiências com o estudo e/ou aplicação do BSC foram 

positivas, apenas 2,56% das experiências foram negativas e 56,41% não traz uma conclusão, 

em seus resumos, sobre a experiência com o BSC.  

Palavras-chave: Desempenho Organizacional. Balanced Scorecard. Bibliometria. 

Área temática: Educação, Ensino, Pesquisa em Contabilidade e Formação do Professor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A comunicação científica é parte fundamental do exercício da ciência e, portanto, uma 

pesquisa possui valor somente quando é comunicada (OLIVEIRA; BRANCO, 2009?; 

LAVILLE; DIONNE, 1999). Alvarenga (1996, p. 60) afirma que tal comunicação objetiva 

“criar, criticar e contribuir para um consenso racional de ideias, conhecimentos e 

informações” e que a comunicação científica formal ocorre por meio da publicação, como em 

livros e periódicos. 

De acordo com Laville e Dionne (1999), periódicos são publicações regulares, dentre 

os quais se destacam as revistas científicas, e que nestas, o artigo é possivelmente o meio mais 

importante de comunicação da pesquisa. Santos (2010) acredita que “a análise da evolução 

dos periódicos científicos evidencia a sua importância dentro do processo de comunicação 

científica.” Diante dessa importância, Alvarenga (1996) ressalta que o periódico científico é a 

comunicação formal mais notável, e que por isso é objeto de estudo para conhecimento dos 

processos de comunicação, bem como das particularidades e do desenvolvimento dos ramos 

específicos da ciência. 

Segundo Araújo (2006, p. 12), no início do século XX, em virtude da necessidade de 

se estudar e avaliar as atividades de produção e comunicação científica, surgiu a bibliometria: 

“técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do 

conhecimento científico.” Conforme Vanti (2002 apud Araújo, 2006), o termo „bibliometria‟ 

foi criado por Otlet em 1934, mas só veio a se popularizar em 1969 com a publicação de um 

artigo de Alan Pritchard intitulado „Bibliografia estatística ou bibliometria?‟. A princípio, a 
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bibliometria ocupava-se na mensuração de livros, mas aos poucos contemplou outros 

formatos, como os artigos de periódicos (ARAÚJO, 2006). 

No que diz respeito à produção científica no ramo de ciência da Contabilidade, 

Souza et al. (2008 apud Nascimento, Pereira e Toledo Filho, 2010) asseveram que os 

periódicos brasileiros de contabilidade já podem ser computados entre os principais elementos 

da produção científica nacional. Já Theóphilo e Iudícibus (2005) salientam que os trabalhos 

que abordam a produção científica em Contabilidade no Brasil são, geralmente, norteados 

pela bibliometria. Na Contabilidade, um dos assuntos que tem se destacado é o Balanced 

Scorecard (BSC), instrumento que faz a ligação entre a estratégia da empresa e a medição de 

seu desempenho. 

Assim, esta pesquisa, diante da atualidade e relevância desse tema para a 

Contabilidade, buscou responder à seguinte questão: Como o Balanced Scorecard foi 

abordado, nos periódicos classificados pela Capes como Qualis A e B – Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo –, entre os anos de 2008 e 2012? 

Portanto, para o profissional e para o estudante da Contabilidade, a presente pesquisa 

mostra-se relevante ao verificar a produção científica a respeito de um dos mais utilizados 

sistemas de mensuração de desempenho organizacional, o qual permite à contabilidade 

gerencial fornecer informações que satisfaçam as atuais demandas das organizações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico aborda brevemente a Capes e seu conjunto de procedimentos 

denominado Qualis. Em seguida, há uma exposição sobre o BSC e suas perspectivas. 

 

2.1 Sistema de classificação Qualis/Capes 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes) foi 

instituída pelo decreto nº 29.741 de 11 de julho de 1951 com o nome Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (HISTÓRIA, 2012). 

A Capes é uma fundação do Ministério da Educação e “desempenha papel 

fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) em todos os estados da Federação.” (INSTITUCIONAL, 2012, p. 1, grifo nosso). 

Além disso, a Capes atua na formação de professores da educação básica, conforme a Lei nº 

11.502 de 11 de julho de 2007. 

Qualis “é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação.” (QUALIS, 2011, p. 1). 

Ainda segundo a Capes, “o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, 

a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos.” 

