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RESUMO: O artigo apresenta alguns dos principais métodos de mensuração e avaliação de 

desempenho organizacional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva tendo como 

objetivo propor a adequação do método Balanced Scorecard a uma pequena empresa familiar 

do segmento de construção civil. Para tal, será necessário conhecer o que e o quanto o gestor 

de uma pequena empresa familiar do segmento de construção civil sabe sobre o método 

Balanced Scorecard, suas perspectivas e os indicadores que melhor se aplicariam na sua 

empresa. 

Palavras-chave: Desempenho organizacional. Balanced Scorecard. Empresa familiar. 

Construção Civil. 

ABSTRACT: The article presents some of the main methods of measuring and evaluating 

organizational performance. This is a descriptive qualitative research in order to propose the 

adequacy of the Balanced Scorecard method to a small family business of the building sector. 

This will need to know what and how the manager of a small family business of the building 

sector knows about the Balanced Scorecard method, its prospects and the best indicators that 

would apply in his company. 

Key-words: Organizational performance. Balanced Scorecard. Family business. Building 

sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

    Para a gestão estratégica, mensurar o desempenho de uma empresa é uma atividade de 

extrema importância. Por esse motivo, os gestores, consultores e a academia têm demonstrado 

grande interesse em pesquisar e implantar modelos de gestão que conseguem mensurar o 

desempenho das empresas com sucesso. 

    A pesar do grande interesse nos modelos de gestão de desempenho, demonstrado pelos 

esforços em aperfeiçoar os modelos existentes e pela criação de novos, os Sistemas de 

Medição de Desempenho Organizacional – SMDO (FIGUEIREDO et al., 2005), demonstrado 

também nas literaturas atuais do mundo corporativo e inúmeros trabalhos científicos que 

falam sobre os resultados positivos que os SMDO trazem, existem autores que acreditam que 

esses modelos podem não ser adequados à qualquer empresa. 

    O que ocorre é que os modelos existentes foram desenvolvidos para atender a realidade das 

grandes organizações que possuem ambientes corporativos, mais processos para gerenciar e 

mais recursos para implantar um SMDO. Tal realidade difere a das pequenas empresas. 

    O segmento da construção civil cresceu 16,4% em relação ao segundo semestre de 2009, 

impulsionando o crescimento do setor industrial que cresceu ao todo 13,8% de abril a junho 

de 2010. Esse resultado influenciou no aumento de 34% do crédito para o segmento de abril a 

junho de 2010 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010). Esses dados mostram o quão importante 

esse segmento é para Economia Brasileira e quão importante é a adequação de um SMDO em 

empresas do segmento. 

    Dessa forma, o problema estudado no trabalho será: como o modelo de gestão de 

desempenho Balanced Scorecard se adequa a uma pequena empresa familiar do segmento de 

construção civil? 

    Este trabalho é importante para que as construtoras, especialmente as pequenas que não 

possuem ferramentas que possibilitem informações relevantes para a tomada de decisão 

dentro da gestão estratégica, aproveitem melhor o momento econômico favorável para o 

segmento e para a academia que não conta com quantidade de trabalhos relevante sobre o 

tema SMDO aplicado em pequenas empresas, para assim verificar como tais modelos se 

encaixam em empresas de pequeno porte. 
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    Assim, o objetivo geral desse trabalho é propor a adequação do modelo de gestão de 

desempenho Balanced Scorecard a uma pequena empresa familiar do segmento de construção 

civil, considerando o conhecimento e a experiência do gestor desta empresa. 

    Para chegar ao objetivo geral são necessários dois objetivos específicos. São eles: 

identificar as necessidades de avaliação de desempenho de uma pequena empresa familiar do 

segmento de construção civil e confrontar o modelo de gestão de desempenho Balanced 

Scorecard à realidade de uma pequena empresa familiar do segmento de construção civil. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Desempenho Empresarial 

    Sem adotar um método adequado de mensuração de desempenho, as empresas encontrarão 

dificuldades em comunicar suas expectativas com relação ao desempenho aos subordinados. 

