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RESUMO 

O presente estudo foi realizado em uma pequena empresa do setor de joalheria e 

ourivesaria na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, tendo como objetivo a elaboração do 

Balanced Scorecard como ferramenta de gerenciamento estratégico para uma pequena empresa, 

passando pela definição do projeto, elaboração da estratégia, desenho do Balanced Scorecard e 

plano de implementação. A pesquisa tratou-se de um estudo de caso, tendo sido colhidos dados 

através de uma entrevista estruturada e observação participante, a fim de obter uma maior 

familiaridade com o contexto da organização. Os resultados mostram que é possível que 

Balanced Scorecard seja aplicado nas micro e pequenas empresas a partir de propostas de 

implantação voltadas para as especificidades dessas organizações. 
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ABSTRACT 

                  The present study was carried out in a small company of the jewelry sector, in the city of 

Natal, Rio Grande do Norte, with the objective of elaborating the Balanced Scorecard as a strategic 

management tool for a small company, passing through the definition of the project, strategy 

elaboration, Balanced Scorecard design and implementation plan. The research was a case study, 

having collected data through a structured interview and participant observation, to obtain a greater 

familiarity with the context of the organization. The results show that it is possible for the Balanced 

Scorecard to be applied in micro and small companies from implementation proposals aimed at the 

specificities of these organizations. 

  

Keywords: Strategy. Strategic management. Small business. Balanced Scorecad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Conceitualmente, o termo estratégia é muito difundido em vários campos da sociedade, 

principalmente, em contextos com alto grau de competitividade, caso do campo mercadológico. 

Segundo Porter (1989) a estratégia é crucial para uma organização aferir uma posição 

competitiva dentro de um determinado comércio. A estratégia competitiva tem como principal 

objetivo estabelecer uma posição lucrativa e sustentável. À vista disso, deve-se entender a 

estratégia como fator crítico de sucesso para qualquer organização, pois tem como principal 

função definir ações para o alcance dos objetivos organizacionais de modo a gerar vantagens 

competitivas.  

Com um cenário econômico a nível mundial volátil e cada vez mais complexo, as 

empresas têm tido que rever suas estratégias para acompanhar todas as mudanças nos hábitos 

de consumo e setor econômico, aceleradas mais ainda pela pandemia do novo coronavírus, 

declarada pela organização mundial da saúde em 11 de março de 2020 (Exame, 2021). Em 

entrevista, o presidente do conselho da Cisco Systems – líder mundial em TI e redes – John 

Chambers – mencionou que num horizonte de 10 anos, 40% dos consumidores de qualquer 

empresa desaparecerão, dando ênfase às necessidades de readequação das organizações de 

qualquer segmento. Nesse sentido, é fundamental que se busque modernização em todas as 

empresas, para garantir a sobrevivência no mercado atuante.  

No Brasil, o universo de empresas é composto em sua grande maioria por pequenos 

negócios, constituídos por MEI’s (microempreendedores individuais), micro e pequenas 

empresas, que representam cerca de 92% do número total de empresas existentes no país. Em 

2021, mesmo com um cenário de pandemia, foram abertos mais de 3,9 milhões de pequenos 

negócios, segundo levantamento do Sebrae (2021), número que significou um aumento de 

aproximadamente 19% em relação ao levantamento realizado em 2020. 

O setor de joalheria e ourivesaria vem ganhando cada vez mais destaque no cenário 

nacional. Segundo França (2022), as joalherias e ourivesarias obtiveram aumento de 20% das 

vendas no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Conforme 

Panho (2022), apesar de todos os impactos negativos lançados em diversos setores da 

sociedade, a pandemia do coronavírus foi responsável pela grande mudança no hábito de 

consumo de artigos de luxo, principalmente devido à significativa queda do setor turístico.  

 Nesse cenário, a gestão estratégica torna-se cada vez mais relevante, na medida em que 

ela contribui para uma tomada de decisão assertiva e atuação eficaz perante concorrentes e 
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mercado, tornando possível a consecução dos objetivos da organização (Bartol e Martin, 1998      

apud Santos, 2008). 

Nesse contexto, o presente estudo se voltou para uma empresa de pequeno porte, ativa 

no ramo de joalheria e ourivesaria. Com finalidade de melhor entender o contexto da 

organização, a pesquisa se constitui em um estudo de caso com a finalidade de desenvolver o 

Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de gerenciamento estratégico da empresa.  Sendo 

assim, o referido estudo visa responder como implantar um sistema de monitoramento da 

estratégia de uma pequena empresa utilizando o Balanced Scorecard?  

 1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Elaborar o Balanced Scorecard para uma pequena empresa do setor de joalheria e 

ourivesaria. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Diante do objetivo geral, apresentamos os respectivos objetivos específicos.  

a)   Definir o projeto; 

b)   Elaborar a estratégia da organização; 

c)   Desenhar o Balanced Scorecard; 

d) Definir plano de implementação do BSC. 

1.2 Justificativa 

 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2021), os pequenos negócios são responsáveis por 27% do PIB brasileiro e abrange 

aproximadamente nove milhões de empresas. Em valores absolutos, a produção das micro e 

pequenas empresas saltou de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 599 bilhões em 2011, chegando 

a responder por cerca de 30% do PIB do país em 2020. Além do grande aumento da produção, 

as micro e pequenas empresas são responsáveis por 52% dos trabalhos de carteira assinada no 

país. 
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 Apesar da grande relevância para a economia nacional, conforme Guerra (2021), três 

em cada dez empresas encerram suas atividades em até cinco anos. Entre as microempresas 

(ME) a taxa de mortalidade chega a 21,6%. Ainda segundo o mesmo levantamento, 17% das 

empresas de pequeno porte (EPP) fecham as portas antes dos cinco anos de funcionamento. O 

grande destaque negativo fica por conta dos microempreendedores individuais, que possuem 

taxa de mortalidade igual a 29%. Configurando um grande problema para o desenvolvimento 

econômico brasileiro.  