(QUALIS, 2011, p. 1). A classificação de tais periódicos dá-se pelas áreas de avaliação e é 

atualizada anualmente. Os periódicos “são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - 

A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero.” (QUALIS, 2011, p. 1). 

Caso o periódico seja classificado em duas ou mais áreas, o mesmo pode receber avaliações 

distintas. Tal classificação, porém, não objetiva estabelecer a qualidade dos periódicos de 

forma absoluta. 

 

2.2 O BSC 
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Este tópico aborda o conceito do BSC e suas quatro perspectivas. 

 

2.2.1 Origem e conceito 

É evidente a mudança, no que diz respeito aos ativos tangíveis e intangíveis, pela qual 

passaram as empresas em todo o mundo. Antes, o valor de cada empresa estava, 

majoritariamente, nos seus ativos tangíveis. Porém, nos últimos anos, na transição da era 

industrial para a era da informação, os ativos intangíveis tornaram-se a maior fonte de 

valorização das empresas. Segundo Kaplan e Norton (2004), há décadas nota-se uma gradual 

transição de uma economia baseada em ativos tangíveis para uma economia fundamentada em 

ativos intangíveis, os quais, em média, já representam mais de 75% do valor das empresas. 

Diante deste novo cenário, os métodos então usados para mensuração de desempenho 

das empresas, geralmente baseados em indicadores financeiros, mostraram-se obsoletos e 

ineficazes. Segundo Olve, Roy e Wetter (2001), houve aumento no número de críticas às 

análises estritas em medidas financeiras. 

Apesar da importância dos indicadores financeiros, estes não eram suficientes para 

satisfazer as necessidades empresariais de longo prazo num mercado cada vez mais 

competitivo. Para Kaplan e Norton (1997), a gestão por meio de relatórios financeiros 

continuava presa a um modelo contábil que fora desenvolvido há séculos.  

Ademais, é função básica do contador, segundo Marion (2012), prover os usuários da 

Contabilidade de informações úteis para que possam tomar decisões. Para que o contador 

produza essas informações, elas devem ser compatíveis com as recentes necessidades das 

organizações. De acordo com esse raciocínio, Lopes (2012) adverte que, tanto os contadores 

quanto os demais profissionais usuários da contabilidade necessitam refletir profundamente 

sobre mensuração e reconhecimento de ativos intangíveis, sob o risco de que a contabilidade 

não consiga demonstrar a realidade das modernas organizações baseadas principalmente em 

ativos intangíveis. 

Então, surgiu a necessidade de metodologias que, não limitadas ao âmbito financeiro, 

acolhessem essa nova situação e que contemplassem os ativos intangíveis das empresas. 

Assim, em 1990, o Instituto Nolan Norton, associado à KPMG, patrocinou um estudo 

que duraria um ano. Intitulado Measuring Performance in the Organization of the Future, o 

estudo objetivava o desenvolvimento de um novo sistema de medição de desempenho, tendo a 

participação de grandes empresas, tais como: Advanced Micro Devices (AMD), Apple 

Computers, General Electric (GE), Hewlett Packard (HP) e Shell Canada (KAPLAN; 

NORTON, 1997). O principal executivo do instituto, David P. Norton, liderou o estudo e 

contou com a participação de Robert S. Kaplan, professor de Harvard. Era o início de um 

conceito em que Kaplan e Norton (2004) recomendavam às organizações que mantivessem os 

indicadores financeiros, mas que considerassem também indicadores não-financeiros sob três 

perspectivas – clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Essas quatro 

perspectivas fundamentam o Balanced Scorecard (BSC). 

Kaplan e Norton (1997, p. 25) conceituam o BSC como um instrumento que “traduz 

missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados segundo quatro perspectivas 

diferentes: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.” 

Tais medidas servem de base para um sistema de medição de desempenho e de gestão 

estratégica (KAPLAN; NORTON, 1997). 

De acordo com Serra, Torres e Torres (2004, p. 119, grifo do autor), o BSC  



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 
 

 

 

é um sistema de gestão de estratégia que utiliza indicadores de desempenho 

organizados em torno das quatro perspectivas […] – financeira, dos clientes externos 

ou de marketing, dos processos internos ou de produção, de aprendizado e de 

crescimento ou de inovação e de talento humano –, e que permite que as 

organizações utilizem o desdobramento da estratégia para fazer seu planejamento. 