Não conseguirá saber o que realmente está se passando dentro da organização, não 

identificará falhas, com isso não poderá fornecer feedbacks adequados e nem será possível 

identificar o desempenho a ser recompensado (RUMMLER; BRACHE, 1994). 

    Kaplan e Norton (1997, p.21) tratam da importância e da constante dificuldade da 

mensuração e avaliação do desempenho, dizendo que “medir é importante: o que não é 

medido não é gerenciado”. 

    Para Kaplan e Norton (2001, p. 12): 

O mundo de hoje, no qual os ativos intangíveis se tornaram a principal fonte de vantagem 

competitiva, exige ferramentas que descrevam os ativos com base no conhecimento e as 

estratégias criadoras de valor, construídas a partir desses ativos. Na falta dessas ferramentas 

as empresas têm dificuldade em gerenciar o que não conseguem descrever ou medir. 

    Os gestores de uma empresa não podem levantar, avaliar, comparar ou corrigir o 

desempenho empresarial sem utilizar relatórios que contenham informações adequadas e 

significativas sobre esse desempenho. 

A medição de desempenho dentro de uma organização tem várias finalidades, entre elas: 

prover o direcionamento e o foco das atividades operacionais a curto e longo prazo, auxiliar 

a tomada de decisões e fornecer resposta aos esforços de melhoria (MIRANDA; 

MIRANDA, 2006, p. 3). 
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2.2 O Método Balanced Scorecard 

    Em tempos de competitividade acirrada, as empresas precisam de ferramentas que 

propiciem as informações necessárias para a melhor tomada de decisão em menor espaço de 

tempo dentro da gestão estratégica.   

    Kaplan e Norton (1997, p.21) dizem que “O que não é medido não é gerenciado”. Essa 

afirmação indica que não há condição de executar uma boa gestão quando as informações de 

uma organização não são medidas. Não é viável, principalmente para a gestão estratégica, 

gerir uma empresa quando as informações disponíveis não são confiáveis. O Balanced 

Scorecard propicia através de ferramentas interligadas a informação correta e necessária para 

gestão de uma organização. 

    Kaplan e Norton (1997, p. 24) definem o método como “uma ferramenta completa que 

traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho”. 

Para sobreviver na era da informação, as empresas devem utilizar sistemas de gestão e 

medição de desempenho derivados de suas estratégias e capacidades. O Balanced Scorecard 

preserva os indicadores financeiros como a síntese final do desempenho gerencial e 

organizacional, mas incorpora um conjunto de medidas mais genérico e integrado que 

vincula o desempenho sob a ótica dos clientes, processos internos, funcionários e sistemas 

ao sucesso financeiro a longo prazo. (KAPLAN; NORTON, 1997, p.21) 

O Balanced Scorecard possui quatro perspectivas. São elas: 

- Financeira – estratégia para crescimento, lucro e risco percebido pela perspectiva dos 

acionistas; 

- Cliente e Mercado – estratégia para criação de valor e diferenciação pela perspectiva do 

cliente; 

- Processos internos – prioridades estratégicas para vários processos de negócios que levam à 

satisfação do cliente e do acionista; 

- Aprendizado e Crescimento – prioridades para criar uma atmosfera que dê apoio ao 

crescimento, à inovação e às mudanças organizacionais. 

    São estabelecidas relações de causa e efeito entre os indicadores dentro das quatro 

perspectivas. Os indicadores são divididos em dois tipos: os indicadores de ocorrência e os 

indicadores de tendência ou vetores de desempenho. Os indicadores de ocorrência são 

associados à perspectiva financeira e relacionados a eventos passados, como lucratividade, 

participação de mercado, satisfação dos clientes e outros. Os indicadores de tendência são 
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associados às peculiaridades da estratégia das empresas, que são, portanto, específicos para 

cada organização. 