 Conforme o Sebrae (2017) foi realizado um estudo em 2013 com o objetivo de entender 

quais os principais motivos que influenciam o fechamento dessas empresas. Com isso, chegou-

se a conclusão que a grande maioria dos empresários não estudam satisfatoriamente o mercado 

de atuação, e boa parte não dão a devida atenção para temas cruciais como planejamento 

estratégico e ferramentas gerenciais como o Balanced Scorecard para o efetivo auxílio na 

gestão do negócio. 

 Dessa forma, a pesquisa visa desenvolver o BSC em uma pequena empresa do ramo de 

joalheria e ourivesaria. O BSC é uma das ferramentas de gerenciamento mais famosas no campo 

da administração, ela permite o acompanhamento dos objetivos, metas e indicadores mais 

significativos dentre as quatro perspectivas do negócio, contudo, ao realizar pesquisas em 

plataformas como Periódicos Capes e Portal Spell, não foi possível constatar grande números 

de trabalhos que abordam sua aplicação em micro e pequenas empresas, das quais muitas não 

possuem um sistema de gerenciamento para auxiliar no controle e alcance das estratégias, o que 

dificulta a gestão e consequentemente acarreta grandes dificuldades para manterem-se vivas no 

mercado cada vez mais competitivo e globalizado. 

Segundo Silva (2011), os pequenos negócios são os que mais precisam de planejamento, 

controle e avaliação de desempenho. Nesse ponto de vista, o Balanced Scorecard ajuda os 

empresários manterem o foco nos aspectos mais importantes para o bom funcionamento da 

empresa, aumentando, dessa forma, a sua longevidade.  

 Portanto, fica evidente a grande importância da aplicação de ferramentas gerenciais, 

principalmente para as micro e pequenas empresas, que dispõe de extrema relevância para a 

economia brasileira, mas ainda possuem altos índices de mortalidade devido à falta de 

planejamento e gerenciamento das estratégias para a busca dos objetivos organizacionais.  

O trabalho busca desenvolver a metodologia Balanced Scorecard em uma pequena 

empresa do segmento de joalheria e ourivesaria, levando em consideração todas as 
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especificidades de um pequeno negócio e, com isso, permitir que as decisões estratégicas sejam 

tomadas com maior fundamentação, resultando em ganhos para a organização, clientes, 

sociedade e Estado. O desenvolvimento da pesquisa traz ainda mais ganhos para o meio 

acadêmico, tendo em vista que documenta a elaboração do BSC desde a fase inicial até a pré-

implementação em uma empresa de pequeno porte. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gestão estratégica nos pequenos negócios 

Segundo Chiavenato (2004), a estratégia está inserida na humanidade desde os homens 

das cavernas, sempre com o objetivo de elaborar um plano do que fazer para chegar ao sucesso. 

Em âmbito empresarial, a estratégia é crucial para uma organização auferir uma posição 

competitiva dentro de um determinado mercado. “Uma estratégia é o padrão ou plano que 

integra as principais metas, políticas e sequências de ação da organização em um todo coeso. 

Uma estratégia bem formulada ajuda a organizar e alocar os recursos de uma organização em 

uma postura única e viável” (Quinn 1980, apud MINTZBERG, 2006, P. 29). 

Nesse sentido, pode-se entender a estratégia como fator crítico de sucesso para qualquer 

organização, pois tem como principal função definir meios para o alcance dos objetivos pré-

determinados. Para controlar e gerenciar as estratégias adotadas, as organizações precisam de 

ferramentas de gestão estratégica, de modo a facilitar o alinhamento das ações aos objetivos 

estratégicos da empresa.  

Segundo Vieira (2002), a gestão estratégica de uma empresa determina uma forma 

organizada para obtenção dos resultados necessários em vista da manutenção e crescimento da 

organização dentro de um ambiente competitivo. A gestão estratégica também permite o 

alinhamento de todas as partes interessadas em busca dos objetivos definidos pelo planejamento 

estratégico.   

No contexto das micro e pequenas empresas, a gestão estratégica é primordial para o 

sucesso da organização. As empresas de pequeno porte não possuem força suficiente para 

competir em várias frentes, deste modo, precisam gerir com sabedoria os seus movimentos a 

fim de otimizar recursos, pois grande parte dessas organizações não possuem reservas para 

custear erros, com isso, ações mal planejadas podem resultar na falência da empresa. 

(BUCHELE, 1980, apud VIEIRA, 2002). A autora acrescenta que a falta de conhecimento 
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acerca de técnicas modernas de gestão ou adoção de novas técnicas por modismo, sem 

compreender efetivamente como aquela ferramenta funciona, é fator de insucesso para 

pequenos negócios.   

Sob o prisma das microempresas, "a gestão destas se concentra nas mãos de 

empreendedores – de cuja intuição, muitas vezes, depende o êxito ou fracasso da empresa –, 

que dedicam às pequenas crises cotidianas um tempo que deveria ser dedicado à formulação de 

estratégias.” (BARBOSA; TEIXEIRA, 2003, p. 41) 

Conforme Gatto (2021) a gestão estratégica objetiva definir o conjunto de ações e 

decisões responsáveis por ajustar competitivamente a organização e o ambiente no qual está 

inserida, visando o alcance dos objetivos da empresa. O processo de gestão estratégica deve ser 

iniciado com o diagnóstico da empresa, buscando analisar o atual momento da organização. 

Essa análise pode ser realizada por meio de avaliações dos ambientes interno e externo à 

empresa, e dessa maneira, definir ações que deverão ser tomadas para o aumento da 

competitividade, além da definição da missão, visão e objetivos da organização.  

Portanto, pode-se afirmar que o gerenciamento estratégico é primordial não apenas para 

a sobrevivência, mas também o crescimento da organização no mercado extremamente 

competitivo. Nesse aspecto, o Balanced Scorecard e seu mapa estratégico, por fornecer 

indicadores de desempenho e apresentar os objetivos estratégicos e metas de forma prática e 

visual, torna-se uma ferramenta de gestão estratégica muito aplicada nas empresas. 