 

Os desenvolvedores do BSC não estabelecem, porém, uma natureza rígida para o 

modelo das quatro perspectivas, pois, apesar de se mostrarem adequadas para organizações e 

empresas de diversos setores, pode ser necessário que outras perspectivas complementares, 

tais como a de fornecedores e da comunidade, sejam agregadas (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Porém, os autores alertam que as medidas de possíveis perspectivas complementares só 

devem ser incorporadas ao BSC se forem fundamentais para o sucesso da estratégia. Além 

disso, segundo Kaplan e Norton (1997), as medidas utilizadas no BSC precisam estar 

totalmente integradas à cadeia de relações causais, de causa e efeito, que determinam e 

evidenciam a história da estratégia. 

 

2.2.2 A perspectiva financeira 

O BSC não ignora o aspecto financeiro das organizações, apesar de salientar que este 

aspecto, unicamente, é insuficiente para as empresas da era da informação em diante. Os 

indicadores financeiros são necessários e importantes para se observar as consequências de 

decisões já tomadas na organização e direcionar ações para alcançar novos objetivos e metas. 

Padoveze (2009) destaca que o aspecto financeiro tem relação com o principal 

elemento de um sistema, seu objetivo, no que se refere à visão de lucro. Enquanto Serra, 

Torres e Torres (2004) chamam a atenção para a relação de causa e efeito existente, onde 

indicadores não-financeiros orientam indicadores financeiros. 

Conforme Fernandes (2006, p. 19), “a perspectiva financeira considera o quanto a 

empresa cria valor.” Olve, Roy e Wetter (2001) ressaltam que na perspectiva financeira 

encontra-se o que se espera de uma empresa no que diz respeito ao crescimento e à 

lucratividade. Entretanto, estes últimos autores destacam que as expectativas de uma 

organização podem ir além da condição financeira, como no caso dos órgãos públicos e, 

pode-se mencionar também, as organizações sem fins lucrativos. Kaplan e Norton (2004) 

observam que o fator crítico de sucesso destes dois tipos de organizações está no 

cumprimento da missão. Isso, porém, não permite o abandono da perspectiva financeira, uma 

vez que, mesmo tais setores, necessitam dela para o desenvolvimento de suas atividades. 

A elaboração de um BSC, de acordo com Kaplan e Norton (1997), deve servir de 

estímulo para que os objetivos financeiros sejam associados à estratégia da empresa. Para 

eles, as medidas financeiras “indicam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e 

execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros.” (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p. 26). Ainda segundo estes autores, se um desempenho operacional melhor 

não levar a um desempenho financeiro melhor, os executivos precisam repensar a estratégia 

ou refazer os planos de sua implementação (KAPLAN; NORTON, 2000). 

 

2.2.3 A perspectiva dos clientes 

De acordo com Kaplan e Norton (2000, p. 122), “o desempenho da empresa sob o 

ponto de vista do cliente tornou-se prioridade para a alta administração.” Enquanto que Olve, 
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Roy e Wetter (2001, p. 66) consideram a perspectiva do cliente como o coração do BSC, pois 

se a empresa “falhar na entrega dos produtos e serviços certos, satisfazendo as necessidades 

de custo do cliente com eficiência, tanto no curto como no longo prazo, não haverá geração de 

renda e o negócio vai definhar e morrer.” 

Kaplan e Norton (1997) destacam que é necessário que as empresas identifiquem os 

segmentos de mercado através dos clientes atuais e potenciais, e que definam os segmentos 

nos quais querem atuar. “Empresas que tentam ser tudo para todo mundo normalmente 

acabam não sendo nada para ninguém.”, afirmam Kaplan e Norton (1997, p. 68).  

Lima (2003) alerta que, geralmente, os clientes atuais divergem dos clientes potenciais 

quanto a preferências e valorização dos atributos de produtos/serviços. Tavares (2005, p. 96) 

também ressalta que, para as empresas, é importante “conhecer as características de cada 

mercado a ser atendido, verificar as exigências que a relação produto/mercado requer, como 

os vários elos da cadeia de valor e como cada negócio se relaciona entre si [...]” O mesmo 

autor prossegue alertando que a empresa, quanto aos seus clientes e mercados atuais, deve ser 

mais eficiente que as demais, por meio da otimização. E em relação a novos negócios, a 

empresa precisa ser mais inovadora que seus concorrentes. 