2.3 O Método Skandia Navigator 

    O Navigator ou Navegador de Capital Intelectual (CI) “fornece uma imagem equilibrada do 

capital financeiro e intelectual” (VON KROGH et al, 2001, p. 118). O Navegador consiste em 

cerca de trinta indicadores-chave (SVELBY, 1998, P. 225) e ele não é composto por 

categorias de capital, mas por cinco áreas de foco (EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 60), 

são eles: foco financeiro, no cliente, no processo, no humano e na renovação e 

desenvolvimento. O foco financeiro constitui o passado da empresa, uma medida exata de 

onde ela estava em um momento específico (EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 60), os focos 

no cliente e no processo são voltados para o que ocorre no momento presente da empresa, o 

foco na renovação e desenvolvimento está voltado para o futuro da empresa e por ultimo o 

foco no humano, que constitui o coração, a inteligência e a alma da organização, é a 

combinação de experiência e inovação (EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 61). Cada um dos 

focos apresenta os chamados indicadores CI, que “traduzem cada foco em resultados 

utilizáveis, com a atenção voltada, sobretudo à posição estratégica”, possibilitando o uso 

estratégico do conhecimento (VON KROGH et al, 2001, p. 118). 

    Segundo Edvinsson e Malone (1998, p. 61-62), um Navegador de CI deve realizar com 

eficiência três tarefas: 

- Perscrutar as mensurações. 

- Olhar para o alto, em direção a medidas mais abrangentes de valor. 

- Olhar para fora, em direção ao usuário. 

    Para Bokowitz e Pertash apud Yeniyurt (2003, p. 136-137), a grande diferença entre o 

Skandia Navigator e o Balanced Scorecard é a ênfase que o primeiro dá as pessoas. Existe a 

visão da importância das pessoas, estando o foco humano no centro das demais perspectivas, 

ressaltando a satisfação dos indivíduos e a importância do capital intelectual na aquisição de 

vantagens competitivas sustentáveis. 
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2.4 O Método SIGMA 

    O objetivo do modelo é garantir a criação de valor para uma empresa ou organização 

através do chamado triple bottom line, ou seja, o resultado econômico, o resultado da 

contribuição social e o resultado das ações ecológicas e ambientais (KAPLAN; NORTON, 

2004, p. XIX).  

    Há duas grandes mudanças com relação aos tradicionais “scorecards”. A primeira delas é 

que se busca um enfoque de sustentabilidade, ao invés do financeiro; a segunda é que se busca 

um enfoque dos stakeholders, ao invés dos clientes (SIGMA, 2003, p. 4). 

    O SIGMA é composto por quatro perspectivas básicas: 

- Da Sustentabilidade 

- Do Stakeholder Externo 

- Do Stakeholder Interno 

- Do Conhecimento e Habilidade 

2.5 O Método Tableau de Bord 

    Criado na França no início do século XX, o método Tableau de Bord é o pioneiro entre os 

métodos de avaliação de desempenho organizacional.  

    O Tableau de Bord é definido como um conjunto de medidas que incluem tanto indicadores 

financeiros como não financeiros, que pretendem traduzir a missão e a visão da organização 

em objetivos dos quais se derivariam os fatores críticos de sucesso da organização, cujos 

respectivos indicadores, devido a sua criticidade, devem ser monitorados para se mensurar o 

desempenho da organização (DeBUSK et al, 2003, p. 216). 

    Lauzel e Cibert (1959, p. 131-141) colocam que o Tableau de Bord funciona como um 

método para responder quatro perguntas: 

- Quem? Delegação das tarefas; responsáveis dentro da estrutura organizacional; 

- O quê? Informações que dizem respeito a uma determinada função dentro da organização; 

- Como? Deve assinalar as tendências ou acontecimentos incomuns e orientar em direção a 

análise mais aprofundada; 
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- Quando? Freqüência necessária para comunicar uma informação em um ou mais níveis 

hierárquicos.  