2.2. Balanced Scorecard com ferramenta de gestão estratégica 

 O Balanced Scorecard como ferramenta de gestão estratégica permite aos gestores 

mensurar o desempenho da organização sob os indicadores de três novas perspectivas: clientes, 

processos internos e aprendizado e conhecimento. Sendo assim, esta ferramenta complementa 

os indicadores financeiros tradicionais, oferecendo uma visão mais ampla acerca das relações 

de causa e efeito que envolvem as quatro dimensões tratadas no BSC.  

Segundo Silva (2011) o BSC permite o desenvolvimento de uma série de indicadores 

que contribuem diretamente para o alinhamento da organização à estratégia. Levando em conta 

que a ferramenta auxilia no monitoramento e avaliação das estratégias definidas. O autor 

completa afirmando que o Balanced Scorecard facilita a comunicação acerca dos objetivos 
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organizacionais entre as partes interessadas da organização, dessa forma, simplifica o processo 

de construção de metas individuais ou em equipes. 

O Balanced Scorecard como ferramenta gerencial resolve falhas como a 

impossibilidade de alinhar a estratégia com ações e resultados de longo prazo, falhas 

encontradas em sistemas de gestão consideradas mais tradicionais. (CAMPOS 1998, p. 5, apud 

SOARES, 2001) 

 Portanto, pode-se concluir que o Balanced Scorecard é uma ferramenta que propicia 

ganhos para as organizações quando utilizado como método gerencial. Os indicadores 

trabalhados no BSC, além de estimular o alinhamento interno acerca da estratégia, facilitam o 

controle, e assim, é possível avaliar o que deve ser feito para a consecução dos objetivos, 

contendo como base para ação os indicadores das quatro perspectivas de negócio. 

2.3. Balanced Scorecard 

2.3.1 Aspectos conceituais do Balanced Scorecard 

         O Balanced Scorecard (BSC) é uma forma estruturada de acompanhar os 

objetivos, indicadores e metas mais relevantes de uma organização. De acordo com Siteware 

(2018), o Balanced Scorecard é uma metodologia de gestão de desempenho que começou a 

ganhar projeção nas empresas no início da década de 90. Foi criada pelos professores Kaplan e 

Norton, da Havard Business School. O primeiro artigo sobre o conceito foi publicado em 1992 

e até hoje é largamente difundido entre as organizações que buscam potencializar os seus 

resultados de forma estratégica. 

Conforme Kaplan e Norton (1997), o BSC é primordial para as empresas 

compreenderem as suas metas e o que devem fazer para alcançá-las, principalmente em cenários 

competitivos e de alta complexibilidade. O Balanced Scorecard retrata os principais objetivos 

da empresa com uma mescla de indicadores de desempenho responsáveis por nortear a gestão 

estratégica da entidade.  

         Segundo Kaplan e Norton (1997, p.2) “O Scorecard mede o desempenho organizacional 

sob quatro perspectivas equilibradas: financeira; do cliente; dos processos internos da empresa 

e do aprendizado e crescimento.” Portanto, o BSC permite o acompanhamento preciso dos 

indicadores das quatro perspectivas de resultados. Muitos gestores acreditam que os indicadores 

financeiros merecem maiores cuidados, mas o Balanced Scorecard evidencia que para as 
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organizações atingirem seus objetivos, é necessário gerir com atenção as outras dimensões do 

negócio, incluindo a perspectiva financeira, afinal, todas estão interligadas por meio de uma 

relação de causa e efeito. 

         Para criar um BSC eficiente que ajude efetivamente o alcance dos objetivos de negócio, 

é essencial que integrantes de todas as áreas envolvidas participem da criação do Balanced 

Scorecard. Levando em conta que a formação de uma equipe multidisciplinar facilitará o 

desenvolvimento de um BSC mais completo, pois levará em consideração o conhecimento e 

visão de profissionais de diversas áreas da empresa. 

 2.3.2 Perspectivas do Balanced Scorecard 

         Conforme Kaplan e Norton (2000) O Balanced Scorecard é composto por um conjunto 

de indicadores que propicia o acompanhamento dos resultados da empresa de maneira rápida e 

ampla. Além de incluir indicadores financeiros, que serve como uma fotografia das ações do 

passado, inclui do mesmo modo outras três perspectivas operacionais, sendo eles relacionados 

à satisfação dos clientes, processos internos e aprendizado e conhecimento. Abaixo é possível 

observar as perspectivas abordadas pelo BSC:  

Figura 1: Perspectivas do Balanced Scorecard 

 

 

Fonte: adaptado de Kaplan e Norton, 1997 

 Para Kaplan e Norton (1997), os indicadores da perspectiva financeira são importantes, 

pois através deles é possível analisar como a implementação e execução da estratégia estão 

refletindo nos resultados. A perspectiva dos clientes trata de identificar e atender os interesses 
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dos clientes, que são quatro: prazo, qualidade, desempenho e serviços, e custo. O prazo refere-

se ao tempo que leva do recebimento do pedido até o fornecimento do serviço ou produto aos 

clientes. A qualidade mede o nível de defeitos dos serviços ou produtos sob a ótica dos clientes. 

O desempenho e serviço tem como objetivo aferir como a empresa cria valor. Para servir à 

perspectiva dos clientes, a organização precisa definir quais operações internas são críticas para 

satisfazer amplamente as necessidades dos consumidores.  

Por estarem inseridas em um mercado muito competitivo e volátil, as empresas precisam 

investir em capacitação da equipe, programas de melhoria contínua visando o melhoramento 

de produtos, serviços e processos. Esses aspectos são trabalhados na perspectiva de aprendizado 

e conhecimento. 

Em relação aos objetivos para cada área, para as metas financeiras, a equipe deve 

priorizar a lucratividade, diversificação das fontes de receita ou ainda o crescimento de 

mercado. Relativo à perspectiva cliente, os gestores precisam deixar claro quem são os clientes-

alvo da empresa, assim como o segmento de atuação. Em processos internos, a organização 

precisa identificar os objetivos e medidas para o processo interno, quais processos precisam ser 

melhorados, criados e/ou mais bem controlados. Por fim, a perspectiva de aprendizado e 

crescimento evidencia as necessidades para desenvolvimento de treinamentos, reciclagens e 

capacitações dos funcionários, assim como, melhorias na tecnologia e nos sistemas de 

informação. 