 

2.2.4 A perspectiva dos processos internos da empresa 

Kaplan e Norton (1997) salientam que nesta perspectiva são identificados os processos 

críticos em que se deve buscar a excelência, a fim de que tanto os objetivos dos acionistas 

quanto os de segmentos específicos de clientes sejam atendidos. Ainda segundo estes mesmos 

autores, “os processos internos cumprem dois componentes vitais da estratégia da 

organização: (1) produzem e fornecem a proposição de valor para os clientes e (2) melhoram 

os processos e reduzem os custos para a dimensão produtividade da perspectiva financeira.” 

(KAPLAN; NORTON, 2004, p. 46). Além disso, Almeida (1999, p. 2) ressalta que é a 

perspectiva dos processos internos que  

 

garantirá a qualidade intrínseca aos produtos e processos, a inovação, a criatividade 

gerencial, a capacidade de produção, seu alinhamento às demandas, logística  e 

otimização dos fluxos, assim como a qualidade das informações, da comunicação 

interna e das interfaces. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), observa-se, na perspectiva dos processos 

internos, a principal diferença entre os sistemas de medição de desempenho tradicionais e o 

BSC. Eles notam que mesmo quando os sistemas tradicionais incluem medidas não 

financeiras, baseadas no tempo e na qualidade, o foco permanece na melhoria de processos já 

existentes na organização. Enquanto isto, o BSC costuma identificar processos novos, nos 

quais a excelência deve ser alcançada, e que são fundamentais para que os objetivos 

financeiros e dos clientes sejam alcançados. Kaplan e Norton (1997) assinalam que, no BSC, 

os objetivos dos processos internos evidenciam processos que são primordiais para o sucesso 

da estratégia da empresa, mas dos quais vários possam não estar sendo executados.  
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2.2.5 A perspectiva de aprendizado e crescimento 

Colauto e Beuren (2005) afirmam que, para que as organizações da era da informação 

adquiram e mantenham um diferencial competitivo, é urgente intensificar a relevância em 

relação à obtenção e gerenciamento do conhecimento humano e a contínua aprendizagem 

interativa. Kaplan e Norton (2000) salientam, também, que há uma relação direta entre o valor 

da empresa e sua capacidade de inovar, melhorar e aprender.  

Almeida (1999, p. 2), no que diz respeito a esta perspectiva, avalia que 

 

gestão do conhecimento, mapeamento e gerenciamento de pessoas por competência,  

enfim, o desenvolvimento da verdadeira 'organização de aprendizagem' dá suporte a 

outras perspectivas que, se desalinhadas desse aspectos (sic), apresentarão resultados 

efêmeros. Essa perspectiva garante a solidez, valor fundamental para as empresas de 

futuro.   

 

Demonstrando a relação de causa e efeito entre as perspectivas, Garrison e Noreen 

(2001) observam que o aprendizado é necessário para aprimorar os processos internos; esse 

aprimoramento dos processos internos é necessário para aumentar a satisfação dos clientes; e 

esse aumento da satisfação dos clientes é necessário para elevar os resultados financeiros. 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que os objetivos da perspectiva de aprendizado e 

crescimento proporcionam a infraestrutura necessária para o êxito de objetivos ambiciosos nas 

demais perspectivas, e, portanto, se constituem nos vetores de resultados excelentes destas 

perspectivas.  

A importância desta perspectiva é ratificada quando Kaplan e Norton (2004) indicam 

que ela transcreve os ativos intangíveis da organização e o papel destes na estratégia. 

Quanto às medidas para esta perspectiva, Kaplan e Norton (1997) relatam que há uma 

deficiência no número dessas medidas em relação às demais perspectivas do BSC. No que diz 

respeito a indicadores específicos, os autores destacam que as empresas geralmente não 

efetuam a medição dos resultados e dos vetores das capacidades próprias desta perspectiva. 

Para eles, “essa lacuna é frustrante, já que uma das metas mais importantes para a adoção do 

scorecard como ferramenta de gestão e controle é promover o crescimento das capacidades 

individuais e organizacionais.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 150, grifo do autor). 

 

3 METODOLOGIA 

O objetivo geral desta pesquisa é apurar como o BSC foi abordado nos periódicos 

classificados pela Capes como Qualis A e B – Administração, Ciências Contábeis e Turismo, 

no período compreendido entre os anos de 2008 e 2012, e os objetivos específicos são: (1) 

desenvolver um referencial teórico sobre o BSC; (2) apresentar o sistema de classificação 

Qualis-Capes; (3) demonstrar a abordagem sobre o BSC nos artigos publicados nos referidos 

periódicos. 