    O método, que seria equivalente ao Balanced Scorecard, expressa a importância de um 

conjunto de indicadores equilibrado para definição do desempenho (LEBAS apud DE HAAS; 

KLEINGELD, 1999, p. 237). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Pesquisa 

    O tipo de pesquisa utilizado no trabalho foi a Qualitativa Descritiva devido à participação 

do principal gestor da empresa em questão, que proporcionou uma melhor compreensão dos 

indicadores específicos para sua empresa através de uma entrevista. 

    Segundo Gil (1991), a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados. 

3.2 Etapas da Pesquisa 

    Para esse trabalho foi escolhida como foco da pesquisa uma pequena empresa familiar do 

segmento de construção civil situada na cidade de Fortaleza-CE, Brasil.  

    A escolha da empresa deveu-se a acessibilidade às informações necessárias para a 

realização do trabalho, a grande representatividade que o segmento possui na economia a 

nível nacional e regional e por não existirem muitos trabalhos que tem como tema a aplicação 

de métodos de análise de desempenho em empresas com perfil citado. 

    Foi utilizada como instrumento de pesquisa uma entrevista com o principal gestor da 

empresa. O objetivo da entrevista foi conhecer o grau de conhecimento do entrevistado sobre 

o método de analise de desempenho organizacional Balanced Scorecard e quais seriam os 

indicadores específicos da sua empresa para avaliar seu desempenho. 

    Segundo Bardin (2002, p. 38), análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Perfil do entrevistado e empresa 

    O entrevistado é o diretor, fundador e principal gestor da empresa em questão. Sua 

escolaridade é o ensino superior incompleto e suas atividades no segmento de construção civil 

começaram em 1982, aos 19 anos. Ele não teve nenhuma passagem por outras empresas e não 

possui cursos de nível superior na área de gestão empresarial. Todo seu conhecimento sobre 

gestão é baseado em suas experiências na sua própria empresa. 

    A empresa é localizada e atua somente em Fortaleza-CE, Brasil. Possui aproximadamente 

trinta funcionários e constrói prédios residenciais de até oito pavimentos. Como na maioria 

das empresas de pequeno porte, seus processos internos são simplificados, seus funcionários 

exercem mais atividades por função e sua gestão é feita pelos sócios, sendo o entrevistado o 

principal gestor.  

4.2 Análise da Entrevista 

    Foi utilizada na pesquisa uma entrevista de seis perguntas de caráter subjetivo para 

conhecer o que e o quanto o gestor da empresa em questão sabe sobre o Balanced Scorecard, 

suas quatro perspectivas e quais seriam os indicadores específicos para sua empresa. 

    Na primeira pergunta, foi questionado como o gestor acredita que o desempenho da sua 

empresa deveria ser avaliado. 

    “Pela parte humana das pessoas e o resultado do trabalho executado”. 

    Para o gestor, é necessário valorizar o capital intelectual e criar um ambiente favorável para 

que seus funcionários sintam a estabilidade necessária para produzirem mais. 

    Na segunda, foi perguntado como o gestor pensa que o desempenho da sua empresa deveria 

ser avaliado no que diz respeito ao Aprendizado e Crescimento. 

    “Esse levantamento teria que ser feito freqüentemente porque a resposta para essa pergunta 

vai dizer o rumo da minha empresa. Para saber se devo mudar ou continuar e se estamos 

crescendo ou diminuindo. É uma coisa que devo fazer constantemente e que é de extrema 

importância”. 
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    O gestor enfatiza a importância de avaliar o desempenho da sua empresa no que diz 

respeito ao Aprendizado e Crescimento freqüentemente. Para ele, o direcionamento da sua 

empresa depende do Aprendizado e Crescimento. 

    Na terceira, foi perguntado como o gestor pensa que o desempenho da sua empresa deveria 

ser avaliado no que diz respeito aos Processos Internos. 

