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1.  RESUMO 

Cada vez mais, o mercado tem exigido eficiência no processo de gestão, fruto do 

aumento da exigência por parte dos clientes em termos de preço, qualidade, satisfação no 

atendimento, pois várias empresas oferecem o mesmo produto. Neste contexto, os 

gestores, atentos a tais mudanças buscam aperfeiçoar as técnicas de gestão empresarial 

através de ferramentas que aperfeiçoam o processo de gestão. Dois instrumentos são 

amplamente discutidos pela literatura: o Balanced Scorecard como ferramenta de 

planejamento estratégico e o Gerenciamento Matricial de Despesas, que aborda a gestão 

de controle e planejamento orçamentário, que permite identificar oportunidades de curto e 

médio prazo de redução de gastos fixos objetivando reduzir os gastos de forma criteriosa 

com intuito de melhorar os resultados da empresa. O presente trabalho tem como 

objetivo, através de uma revisão bibliográfica, detectar uma forma de integrar este dois 

conceitos a fim de subsidiar o planejamento estratégico das empresas. 

Palavras-chave: Balanced Scorecard, Gestão Matricial de Despesas, rentabilidade 

 

2.  INTRODUÇÃO      

O foco estratégico do negócio é fundamental nos dias atuais onde o ambiente 

empresarial é altamente competitivo, necessitando agilidade na obtenção de informações 

(SILVA, 2006). Conforme Certo, Peter (2004, p.6) “administração estratégica é definida 

como um processo contínuo e iterativo que visa maner uma organização como um 

conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente.” 

O Balanced Scorecard (BSC) apresenta-se como uma importante ferramenta no 

processo de comunicação da estratégia de implementação e mensuração do 

desempenho empresarial. Outra ferramenta disponível para o administrador é a 

elaboração de Orçamento Matricial de Despesas ou Gerenciamento Matricial de 

Despesas (GMD) que, conforme aborda Alcoba, Kliemann Neto (2011) é uma ferramenta 

de controle e planejamento orçamentário que permite identificar oportunidades de curto e 

médio prazo de redução de gastos fixos. 

É essencial que os instrumentos adotados pelos gestores estejam alinhados para o 

gerenciamento eficaz das empresas. 

 

3.  OBJETIVOS  

    O objetivo deste projeto de pesquisa é avaliar, através do aprofundamento dos 

conceitos de Balanced Scorecard (BSC) e Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD), 
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identificar como estes dois instrumentos podem interagir para gerar melhores informações 

que permitam auxiliar os gestores no planejamento das atividades empresariais. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho será elaborado através de pesquisa bibliográfica detalhada 

sobre Balanced Scorecard e Gerenciamento Matricial de Despesas. Com os conceitos 

adquiridos, será estudada uma ligação entre estes dois conceitos com intuito de melhorar 

a atividade de planejamento e gestão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, várias empresas oferecem o mesmo produto, os clientes tornam-se 

cada vez mais exigentes acirrando a competitividade. Os gestores devem estar atentos a 

tais mudanças buscando inovações na forma de gestão. 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que as empresas buscam ferramentas que 

aperfeiçoem a gestão de produção, distribuição, buscam o enfoque na melhoria da 

qualidade, direcionando os objetivos na satisfação do cliente. Dentre tais instrumentos 

ressalta-se o Balanced Scorecard como ferramenta de planejamento estratégico visando 

oferecer à organização, informações sob quatro óticas: financeira, clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento. A perspectiva financeira, como lembra Prado 

(2002), aborda questões como gestão de receita e custos, utilizando como alguns de seus 

parâmetros o retorno sobre capital empregado e o valor econômico agregado. A 

abordagem da participação no mercado é elaborada sob a ótica de clientes com enfoque 

no relacionamento, tanto do ponto de vista em aumentar a carteira de clientes como 

buscar a lealdade dos mesmos. Na ótica de processos internos o enfoque é o aumento de 

desempenho através da melhoria da qualidade de seus produtos e processos. Na última 

perspectiva encontra-se o aprendizado e crescimento que se preocupa com a busca por 

recursos, clima e motivação através da capacitação e satisfação de seus colaboradores. 

Outra ferramenta disponível para o administrador é a elaboração Gerenciamento 

Matricial de Despesas. Conforme aborda Alcoba, Kliemann (2011), é uma ferramenta de 

controle e planejamento orçamentário que permite identificar oportunidades de curto e 

médio prazo de redução de gastos fixos. Neste processo, as despesas orçadas devem 

ser realizadas por duas pessoas; as despesas devem ser desdobradas ao nível de 

atividades e unidades orçamentárias e deve haver um acompanhamento dos resultados 
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comparando-os com as metas previamente estabelecidas. Com isto, objetiva-se reduzir 

os gastos de forma criteriosa com intuito de melhorar os resultados da empresa. 

 Neste contexto, é interessante abordar a forma como estas ferramentas podem se 

interrelacionar, melhorando a eficiência da utilização destes dois conceitos para subsidiar 

o planejamento estratégico das empresas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O GMD pode influenciar a perspectiva financeira e na de processos internos pelo 

controle de despesas que realiza. Isto pode levar a uma grande diferença nos resultados 

dos indicadores destas perspectivas.  

O BSC coloca a estratégia no centro do sistema de gestão, possibilitando que a 

equipe de gestão defina quais são os objetivos necessários para atingir sua missão, 

estabelecendo metas e indicadores para alcançar estes objetivos. Percebe-se a 

necessidade de um controle minucioso, essencial para atingir os resultados desejados 

destes indicadores. Com a utilização do GMD para realização deste controle, é possível 

perceber que os resultados dos indicadores podem ser potencializados, e portanto este 

traz um impacto direto e benéfico para a empresa. 
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