A respeito do desenvolvimento do referencial teórico, a pesquisa caracteriza-se como 

bibliográfica, uma vez que promove a explicação e discussão de determinado assunto, tema 

ou problema em questão por meio de referências publicadas em diversos meios, tais como 

livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dentre outros (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  
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A pesquisa caracteriza-se também como bibliométrica, pois, de acordo com Pritchard 

(1969 apud SILVA; TOLEDO FILHO; PINTO, 2009, p. 4), fundamenta-se na “aplicação de 

métodos matemáticos e estatísticos a livros, artigos e outras mídias de comunicação.”  

Quanto ao objetivo, é descritiva, visto que busca descobrir com que frequência 

determinado fenômeno ocorre, assim como sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

suas características, interligando fatos ou fenômenos, sem manipulá-lo (CERVO; BERVIAN, 

1996). 

Quanto à abordagem, a pesquisa é quantitativa, pois, conforme Richardson (2008, 

p. 70), “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples como percentual, média, [...] às mais complexas […]” 

Para a coleta de dados, foi levantada a relação de periódicos da área de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo, atualizada em 2012, disponível por meio do aplicativo 

WebQualis no portal da Capes. Nesta relação, composta por 1503 periódicos, foram aplicados 

diversos filtros (Quadro 1) para seleção dos periódicos a serem analisados na pesquisa. 

 

Nível Critérios 

1 Periódicos com classificação entre A1 e B4. 

2 Periódicos em língua portuguesa. 

3 

Periódicos cujos nomes contenham palavras relacionadas aos temas: contabilidade, 

administração, gestão, negócios, estratégia, planejamento. Foram preservados aqueles cujos 

nomes não determinavam temas, mas que eram relacionados às áreas de contabilidade, 

administração e afins. 

4 Foram preservados os periódicos relacionados ao setor público. 

5 

Periódicos que permitem o livre acesso, através da internet, ao resumo dos artigos e que não 

demonstraram problemas de acesso no momento da pesquisa em que os mesmos eram 

relacionados. 

6 
Foram desconsiderados os periódicos de natureza multidisciplinar, abrangendo as diversas áreas 

do conhecimento. 

7 
Foram desconsiderados os periódicos de áreas específicas que não tenham relação significativa 

com as áreas de contabilidade, administração e afins. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Quadro 1 – Filtros aplicados para seleção dos periódicos a serem analisados 

 

Após a aplicação dos filtros, obteve-se uma amostra de 100 periódicos, com 

classificação entre A2 e B4. Destes 100 periódicos, foram relacionados os artigos publicados 

no período compreendido entre os anos de 2008 e 2012, que continham no título, no resumo 

e/ou nas palavras-chave os termos 'Balanced Scorecard' e/ou 'BSC', dentre os quais foram 

desconsiderados os artigos em que o BSC consta apenas em terceiro plano: não é o objeto 

principal de estudo e/ou não possui relevância na conclusão demonstrada no resumo destes 

artigos. Assim, foram encontrados 78 artigos, abrangendo um total de 48 periódicos. Formada 

a base dos artigos que abordaram o BSC, foram analisadas e sintetizadas as informações 

disponíveis no título e no resumo de cada artigo. 
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4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

Este tópico contém os dados evidenciados com a pesquisa, bem como a análise dos 

mesmos. 

 

4.1 Abordagem do BSC quanto à publicação e pesquisa 

Os termos 'Balanced Scorecard' e/ou 'BSC' aparecem no título do artigo e, 

consequentemente, no resumo e/ou nas palavras-chave, em 75,64% dos artigos. Quando não 

encontram-se no título dos artigos, os termos são apresentados no resumo e/ou nas palavras-

chave em somente 24,36% dos casos (Tabela 1). Quando não está presente no título do artigo, 

o BSC, na maioria das vezes, ou é abordado na melhoria da gestão de uma organização, sendo 

a principal ferramenta, ou participa concomitantemente com outras ferramentas de gestão, 

servindo de base ou de referência para o respectivo estudo, ou possui relevância nos artigos 

que estudam modelos e ferramentas de gestão, bem como de mensuração de desempenho 

organizacional. 