Vale salientar que cada organização pode customizar o seu BSC de acordo com as suas 

necessidades. Os objetivos, metas e indicadores variam de empresa para empresa, levando em 

conta o porte, mercado de atuação e demais peculiaridades. Frezatti (2007) destaca que não 

existe um conjunto de medidas genérico que se adeque à realidade de cada organização. É 

justamente ao contrário, cada empresa possui uma missão, uma visão, uma estratégia e, 

portanto, um conjunto de medidas adequadas. O objetivo é identificar esse conjunto de 

indicadores levando em consideração as particularidades da entidade. 

2.2.3. Mapa estratégico 

         O mapa estratégico (ME) desenvolvido por Kaplan e Norton deve ser encarado como 

um instrumento complementar ao Balanced Scorecard. É uma representação gráfica que 

objetiva detalhar todos os dados, indicadores e objetivos desenvolvidos com o BSC. O mapa 
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estratégico facilita a visualização e comunicação das estratégias gerenciadas pelo Balanced 

Scorecard. 

         Para Kaplan e Norton (2004) o mapa estratégico é tão importante quanto o Balanced 

Scorecard, pois acrescenta uma camada extra de detalhes que potencializa a clareza das 

informações e principalmente o foco. A forma de representar visualmente as relações de causa 

e efeito entre os agentes das quatro perspectivas do BSC, facilita imensamente o gerenciamento 

dos objetivos e indicadores. 

         O ME agrega muito valor ao debate, visto que, a ferramenta torna as informações 

referentes às estratégias da organização bem mais compactas, muitas vezes em página única, 

podendo, caso necessário, ser acompanhado por um enxuto material de apoio, sendo assim, 

mais eficaz que discutir com base em um planejamento estratégico com dezenas e até centenas 

de páginas. 

         Portanto, o mapa estratégico é de grande valia por facilitar a comunicação e 

entendimento da estratégia por todos os integrantes da organização, além de permitir a 

compreensão de como os ativos intangíveis influenciam o desempenho dos processos internos 

e consequentemente a perspectiva financeira das organizações. 

2.4. Modelo de aplicação do BSC 

O Balanced Scorecard é uma ferramenta muito difundida no mundo, em uma breve 

pesquisa na literatura é possível constatar a grande quantidade de pesquisas desenvolvidas sobre 

o tema, grande parte delas apresenta a elaboração e/ou implementação do BSC aplicado a 

grandes organizações. Para maior fundamentação desta pesquisa, foram analisadas 

preliminarmente os modelos de aplicação do Balanced Scorecard propostos por Kaplan e 

Norton (1997); Olve, Roy e Wetter (2001); Soares (2001) e Silva (2011). Na empresa estudada, 

será utilizado o método apontado por Soares (2001), pois a sua metodologia de aplicação do 

BSC foi atribuída às particularidades e necessidades de uma empresa de pequeno porte, 

diferentemente dos modelos propostos por Kaplan e Norton; e Olve, Roy e Wetter que 

desenvolveram a metodologia levando em consideração as realidades das grandes empresas. 

“Para a implementação de um programa de gerenciamento com o Balanced Scorecard são 

necessárias duas fases: a elaboração e a implementação.” (SOARES, 2001, p. 63). 
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 Segundo a autora, a fase de elaboração é marcada pela construção do BSC: definição 

das perspectivas; objetivos estratégicos; indicadores de desempenho e metas organizacionais. 

Já na fase de implementação serão executadas as ações definidas durante o processo de 

elaboração do Balanced Scorecard. Nessa fase o BSC será efetivamente incorporado ao sistema 

gerencial da empresa e busca-se comunicar o Balanced Scorecard para todos da organização, 

alinhar as metas individuais, definir investimentos e orçamentos com o Scorecard e o processo 

de feedback. 
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3.METODOLOGIA 

“A pesquisa científica está presente em todo campo da ciência, no campo da educação 

encontramos várias publicadas ou em andamento. Ela é um processo de investigação para 

solucionar, responder ou aprofundar sobre uma indagação no estudo de um fenômeno.” Sousa 

et al. (2021, p. 65).  

3.1. Caracterização da pesquisa 

 Este trabalho trata-se de uma pesquisa classificada com base em seus objetivos como 

exploratória com abordagem qualitativa. Segundo Gil (1996) Uma pesquisa exploratória tem 

como principal objetivo proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o problema, 

facilitando consideravelmente na construção de hipóteses. Essa espécie de pesquisa tem como 

grandes características o planejamento flexível, contribuindo para a análise dos mais variados 

aspectos do estudo. Geralmente as pesquisas exploratórias contém pesquisas bibliográficas, 

entrevistas e análise de exemplos que estimulem a compreensão. (apud Selltiz et al, 1967, p. 

63).  

 Referente aos procedimentos técnicos da pesquisa, realizou-se pesquisa bibliográfica. 

Conforme Gil (1996) trata-se de uma pesquisa realizada a partir de material já desenvolvido, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Para Danton (2011) a pesquisa 

bibliográfica deve ser realizada antes dos demais tipos de pesquisa, levando em conta que os 

dados levantados nessa categoria de estudo permitem ao pesquisador adquirir um maior 

aprofundamento acerca do tema a ser trabalhado.  

 Também foi aplicado um estudo de caso para entender com maior profundidade as 

peculiaridades da empresa objeto de estudo. Segundo Gil (1996), o estudo de caso é marcado 

pelo profundo e exaustivo estudo de um ou de poucos objetos, com o propósito de ampliar o 

conhecimento do pesquisador acerca do objeto estudado.  

