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1. INTRODUÇÃO 
 

A fase do planejamento é a etapa vital para que um novo empreendimento 

alcance o sucesso almejado por seus idealizadores. Uma melhor racionalização dos 

empreendimentos mostra-se vital para o sucesso, pois segundo a pesquisa do 

SEBRAE de 2014, “Causa Mortis,” a causa de falência de jovens empresas nos 

primeiros cinco anos de vida, está intimamente ligada à falta de conhecimento de 

mercado e de ferramentas de gestão. 

Os conceitos baseados no Balanced Scorecard (BSC), em conjunto com a 

elaboração de um plano de negócios, podem colaborar para análise e 

desenvolvimento do empreendimento, fornecendo importantes dados, indicadores e 

padrões para que o planejamento e a execução sejam feitos de forma organizada, 

utilizando-se da aplicação desses conceitos desenvolvidos de forma científica. 

Baseado nessas considerações, este estudo visa compreender o 

empreendedorismo desde sua origem, introduzir os conceitos da ferramenta BSC e 

por fim propor um modelo de desenvolvimento estratégico com base na aplicação 

dos indicadores como referencial de desempenho. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.1. Objetivo Geral 

 
Utilizar os conceitos básicos do BSC (Balanced Scorecard) no processo de 

racionalização de um novo empreendimento, a fim de colaborar no planejamento e 

controle das ações em busca do sucesso e geração de valor.  

 

2.1.2.   Objetivos Específicos 

 

• Fornecer informações relevantes quanto ao BSC e sua aplicação na 

gestão de um novo empreendimento;  

• Identificar indicadores que possam demonstrar o desempenho de 

fatores relevantes, construindo um panorama coeso para as tomadas 

de decisão quanto ao desenvolvimento do empreendimento; 
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• Sugerir ações baseadas em conhecimentos básicos do BSC, de forma 

simples e prática, considerando os conceitos mais importantes, de 

forma acessível a novos empreendedores. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O plano de pesquisa ocorre basicamente na busca de artigos científicos, 

bibliografias e periódicos, sendo realizada através de websites e também de livros. 

Para a instrumentação de coleta de dados, leva-se em consideração a observação 

sobre os conceitos de cada autor, realizando uma correlação entre os mesmos, para 

que assim se crie um artigo fortemente conceituado. (FONSECA, 2002) 

Após a coleta de dados, inicialmente expõem-se cada conceito, levando maior 

entendimento das questões determinadas como relevantes. Com base no 

aprofundamento realizado, busca-se levar os conceitos a uma aplicação prática 

visando alcançar os objetivos propostos.  

 

4. EMPREENDEDORISMO  

 

4.1. Definição e Contextualização Histórica  

 

Diante da necessidade de inovação e aprimoramento da qualidade de vida, 

o termo empreendedorismo esteve em constante evolução conceitual no decorrer do 

tempo, iniciou-se na idade média como um participante ou uma pessoa encarregada 

de projetos de produção em larga escala e passou a ser definido por HIRISCH 

(2004, pag. 27) como o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando 

tempo e o esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais e 

recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. 

 

4.2. Empreendedorismo no Brasil 

 

Conforme citado por Dornelas (2008, pag. 10), nos períodos anteriores a 

década de 90, os ambientes políticos e econômicos do país não eram favoráveis, e 

quase não havia informações disponíveis que auxiliassem a criação de novos 

empreendimentos. Foi na década de 90 com o advento da criação de entidades 



3 
 

como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) que 

o empreendedorismo brasileiro começou a tomar forma.  

O Relatório Executivo GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 

Empreendedorismo do ano de 2014, conduzido pelo IBQP (Instituto Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade) em parceria com o SEBRAE e a FGV (Fundação Getúlio 

Vargas), ratifica a informação de Dornelas, apontando que o Brasil é o primeiro 

colocado no ranking mundial de empreendedorismo, possuindo uma Taxa Total de 

Empreendedores (TTE) de 34,5%, consideravelmente a frente da segunda colocada 

China, com a taxa de 26,7%. 

 

4.3. BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

Kaplan e Norton (1997, p. 19), os criadores do BSC, definem esta ferramenta 

como um novo instrumento que compõe as medidas provenientes das estratégias 

procedentes de um empenho consciente e rigoroso de explanação da estratégia 

organizacional em objetivos e medidas concretas, sob quatro perspectivas: 

financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.  

O grande efeito do Balanced Scorecard desponta quando deixa de ser um 

sistema de medidas e se transforma em um sistema de gestão estratégica. As 

empresas inovadoras utilizam a gestão estratégica de longo prazo, viabilizando 

processos gerenciais críticos, objetivando (Kaplan e Norton 1997, pag.20): 

 

1. “Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;” 

2. “Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;” 

3. “Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas.” 

4. “Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.” 

 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base nos conceitos apresentados é possível notar a importância do 

planejamento no processo de construção de um novo empreendimento. A 

construção de um BSC que atenda a visão estratégica da empresa começa com a 
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elaboração do mapa estratégico que é composto pelos indicadores que serão 

utilizados para mensurar as diferentes questões relevantes para a empresa. 
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