 

Tabela 1 – Localização dos termos 'Balanced Scorecard' e/ou 'BSC' no título e resumo/palavras-chave dos artigos 

Localização no artigo Quantidade de artigos 

Título 59 

Somente no resumo e palavras-chave 19 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

A publicação de artigos que abordaram o BSC no decorrer dos cinco anos pesquisados 

apresentou relativa regularidade (Tabela 2). Em média, foram publicados 15,6 artigos por ano. 

A maior quantidade de publicações ocorreu em 2010, 26,92% do total e cerca de 40% mais 

que os anos de 2011 e 2012 (cada um com 19,23%). O ano de 2009 representou 17,95% e o 

ano de 2008 é o que possuiu menos artigos publicados (16,67%). 

 

Tabela 2 – Número de artigos que abordaram o BSC, publicados no período de 2008 a 2012 

Ano Quantidade de artigos 

2008 13 

2009 14 

2010 21 

2011 15 

2012 15 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto aos estratos indicativos da qualidade, os periódicos de classificação B3 são os 

que mais publicaram artigos que abordaram o BSC, representando quase metade dos artigos 

publicados (48,72%), seguidos dos periódicos de classificação B4 (20,51%), B2 (14,10%), B1 

(10,26%) e A2 (6,41%) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Quantidade de artigos que abordaram o BSC, classificados por estratos indicativos de qualidade 

Estratos indicativos de qualidade Quantidade de artigos 

A2 5 

B1 8 

B2 11 

B3 38 

B4 16 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

A pesquisa demonstrou, ainda, que a maior parte dos artigos que abordaram o BSC é 

de natureza prática (80,77%), o que inclui pesquisas que analisaram a aplicação já realizada 

nos diversos tipos de organizações e setores, e pesquisas que objetivaram o desenvolvimento 

do BSC nas organizações, propondo a aplicação do mesmo. Apenas 19,23% dos artigos são 

voltados à teoria do BSC ou das ferramentas de gestão, incluindo o mesmo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Quantidade de artigos que abordaram o BSC, classificados quanto à natureza teórica ou prática 

Natureza da pesquisa Quantidade de artigos 

Teórica 15 

Prática 63 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foi verificado o número de vezes que a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, 

a pesquisa empírica e o estudo de caso foram utilizados. Ressalta-se que esta análise considera 

apenas quando o resumo do artigo apresentou explicitamente o nome do procedimento e que 

mais de um procedimento podem ser usados na mesma pesquisa. O estudo de caso e a 

pesquisa bibliográfica foram os procedimentos técnicos de pesquisa mais utilizados, 28 e 21 

vezes, respectivamente, seguidos por pesquisa documental (4 vezes) e pesquisa empírica 

(1 vez) (Tabela 5). Em 35 dos 78 artigos analisados, foram utilizados outros procedimentos ou 

não houve esclarecimento sobre os procedimentos utilizados. 

 

Tabela 5 – Procedimentos técnicos de pesquisa adotados nos artigos que abordaram o BSC 

Natureza do Procedimento Técnico Nº de vezes utilizado 

Bibliográfica 21 

Documental 4 

Empírica 1 

Estudo de Caso 28 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2 Abordagens sociopolítica e econômica do BSC 

A análise das abordagens sociopolítica e econômica identifica a distribuição da 

aplicação e do estudo do BSC, conforme a natureza e âmbito de atuação da organização. 
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4.2.1 Por setores 

Utilizando-se da divisão mais tradicional do direito, Alexandrino e Paulo (2010) 

dividem o direito em público e privado. Segundo estes autores, o direito público objetiva 

regular os interesses da sociedade, as relações entre ela e o Estado, e as relações entre as 

entidades e órgãos do Estado. Enquanto que o direito privado objetiva regular os “interesses 

particulares, como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade e uma 

harmoniosa fruição de seus bens.” (ALEXANDRINO; PAULO, 2010, p. 2). Segundo Peyon 

(2004), partindo dessa classificação, haveria somente dois setores: o governamental (Estado) e 

o não-governamental (iniciativa privada). Porém, dentro do direito privado coexistem dois 

subconjuntos sociopolíticos: “o do Direito da Empresa e o das entidades sem fins lucrativos.” 