    “Deveria ser analisado se o processo em questão contribui para o ganho de produtividade 

dos funcionários, se ele é prático ou se está atrapalhando. Isso em cada departamento”. 

    Para o gestor, os processos internos deveriam ser avaliados individualmente e analisar 

como cada um contribui para o desempenho da sua empresa, de forma a gerar satisfação de 

seus clientes. 

    Na quarta, foi perguntado como o gestor pensa que o desempenho da sua empresa deveria 

ser avaliado no que diz respeito aos Clientes e Mercado. 

    “Deveria ser avaliada pelos próprios clientes. Eles dariam o retorno da imagem da empresa 

que eles têm”. 

    Para o gestor, o desempenho no que diz respeito aos Clientes e Mercado seria avaliado 

através da percepção do cliente em relação sua marca e empresa. Criar valor e diferenciação 

tendo como base a visão e expectativa dos clientes. 

    Na quinta, foi perguntado como o gestor pensa que o desempenho da sua empresa deveria 

ser avaliado no que diz respeito ao Financeiro. 

    “Na parte financeira, ela deveria ser avaliada pelos resultados. Os resultados são o 

principal”. 

    No que diz respeito ao Financeiro, o gestor acredita que a empresa deve ser avaliada 

através de seus resultados financeiros. Ele aponta esses resultados como sendo os principais 

dentro de sua analise. É uma opinião comum e coerente.  
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    “Ver se a empresa não passa por muitas situações críticas. De preferência, que os resultados 

sejam sempre uma linha crescente. Essa seria a busca”. 

    Ele aponta como o que deveria ser o objetivo constante das empresas o crescimento 

continuo e estável, sem grandes oscilações. Dessa forma, percebesse a preocupação com o 

crescimento, lucro e risco de seu negócio.  

    Na sexta, foi perguntado se o gestor teria algo mais a acrescentar relacionado à avaliação de 

desempenho da sua empresa. 

    “A avaliação do desempenho da minha empresa seria como o raio-x de um doente. Você 

olharia o raio-x e diria onde estão os problemas para que sejam resolvidos”. 

    O gestor compara sua empresa a uma pessoa doente que necessita de cuidados médicos. A 

avaliação do desempenho da sua empresa é analisada como um médico analisa o raio-x de seu 

paciente, os problemas são diagnosticados durante a análise e soluções são apontadas para 

sanar tais problemas.  

    A pesar de que o gestor entrevistado desconhecer o método Balanced Socorecard, ele 

demonstrou coerência em suas respostas e uma visão geral de uma organização. 

    Foi demonstrado que existe uma preocupação do gestor em relação à empresa como o todo, 

mas que a síntese da sua gestão é o Financeiro. Tal realidade é comum entre as pequenas 

empresas que estão em fase de aperfeiçoamento e profissionalização. E mesmo com essa 

preocupação, percebe-se que não existe controle eficaz dos resultados realizados. 

    Dessa forma, fica clara a falta de uma ferramenta que possibilite a avaliação e maior 

controle sobre o desempenho organizacional. 

 

5 CONCLUSÃO 

    Tendo em vista que o gestor demonstrou ter conhecimento sobre a visão geral da estrutura 

de uma organização e baseando-se em suas respostas na entrevista, a empresa necessita de 

uma ferramenta que englobe as principais áreas dentro de uma empresa, mas tendo como foco 

o financeiro. E o método Balanced Scorecard, ferramenta de avaliação de desempenho com 

quatro perspectivas que englobam as principais áreas dentro de uma empresa, mas com foco 

no financeiro. Concluísse que o método atende a necessidade e, por tanto a realidade da 



13 
 

empresa, de melhor avaliar e analisar seu desempenho, pois é compatível com modelo de 

gestão praticado, cujo é feito a analise de todas as áreas da organização tendo como síntese o 

financeiro e seus resultados. 
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