3.2 Delimitação da pesquisa e estudo de caso 

 O objeto de estudo refere-se a uma empresa que se enquadra no porte de 

microempreendedor individual (MEI). Trata-se de uma empresa que atua no ramo de joalheria 

e ourivesaria. A empresa vem enfrentando grandes dificuldades com a intensificação da 

concorrência, pois com o advento da internet, hoje, a empresa lida com concorrentes de todo o 

mundo. Além do proprietário, a organização conta com outros três funcionários, uma atendente, 

um assistente operacional e o responsável por administrar as páginas da empresa nas redes 
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sociais, que são respectivamente esposa, genro e filha do fundador da empresa. O fato de 

misturar as esferas profissional e familiar torna-se um desafio a mais para a gestão da firma. 

Além disso, a organização não possui um sistema voltado para o gerenciamento estratégico, 

não possui objetivos estratégicos, metas ou indicadores bem definidos para o acompanhamento 

e aperfeiçoamento dos resultados financeiros e operacionais.   

 Portanto, para entender melhor a realidade e história de vida dessa organização, foi 

desenvolvido um estudo de caso. Conforme Gil (1996) um estudo de caso é delineado da 

seguinte forma:  

Delimitação da unidade caso: consiste basicamente em delimitar a unidade que será caso de 

estudo;  

Coleta de dados: consiste na utilização de diversos procedimentos para levantamento de dados 

como a observação, a análise documental, a entrevista e história de vida; 

Análise e interpretação de dados: diferentemente de outros tipos de estudos, o estudo de caso 

não possui etapas genericamente definidas que devem ser utilizados na análise e interpretação 

de dados. Cabe ao pesquisador definir antecipadamente o seu plano de análise; 

Redação do relatório: deve indicar claramente como os dados foram levantados.  

 Os dados levantados com o estudo de caso serviram como base para o diagnóstico 

organizacional. Para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos, metas e indicadores, 

propõe-se a utilização da metodologia Balanced Scorecard, responsável por apoiar de forma 

integrada as quatro dimensões da organização e essas foram aplicadas ao Mapa Estratégico com 

o intuito de facilitar o entendimento da estratégia e a comunicação para todos os envolvidos.  

3.3. Coleta de dados 

 As informações levantadas para o desenvolvimento do trabalhado foram obtidas a partir 

de fontes primárias e secundárias. Segundo Campello et al (2003) os dados primários são 

trazidos por meio de interferência direta do autor da pesquisa, ou seja, o autor vai direto à fonte. 

Já as fontes secundárias correspondem às informações levantadas em enciclopédias, 

dicionários, revisões da literatura, artigos e outros trabalhos já publicados. Compete ao 

pesquisador filtrar e organizar as informações de acordo com objetivo de pesquisa.  

 Nesta pesquisa, o levantamento de dados primários deu-se mediante a observação 

participante, entrevista estruturada com perguntas abertas tendo como alvo o proprietário do 
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estabelecimento, além do estudo de caso. Para ARAGÃO E NETA (2017, p. 35 apud 

LAKATOS, 1990). “Entrevista padronizada ou estruturada consiste em fazer uma série de 

perguntas ao entrevistado, segundo o roteiro previamente elaborado. Os dados coletados não 

devem ser alterados para garantir a fidelização da pesquisa e para possível comparação com os 

demais dados.” Os dados secundários foram proporcionados com auxílio de pesquisa 

bibliográfica principalmente de livros e artigos.  

 A entrevista estruturada foi construída por meio de dez questionamentos abertos com 

foco na avaliação do atual momento da empresa, elemento de extrema importância para a 

realização do diagnóstico organizacional. A entrevista foi realizada com o proprietário da 

empresa, em visita técnica realizada no dia 02 de maio de 2022 com os seguintes 

questionamentos:  

1. Quais são os pontos fortes e fracos da organização? 

2. Que mudanças devem ser feitas para garantir os resultados esperados? 

3. Em sua empresa, os funcionários sabem exatamente quais são os fundamentos da 

função deles? 

4. Caso precisasse recomeçar do zero, sabe apontar o que faria diferente? 

5. O que é necessário fazer para corrigir esses pontos fracos? 

6. Como é feito o planejamento financeiro da empresa? 

7. Como é feito o planejamento estratégico da empresa? 

8. Há alguma ferramenta para auxiliar no controle das estratégias? 

9. Como a empresa reage às modificações do mercado? Existem estratégias definidas 

de como se comportar nas mudanças? 

10. A empresa analisa o mercado para desenhar as suas estratégias? 

3.4. Técnica de análise de dados 

Após coleta dos dados, foi realizada uma análise qualitativa, definida por Pereira (2010) 

como sendo uma interpretação dos fenômenos que ocorrem integralmente ao objeto de estudo. 

A análise desses dados permitiu a realização do diagnóstico interno da empresa, resultando na 

identificação dos pontos fortes e pontos que carecem de um melhor desenvolvimento. Com base 

na identificação desses fatores, foram elaborados os objetivos, metas e indicadores das quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard. 
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 Para a construção do Balanced Scorecard na empresa objeto de estudo, foram realizadas 

pesquisas de trabalhos desenvolvidos com a aplicação do BSC em pequenas empresas. A partir 

daí, buscou-se utilizar a proposta de implementação do Balanced Scorecard mais coerente para 

a realidade da organização. Conforme Kaplan e Norton (199?), o BSC não é um paradigma a 

ser aplicado nas empresas. Diferentes contextos de mercado, estratégias e competição requerem 

diferentes Scorecard.  

 O Balanced Scorecard é uma ferramenta já adotada em várias empresas. Uma das 

primeiras percepções dos gestores dessas empresas evidenciam que o BSC atende a diversas 

necessidades gerenciais. Um dos grandes ganhos se dá pela geração de relatório único contendo 

indicadores de desempenho aparentemente desconexos, mas que traduz verdadeiramente os 

objetivos estratégicos da organização. (KAPLAN; NORTON, 2000) 

Para fins de estruturação do Balanced Scorecard na empresa estudada, foi utilizada a 

sistemática de implementação do BSC proposta por Soares (2001), que propõe as etapas 

conforme figura abaixo. 

1. Definição do Projeto – compreende as informações necessárias para iniciar o projeto e definir 

como ele será conduzido. 