(PEYON, 2004, p. 6). Assim, são evidenciados os setores sociopolíticos dos quais as pessoas 

jurídicas fazem parte: o Primeiro Setor (o Estado, público, sem fins lucrativos), o Segundo 

Setor (o mercado, privado, com fins lucrativos) e o Terceiro Setor (privado, sem fins 

lucrativos), sendo este último formado por entidades privadas, não estatais e não empresariais, 

que prestam atividades de interesse social, quer para fins privados, quer para fins públicos, e 

que não objetivam o lucro (ALEXANDRINO; PAULO, 2010; PEYON, 2004). 

A presente pesquisa distinguiu também as denominadas 'sociedades de economia 

mista', as quais, de acordo com Alexandrino e Paulo (2010, p. 74, grifo do autor), são 

 

pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, instituídas 

pelo Poder Público, mediante autorização de lei específica, sob a forma de 

sociedade anônima, com participação obrigatória de capital privado e público, 

sendo da pessoa política instituidora ou de entidade da respectiva administração 

indireta o controle acionário, para a exploração de atividades econômicas ou para a 

prestação de serviços públicos. 

 

Portanto, considerando esses conceitos, observou-se, por meio da análise dos artigos, 

um relativo equilíbrio no uso e/ou estudo do BSC aplicado às organizações dos setores 

público e privado. O Primeiro Setor e o Segundo Setor são pesquisados em, respectivamente, 

17,95% e 16,67%, enquanto que o Terceiro Setor é representado em 11,54% dos artigos. Em 

6,41% dos artigos, o BSC é estudado e/ou aplicado em sociedades de economia mista. Em 

quase metade dos artigos (47,43%) não há especificação do setor a que pertencem as 

organizações estudadas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Relação do estudo do BSC com os setores 

Setor  Quantidade de Artigos 

1º Setor – Público 14 

Economia Mista 5 

2º Setor – Privado  13 

3º Setor – Sem fins lucrativos 9 

Geral / não informado / não se aplica 37 

 Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2.2 Por atividade de produção 

De acordo com Rossetti (2008), a classificação das atividades de produção 

tradicionalmente adotada é: atividades primárias, atividades secundárias e atividades 

terciárias. Ainda segundo este mesmo autor, nas atividades primárias, secundárias e terciárias, 

é elevada a intensidade do fator terra, a intensidade do fator capital e a intensidade do fator 

trabalho, respectivamente (Quadro 2). 

 

Primárias 

Lavouras 
Culturas permanentes e temporárias extensivas. 

Horticultura. Floricultura. 

Produção animal 
Criação e abate de gado e aves. Pesca. Caça. Derivados da 

produção animal. 

Extração vegetal 
Produção florestal: silvicultura e reflorestamento. Extração 

de recursos florestais nativos. 

Secundárias 

Indústria extrativa mineral Extração de minerais metálicos e não-metálicos. 

Indústria de transformação 

Minerais metálicos e não-metálicos. Siderurgia e 

metalurgia. Material eletrônico e de comunicações. 

Material de transporte. Beneficiamento de madeira e 

mobiliário. Celulose, papel e papelão. Química. Produtos 

farmacêuticos e veterinários. Borracha. Produtos de matéria 

plástica. Produtos de higiene e limpeza. Têxtil, vestuário, 

calçados e artefatos de couro. Produtos alimentares. 

Bebidas. Fumo. Editorial e gráfica. 

Indústria da construção 
Obras públicas. Construções e edificações para fins 

residenciais e não-residenciais. 

Atividades semi-industriais 
Produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Gás encanado. Tratamento e distribuição de água. 

Terciárias 

Comércio Comércio atacadista e varejista. 

Intermediação financeira 

Bancos comerciais e de desenvolvimento. Sociedades de 

crédito, financiamento e investimento. Seguros. 

Capitalização. 

Transportes e comunicações 
Transportes aéreos, ferroviários, hidroviários e rodoviários. 

Comunicações. Telecomunicações. 

Governo Administração pública direta e autarquias. 

Outros serviços 

Assistência à saúde. Educação e cultura. Hospedagem e 

alimentação. Conservação e reparação de máquinas, 

veículos e equipamentos. Lazer. Atividades profissionais 

liberais. 

Fonte: Rossetti (2008, p. 143-144). Adaptado. 

Quadro 2 – Classificação das atividades de produção 

 

Nesta pesquisa, a subdivisão de serviços abrange todos os itens da divisão terciária, 

com exceção da subdivisão comércio. 

