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1 RESUMO 

O Balanced Scorecard (BSC) surgiu objetivando atender as expectativas das 

organizações por métodos de mensuração do desempenho mais eficazes. Esta 

ferramenta gerencial auxilia a gestão estratégica sob quatro perspectivas: financeira, 

do cliente, dos processos internos da empresa e do aprendizado. 

Estamos vivendo em um período onde as empresas buscam novas formas de 

gerenciamento para enfrentarem o atual ambiente globalizado de alta 

competitividade  e muita concorrência, onde o gerenciamento dos ativos intangíveis 

fará toda diferença, ocasionando o sucesso das organizações. 

 O artigo infere o estudo de caso da implementação do Balanced Scorecard como 

modelo de gestão em uma empresa do ramo Transporte Aéreo, alinhando seus 

processos e conceitos. 

 

Palavras-chave: Contabilidade gerencial. Balanced Scorecard. Modelo de Gestão. 

Índices Financeiros. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O Mercado cresce e com ele a concorrência, em busca da conquista e 

fidelização de clientes a excelência empresarial deve ser continua. Para isso é 

necessário definir qual a melhor forma de gerenciar sua empresa, analisando de 

maneira macro seu negócio . 

O Balanced Scorecard (BSC) é um modelo de gestão que visa unificar quatro 

perspectivas: Financeira, Cliente, Processos Internos, Aprendizagem, todas estas 

perspectivas vem juntamente com indicadores que ajudarão nas tomadas de 

decisão para que todas as metas estipuladas sejam alcançadas. 

O desenvolvimento deste trabalho se dará através de um estudo de caso, 

onde será feito levantamento bibliográficos que serão analisados com as 

referências principais Kaplan e Norton(1997). 

Esse artigo pretende responder as seguintes questões: Como o BSC pode 

ajudar a alcançar as metas estipuladas pela organização? Para que este 

questionamento seja respondido, acredita-se, por hipótese, que o BSC como 

ferramenta de gestão é uma solução. 

 

  



 
 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral é implementar a ferramenta BSC e seus indicadores de 

desempenho como modelo de gestão numa empresa de transporte aéreo.  

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada é bibliográfica, segundo Cervo e Bervian e da Silva, 

(1983, p. 60): “a pesquisa bibliográfica, procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. 

Além disso, será utilizada a metodologia de estudo de caso de acordo com 

Yin (2001), o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo, dentro de um contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. O caso 

escolhido é o de uma empresa do ramo de Transporte Aéreo de médio porte na 

cidade de Guarulhos.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O Balanced Scorecard, de acordo com Kaplan e Norton (1997) foi criado com 

a finalidade de desenvolver um novo grupo de medidas de desempenho. A partir da 

crença de que gestão empresarial baseada somente nas medidas financeiras estava 

tornando-se ineficaz e que a jugo destas medidas estaria prejudicando a capacidade 

da empresa de criar valor econômico futuro. 

 

5.1 Elementos do Balanced Scorecard 

Para que o verdadeiro objetivo do BSC seja atingido, é necessário esclarecer 

e transpor a visão e a estratégia, pois toda organização deve possuir uma vertente e 

um objetivo a atingir. Este conteúdo deve estar composto por uma missão, visão e 

valores. Porém muitas empresas não as possuem e quando possuem nem sempre 

são devidamente esclarecidas. A escolha e tradução desses elementos para os 

membros da organização associam a motivação dos funcionários, integrando com 

as atividades operacionais e a estratégia da organização.  

 Tachizawa e Rezende (2002, p. 39) comenta que:  

 
A missão define a razão de ser da organização e qual a função social 
exercida por ela. Esta deve fazer sentido para o público interno e ser 
entendida também pelo público externo. No entanto deve ser específica 
para cada organização, e não servir para qualquer instituição. 
 



 
 

Todo comprometimento por parte dos colaboradores só é possível quando os 

objetivos estão bem alinhados entre gestores e colaboradores, ou seja, os 

colaboradores devem compartilhar da mesma missão, visão e valores de sua 

empresa, desta forma haverá esforços na mesma medida das metas estratégicas, 

atingindo o sucesso esperado. 

5.1.2 Perspectiva Financeira 

A perspectiva financeira define a finalidade do BSC, pois com a soma de 

todas as estratégias propostas teremos o resultado financeiro desejado. O objetivo 

financeiro segue de base para as estratégias definidas pelas demais perspectivas.  

Segundo GALAS et al.(2004, apud KAPLAN e NORTON, 1997):  

 
Os indicadores dependem da fase do ciclo da vida em que se encontra a 
empresa ou unidade de negócios, sendo considerado três fases: 
crescimento, onde os níveis de investimento são elevados; sustentação, 
momento em que se espera o retorno do capital investido; e colheita, 
caracterizada pela maximização do fluxo de capital. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em elaboração, pretende-se fazer um levantamento dos 

relatórios gerenciais da empresa em estudo para validação das hipóteses. 
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