2. Elaboração da estratégia – compreende a definição da visão, missão e estratégia da empresa. 

3. Desenho do Balanced Scorecard – compreende a construção do Scorecard, a definição de 

perspectivas, objetivos estratégicos, medidas de desempenho, metas de superação e iniciativas 

estratégicas. 

4. Plano de Implementação – compreende a definição dos planos de ação para a 

comunicação do Scorecard aos demais funcionários, levantamentos das medidas faltantes, 

alinhamento das metas individuais, desenvolvimento de sistema de informações e sistema de 

feedback. 

Figura 2: etapas do sistema de implementação do BSC. 
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Fonte: Soares 2001. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Definição do Projeto 

     A organização objeto deste estudo é uma empresa de pequeno porte, mais 

especificamente MEI (Microempreendedor Individual), de base familiar, onde trabalham o 

proprietário, sua esposa, filha e genro. Possui uma loja física em um dos bairros comerciais 

mais populares da capital do Rio Grande do Norte, que é seu principal canal de vendas. Apesar 

de utilizar canais digitais - Instagram e WhatsApp, no momento ainda não é estruturada em 

vendas online.  

O empreendedor já atua no ramo a cerca de 8 anos realizando as atividades de: 

orçamentos de joias, fabricação de peças de ouro e prata, compra de ouro, reaproveitamento, 

limpeza e reparo de joias, além de realizar a compra, venda e troca de peças avulsas. A divisão 

do trabalho no ambiente da loja se dá da seguinte forma: O proprietário da empresa desempenha 

as atividades de atendimento ao cliente no balcão e produção; sua filha administra as redes 

sociais da loja; sua esposa colabora no atendimento ao cliente e auxilia na limpeza e 

organização do local; seu genro auxilia na produção e reparos de baixa complexidade.  

 A divulgação do trabalho ocorre principalmente por meio de clientes que indicam 

novos, ou seja, através do boca a boca. O proprietário informou que se encontra com grandes 

dificuldades para crescer no mercado, além disso, a organização do espaço de trabalho e 

demandas recebidas também tem sido um grande entrave dentro de seu negócio.  

Diante da realidade observada em visita e informações coletadas em entrevista, pode-se 

elencar como principais problemas encontrados: 

● Não existe um controle estruturado de pedidos: comumente o proprietário se perde com 

entregas e prazos;  

● Inexistência de controle financeiro: o controle de caixa é realizado apenas uma vez na 

semana e é corriqueira a prática de retirada de valores para gastos esporádicos, como 

por exemplo, a compra de refeições do dia a dia; 

● O proprietário possui um vasto conhecimento em sua área de atuação, mas os demais 

integrantes da equipe não demonstram o mesmo domínio, fazendo com que seja 
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necessário que, por diversas vezes, o proprietário pare o que está fazendo para realizar 

a atividade de atendimento ao cliente, o que acaba por atrasar a produção. 

● Não existe um planejamento de estoque de itens necessários para finalização do pedido, 

como por exemplo, caixas de joias. O que acarreta mais uma quebra no funcionamento 

da loja, pois se faz necessário a realização de uma compra externa e avulsa, trazendo 

uma perda de tempo. Além da impossibilidade de economia que poderia ser feita em 

caso da compra em atacado desses itens. 

● As vendas online só acontecem quando a filha do proprietário tem disponibilidade para 

atender os clientes que chegam através do digital. Como ela não se encontra todos os 

dias na loja, é comum que clientes fiquem sem retorno por dias, gerando um alto grau 

de insatisfação. 

 Diante das oportunidades de melhoria encontradas, para melhor visualização da situação 

da empresa, foi elaborado o quadro a seguir contendo as informações mais relevantes à 

definição da estratégia da empresa. 

Figura 3: Diagnóstico interno da empresa 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2022. 

 Com isso, tendo as forças e fraquezas da empresa mapeados, foi possível definir o 

escopo do projeto de atuação. 
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4.2. Elaboração da estratégia 

Após a definição do projeto e identificação dos principais problemas enfrentados pela 

empresa, foram definidas a missão, visão e estratégia da empresa. “Podemos definir missão 

como o propósito da organização. Em suma, é responder o que a empresa faz, para quem faz, 

como faz, quais seus diferenciais e por que faz” (SERTEK; GUINDANI; MARTINS, 2007. 

p.53). Os autores também afirmam que a visão da empresa descreve como queremos a 

organização no futuro, isto é, os resultados aos quais almejamos e as características que 

precisamos desenvolver para chegarmos a tais resultados, proporcionando-nos inspiração e 

direção para estabelecermos objetivos.  

 Tais conceitos foram apresentados previamente para o gestor e os colaboradores da 

empresa estudada, dessa forma, puderam compreender a importância de cada um desses 

conceitos como fatores norteadores da estratégia. A missão da organização foi definida como: 

“Valorizar pessoas através de joias de qualidade, transformando sonhos em realidade.” Esta 

missão incorpora o foco no cliente e o compromisso em trabalhar com joias da mais alta 

qualidade, buscando superar as expectativas dos clientes. A visão foi determinada como: 

“Tornar-se referência no setor de joalheria e ourivesaria na cidade do Natal até 2026”. 

 A estratégia da empresa foi definida buscando atacar os principais problemas 

enfrentados pela organização. Levando em conta as visitas e entrevista realizadas na empresa, 

pode-se chegar à conclusão que os problemas com processos internos, falta de capacitação da 

equipe em áreas estratégicas e falta de controle das finanças são fatores determinantes para a 

estagnação da empresa no mercado. Dessa forma, as estratégias definidas visam aumentar: a 

satisfação do cliente; a capacitação da equipe e a participação no mercado. 

4.3 Desenho do Balanced Scorecard  

 Nesta etapa, serão evidenciados os objetivos estratégicos, metas e indicadores conforme 

as quatro perspectivas do BSC, iniciando pela perspectiva financeira. 