Em 3,85% dos artigos que abordam o BSC, as organizações pesquisadas pertencem à 

divisão de atividades primárias de produção. As atividades secundárias correspondem a 

11,54% e as atividades terciárias somam mais da metade dos artigos (52,56%), sendo 50% 

relacionados à prestação de serviços e apenas 2,56% relacionado ao comércio. Os artigos de 

natureza genérica, cujo estudo e/ou aplicação da pesquisa abordam as organizações das 
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diversas atividades de produção, e aqueles que não identificam a natureza das atividades de 

produção da organização em questão, representam 32,05% dos artigos (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Relação do estudo do BSC com as atividades de produção 

Atividades de produção Subdivisão Quantidade de Artigos 

Primárias   3 

Secundárias 

 

9 

Terciárias 
Comércio 2 

Serviços 39 

Geral / não informado   25 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.3 Resultados das experiências com o BSC 

As conclusões das pesquisas demonstradas no resumo dos artigos revelam que 41,03% 

das experiências com o BSC foram positivas e apenas 2,56% foram negativas. Mais da 

metade dos artigos (56,41%) não traz uma conclusão sobre a experiência com o BSC em seus 

resumos (Tabela 8). As explicações para este fato são: vários artigos se limitam a uma 

proposta de implantação do BSC; alguns artigos analisam as características do BSC sem uma 

aplicação prática; outros se limitam a estudar os fatores organizacionais que podem facilitar 

ou dificultar a implantação do BSC; alguns artigos são propostas de adaptação ou união com 

outras metodologias; e, vários artigos não demonstram a conclusão da pesquisa no resumo. 

 

Tabela 8 – Resultados da experiência com o BSC 

Experiência com o BSC Quantidade de artigos 

Positiva 32 

Negativa 2 

Não se aplica / não informado 44 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

As duas experiências negativas afirmam que: os autores do BSC não se preocuparam 

em abordar a institucionalização da ferramenta, o que dificulta muito sua implantação; e o uso 

do BSC não melhorou o desempenho financeiro das organizações em que foi implantado, 

estudadas no referido artigo. As várias experiências positivas relataram, dentre outros, que o 

BSC: melhorou o desempenho organizacional; aumentou a competitividade; reduziu custos; 

promoveu alinhamento e foco na organização; facilitou a tomada de decisão; melhorou a 

comunicação organizacional; melhorou o aprendizado estratégico e promoveu o 

conhecimento da estratégia por parte dos colaboradores; o BSC é uma das ferramentas de 

gestão mais estudadas e da qual há um grande volume de publicações a respeito. 

 

5 CONCLUSÃO 

Em média, foram publicados 15,6 artigos por ano sobre a temática Balanced 

Scorecard. Os periódicos que mais publicaram artigos foram os de classificação B3. A 

maioria dos artigos, 80,77%, são de natureza prática e apenas 19,23% são de natureza teórica. 

O estudo de caso e a pesquisa bibliográfica foram os procedimentos técnicos mais utilizados. 
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Quanto às abordagens sociopolíticas e econômicas do BSC, a pesquisa indicou um 

relativo equilíbrio no uso e/ou estudo do BSC aplicado às organizações dos setores público e 

privado. O BSC foi majoritariamente aplicado e estudado nas organizações prestadoras de 

serviços (50% dos artigos) e muito pouco aplicado e estudado nas atividades primárias e nas 

atividades comerciais. 

A pesquisa evidenciou também que 41,03% das experiências advindas da aplicação e 

do estudo do BSC foram positivas e apenas 2,56% foram negativas, enquanto que mais da 

metade dos artigos (56,41%) não traz uma conclusão, em seus resumos, sobre a experiência 

com o BSC. As experiências positivas permitem concluir que o BSC é um importante e eficaz 

instrumento gerencial para satisfazer as atuais necessidades organizacionais.  

A partir do estudo realizado, pode-se concluir que o BSC é uma das principais 

ferramentas de gestão discutidas na atualidade, pois há um grande volume de estudos e 

publicações a seu respeito. 

E, finalmente, são listadas algumas sugestões para pesquisas de norte semelhante: 

inclusão dos periódicos em língua estrangeira relacionados no sistema Qualis-Capes; pesquisa 

sobre a abordagem do BSC por segmento (como, por exemplo: educação, saúde, transporte, 

siderurgia e metalurgia, sistema financeiro, comércio atacadista e varejista, ONGs, tecnologia 

da informação, engenharias, petróleo e derivados, celulose, indústria química etc).  
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