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 1. RESUMO 

A cada dia a tomada de decisão vem se tornando uma prática mais complexa a ser 
realizada pelas organizações. As decisões são tomadas afetando de forma direta a 
saúde da empresa. O presente trabalho pretende apresentar aos profissionais do 
ramo de beleza e estética um sistema de gestão, o Balanced Scorecard, cujo intuito 
é medir a eficiência, aperfeiçoar equipes e setores para a execução de um mapa 
estratégico. O problema a ser perseguido é: Como adequar um modelo de gestão 
BSC em espaços de beleza e estética?  

Palavras-chaves: Balanced Scorecard, Beleza e Estética, Benchmarking. 

2. Introdução 

No mundo corporativo as informações são decisivas para conquista do sucesso em 

processos de gestão. Além de possuir uma variedade de informações é preciso 

manuseá-las de maneira certa, de forma a conduzi-las para um diferencial 

competitivo ao acirrado mercado inserido. 

O segmento de beleza e estética tem se apresentado promissor e em crescimento 

ao longo dos anos. O presente estudo abordará a importância de como uma 

empresa no ramo estética e beleza, pode desenvolver uma gestão de negócios 

através de uma ferramenta com auxílio de indicadores que permitirão atingir os 

objetivos estratégicos da organização. 

Kaplan e Norton (2004) descrevem o Balanced Scorecard como uma ferramenta que 

direciona as empresas no atingimento dos objetivos estratégicos de curto e longo 

prazo, capaz de medir o desempenho alinhado aos setores e a partir de quatro 

perspectivas que permitirão um maior controle através de indicadores de 

desempenho garantindo o crescimento da organização. As perspectivas são: 

Perspectivas dos clientes, com foco na satisfação dos clientes; Perspectiva dos 

processos internos, relacionada a identificar em que os processos precisam ser 

melhorados; Perspectiva do aprendizado e crescimento serve para identificar as 

habilidades dos colaboradores e por fim a Perspectiva do Mapa Estratégico tem o 

intuito de fornecer informações necessárias aos envolvidos para conseguir os 

objetivos traçados.      

3. Objetivos  
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Este estudo tem como objetivo, apresentar um modelo de gestão para os 

profissionais do ramo de beleza e estética utilizando como referência o Balanced 

Scorecard (BSC) como sistema vivo de gestão e melhoria contínua. 

Desde o começo das primeiras empresas a desempenho tem sido medidas pelos 

resultados financeiros das organizações. No início do século XXI, a escassez de 

novas medidas de atuação se deu pelas transformações ocorridas nos 

procedimentos de produção, portando o objetivo secundário é verificar se as 

empresas atuantes no ramo de beleza e estética mensuram os resultados apenas 

com foco financeiro, ou se elas buscam outras formas de mensuração.      

4. Metodologia  

Neste trabalho, serão abordados assuntos como indicadores de desempenho, que 

por sua vez tem a responsabilidade de calcular resultados extraídos por meio de 

dados, informações, que possibilitarão uma visão ampla do negócio, servindo de 

base para eventuais tomadas de decisão e aperfeiçoamento organizacional sempre 

de forma organizada. Os dados secundários serão extraídos a partir da análise de 

quatro empresas que atuam com o mercado de cosméticos com cuidados da pele e 

beleza corporal, são elas: Avon, Natura, Mary Kay e Boticário. A pesquisa de campo 

será quantitativa e efetuada com gestores das quatro empresas com o uso de 

questionário com perguntas abertas e fechadas. 

5. Desenvolvimento  

5.1 Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard é uma ferramenta de gestão estratégica desenvolvida em 

1992 pelos professores Robert Kaplan e David Norton. 

De acordo com Kaplan e Norton (2004), em um estudo desenvolvido por Norton e 

Kaplan, quando foram analisadas 12 empresas, foi possível criar e testar inúmeros 

indicadores como, por exemplo, entrega ao cliente, ciclos de processos, planos de 

compensação, valor para acionistas, entre outros. 

Após alguns debates e reuniões chegaram à conclusão de que as empresas 

necessitam de quatro importantes indicadores, sendo eles, perspectiva financeira, 

perspectiva de clientes, perspectiva de processos internos e perspectiva de 
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aprendizado e crescimento. Sendo assim, Kaplan e Norton formalizaram esta 

estrutura chamando-a de Balanced Scorecard. 

5.2 Beleza e Estética  

Segundo pesquisa realizada no site Conselho Regional de Química (2017), a história 

dos cosméticos tem início na pré-história, há mais de 30 mil anos atrás. O 

faturamento líquido de imposto do setor de cosméticos em 2016 atingiu R$45 

bilhões, mesmo em estado de alerta, atravessando a crise política e econômica que 

assola o país.  

Segundo dados extraídos do site ABIHPEC (2017), a representatividade do Brasil de 

2016 em HPPC (Programa de Desenvolvimento Setorial de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos) é de 49,1% do mercado, enquanto a América Latina 

(outros países) representa 50,9%. Em pesquisa realizada pela Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene (2017), com apoio da Euromonitor, o Brasil se encontra em 

4º lugar no ranking entre os top 10 de consumidores mundiais de HPPC (higiene 

pessoal, perfumaria e cosmético), conquistando 29,3 US$.  
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