A empresa enfrenta um grande problema devido à falta da gestão de fluxo de caixa, o 

que dificulta o controle das contas a pagar e a receber, pois não há dados confiáveis disponíveis 

para a realização de uma análise fidedigna. Além disso, é comum o gestor tratar de forma 

conjunta as contas pessoais com as contas da empresa. Sabe-se que o controle sobre as finanças 

é um dos fatores determinantes para o sucesso da organização, tendo em vista que esse controle 



28 
 

 

permite o crescimento da empresa de forma saudável, portanto, é necessário direcionar esforços 

para o desenvolvimento de processos de controle financeiro. Dessa forma, estabelecer o 

controle de fluxo de caixa é um dos objetivos da perspectiva financeira, como evidencia a figura 

5.  

Figura 4: Objetivos, metas e indicadores da perspectiva financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

O outro objetivo da perspectiva corresponde ao aumento da lucratividade, vale salientar 

que, para a empresa obter esse aumento - antes de mais nada - será necessário acompanhar de 

perto o fluxo de caixa, que é justamente o primeiro objetivo desta perspectiva. Hoje, o mercado 

oferece uma série de softwares acessíveis também para pequenas empresas que permitem a 

integração de informações por meio de análise do fluxo de caixa, estoques, vendas, custos, 

contas a pagar e receber, entre outros. Neste contexto, as decisões estratégicas serão com base 

em dados, como por exemplo analisar o retorno individual que cada serviço/produto traz para 

a empresa, e assim pensar quais serviços/produtos devem ser priorizados e quais devem ser 

retirados do portfólio. 

Para o objetivo controle de fluxo caixa, foi definida a meta de realizar, uma vez ao dia, 

o controle de fluxo de caixa até setembro de 2022. O indicador refere-se ao fluxo de caixa 

operacional. Já para o objetivo estratégico aumento da lucratividade, a meta idealizada em 

conjunto com o gestor foi o incremento de 30% da lucratividade até dezembro de 2023, o 

indicador será baseado no lucro líquido da operação durante o período.  
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A perspectiva do cliente tem como objetivos assegurar a fidelidade dos clientes e 

aumentar os canais de atendimento e vendas, estruturando o canal online por meio das 

principais redes sociais como Instagram, Facebook e WhatsApp. Assim, será possível melhorar 

o atendimento, disponibilizando maior comodidade para os clientes, além de facilitar o processo 

de captação e fidelização dos clientes, como mostra a figura 6: 

Figura 5: Objetivos, metas e indicadores da perspectiva dos clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Os objetivos dessa perspectiva visam aumentar a receita com vendas e o número de 

clientes satisfeitos e, dessa forma, assegurar o aumento da lucratividade da empresa, definido 

na perspectiva financeira. 

 O objetivo “melhorar o atendimento ao cliente” visa ter um maior relacionamento com 

o cliente, redução do tempo de espera, desenvolvimento de pós-venda e pesquisas de satisfação. 

A meta consiste em atingir a marca de 80% de clientes satisfeitos até dezembro de 2023. A 

estruturação do canal de vendas online tem como meta aumentar em 50% o valor da receita de 

vendas online até dezembro de 2023. O indicador corresponde às vendas online/vendas totais.   

Para garantir a consecução dos objetivos da perspectiva clientes, é primordial olhar para 

dentro da empresa e analisar quais os processos internos adotados são críticos para o alcance 

desses objetivos. Após reuniões com o proprietário da empresa, chegou-se à conclusão que não 

há uma estruturação do fluxo de atendimento e entrega de pedidos, assim como não há o 
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controle do estoque. A figura 7 expõe os objetivos, metas e indicadores propostos para 

impulsionar os resultados da empresa na perspectiva dos processos internos.  

Figura 6: Objetivos, metas e indicadores da perspectiva dos processos internos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

A estruturação do fluxo de atendimento e pedidos e a rotina de controle de estoque são 

de extrema importância para a organização, pois impacta efetivamente na qualidade do serviço 

e satisfação do cliente. A definição desses processos objetiva a redução do lead time entre o 

recebimento do pedido e a entrega do produto e serviço, dessa forma, os clientes serão atendidos 

mais rapidamente e as previsões para entregas dos novos pedidos serão mais assertivas, 

aumentado consideravelmente a qualidade do atendimento e a criação de valor junto ao cliente.  

Referente às metas, o objetivo “elaborar fluxo de atendimento e entrega de pedidos”, 

propõe-se a redução do tempo que leva do momento do pedido realizado pelo cliente até o 

momento da entrega do serviço/produto acabado. Dessa forma, a meta consiste em reduzir esse 

tempo em 15% até outubro de 2023. O indicador corresponde ao tempo médio de finalização 

do pedido. 

 A empresa atualmente não possui um processo confiável de gestão de estoque, nesse 

aspecto, muitas vezes o gestor só percebe a falta de matéria-prima quando está precisando dela 

para dar sequência a algum pedido, isso é muito prejudicial, pois causa um entrave no processo 

até a compra do insumo. Dessa maneira, para o objetivo “criar rotina de controle do estoque”, 
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definiu-se a meta de controlar 100% das entradas e saídas de produtos até 2023. O indicador de 

desempenho corresponde à acurácia do estoque.  

Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento foram definidos com a 

finalidade de capacitar os funcionários e o gestor, além da realização do mapeamento de 

responsabilidades. A capacitação da equipe é importante para que possam desempenhar as 

atividades definidas no mapeamento de responsabilidades, de forma otimizada, com vista a 

aprimorar os processos internos, e em uma relação de causa e efeito, impactando positivamente 

na satisfação e fidelização dos clientes. A figura 8 mostra os objetivos, metas e indicadores 

propostos para a perspectiva:  

Figura 7: Objetivos, metas e indicadores da perspectiva aprendizado e conhecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Para as capacitações da equipe, sugere-se que sejam realizadas por meio de treinamentos 

contínuos com ênfase nas áreas de atendimento ao cliente, técnica de joias, gestão de pessoas, 

finanças e inovação, de modo a aumentar a produtividade e satisfação dos funcionários e 

clientes.  

 As metas para os objetivos desta perspectiva foram definidas como: capacitação do 

proprietário em gestão financeira, gestão de pessoas e inovação; capacitação dos funcionários 

em atendimento ao cliente, técnicas de joias e inovação, tendo como indicador o número de 

capacitações concluídas. Já a meta para o objetivo “realizar mapeamento de responsabilidades” 
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consiste em mapear as responsabilidades de toda a equipe, o indicador corresponde às 

atividades e responsabilidades mapeadas. 

Após a definição dos objetivos, metas e indicadores de cada perspectiva 

individualmente, na figura 9 demonstra a proposta de mapa estratégico definido para a 

organização.  

Figura 9: Mapa estratégico proposto para a empresa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

4.4. Plano de implementação 

 Passadas as etapas de construção, a implementação do BSC requer engajamento e 

consenso, além de comunicação entre toda a equipe e alinhamento da estratégia à prática do dia 

a dia. Fazendo-se necessário a estruturação de um plano de implementação que possa dar 

suporte à concretização dos objetivos estabelecidos. 
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 Considerando a realidade de uma empresa de pequeno porte, como é a que foi objeto 

deste estudo, o plano de implementação aqui proposto tem como essência, sua facilidade de 

aplicação. Kaplan e Nortor (1997), definem como importante a comunicação do BSC, a fim de 

promover uma visão compartilhada e motivar os colaboradores em relação ao atingimento das 

metas. 

 Além disso, os mesmos autores salientam a necessidade de se obter informações que 

alimentem os indicadores estabelecidos e promover o feedback organizacional, que se traduz 

basicamente em uma avaliação constante dos resultados obtidos. Desse modo, com base na 

literatura e na realidade da empresa analisada, foi elaborado um quadro norteador para a 

implantação do BSC. 

Figura 10: Quadro de ações 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em relação à comunicação e compartilhamento do BSC, sugere-se realizar a 

apresentação à equipe de forma gradativa, sendo uma perspectiva por vez, com o objetivo de 

melhorar o entendimento e familiaridade com a ferramenta. Referente aos dados que 

alimentarão os indicadores, é imprescindível a elaboração de planilhas em excel que permitirão 

o controle das movimentações financeiras, além da criação do NPS através da ferramenta 

google forms, para que se viabilize a medição da satisfação dos clientes. 

Outro ponto importante na fase de implementação do BSC compreende o 

estabelecimento do sistema de feedback da empresa. Esse processo consiste na definição da 

rotina de avaliação do BSC, levando em conta os resultados atingidos. Na empresa, ficou 

definido a realização de reuniões entre o gestor e funcionários com foco no desempenho 

coletivo e individual da equipe e seus integrantes. Vale salientar que o sistema do BSC será 

avaliado trimestralmente para aferir os resultados e, caso necessário, serão realizados ajustes 

para potencializar os efeitos, mas nada impede que as regulagens ocorram fora das reuniões 

trimestrais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa teve como objetivo geral elaborar o Balanced Scorecard para uma pequena 

empresa do setor de joalheria e ourivesaria. A motivação do estudo se deu pelo fato da grande 

importância das micro e pequenas empresas para a economia do país e, principalmente, avaliar 

se o BSC, ferramenta originalmente voltada para grandes empresas, pode ser aprimorada e 

elaborada para atender as necessidades das pequenas empresas. Portanto, constata-se que o 

objetivo geral foi atendido, tendo em vista que o BSC foi estruturado com base nas quatro etapas 

de implementação especificadas por Soares (2001) que consiste em: definição do projeto; 

elaboração da estratégia; desenho do Balanced Scorecard e; plano de implementação. Todo o 

projeto foi realizado visando atender as peculiaridades e necessidades da empresa objeto de 

estudo. 

O objetivo específico inicial era definir o projeto. Ele foi plenamente atendido, tendo 

em vista que houve o levantamento de informações na visita técnica e entrevista com o gestor, 

que serviram como base para definir os pontos fortes e pontos a desenvolver no ambiente 

interno da empresa, esse diagnóstico foi importante para a condução do projeto e ajudou no 

embasamento da elaboração da estratégia.   

O segundo objetivo específico também foi alcançado, foram definidos a missão, visão 

e estratégias da empresa em conjunto com o gestor. Vale salientar que os conceitos dos 

elementos foram apresentados ao proprietário da empresa para facilitar a compreensão da 

importância desses para a elaboração da estratégia.  

Já o terceiro objetivo específico era desenhar o Balanced Scorecard. Esse propósito foi 

atingido mediante a definição detalhada dos objetivos organizacionais, metas e indicadores de 

desempenho das quatro perspectivas de negócio: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado e conhecimento.  

Por fim, o quarto objetivo específico, definir o plano de implantação do Balanced 

Scorecard, foi obtido com a definição dos planos de ação, divulgação do BSC para as partes 

interessadas, estabelecimento de metas em equipe e implementação de feedbacks recorrentes 

para avaliação de resultados.  

A pesquisa partiu da hipótese de que ferramentas para gerenciamento estratégico, como 

o BSC são primordiais para que as micro e pequenas empresas possam competir efetivamente 
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em um mercado altamente complexo e volátil. Pode-se concluir que o Balanced Scorecard 

como ferramenta gerencial pode ser aplicado nas micro e pequenas empresas utilizando 

propostas de implementação voltadas para as especificidades dessas entidades, como as 

propostas de Silva (2011) e Soares (2001). 

Utilizando-se a ferramenta BSC, foi proposto dois objetivos estratégicos para cada 

perspectiva de negócio. Para cada objetivo, foi definido uma meta e um indicador de 

desempenho, valendo-se do Balanced Scorecard como uma verdadeira ferramenta de 

gerenciamento estratégico, permitindo ao gestor mensurar o desempenho da organização sob 

os indicadores financeiros, dos clientes, processos internos e aprendizado e conhecimento. 

Portanto, pode-se constatar que o Balanced Scorecard é uma ferramenta benéfica para 

as empresas de pequeno porte, tendo em vista que permite mensurar, de forma acessível, os 

resultados da organização a partir de quatro perspectivas que estão integradas em uma relação 

de causa e efeito. Logo, para atingir os resultados financeiros esperados, é necessário 

acompanhar de perto os indicadores de desempenho e metas das demais perspectivas para um 

gerenciamento estratégico efetivo. 
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