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RESUMO 
A crescente turbulência no ambiente organizacional vem obrigando as organizações a se 
reposicionarem no cenário competitivo e a repensarem suas estratégias de forma que consigam ocupar 
uma posição sustentável no atual panorama social, político e econômico. Neste artigo, procura-se 
discutir uma outra aplicação da metodologia do Balanced Scorecard, além do seu principal propósito 
que é o de fornecer um modelo de gestão que auxilie as organizações a traduzirem estratégias em 
objetivos operacionais, isto é, objetiva-se mostrar o BSC, também, como uma solução para melhorar o 
clima organizacional de baixo envolvimento e comprometimento, auxiliando na modificação do 
comportamento das pessoas, de forma que essas possam vir a desenvolver atitudes favoráveis à 
implementação das estratégias, combatendo os aspectos culturais desfavoráveis.  Por meio de 
considerações sobre o ambiente competitivo dos dias atuais e da necessidade em se obter a 
transformação das idéias em ações concretas, são apresentadas vantagens da utilização de sistemas de 
indicadores para avaliação do desempenho e do mapeamento dos objetivos estratégicos, como forma 
de aumentar o entendimento para fortalecer a implementação operacional dos desdobramentos das 
estratégias, culminando-se com a apresentação do Balanced Scorecard, considerando seus prós e 
contras, como uma solução adequada à realidade competitiva atual. 
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ABSTRACT 

The growing turbulence in the organizational environment has been forcing the organizations to 
review their positioning in the competitive scenario and to rebuild their strategies so as to occupy a 
sustainable position in the actual social, political and economical scenes. In this article, one aims to 
discuss the relevance of the Balanced Scorecard (BSC) as a tool capable of integrating several 
organizational units and supply a management model that could assist the organizations to translate 
strategy into operational objectives, i. e., show the BSC as a solution to improve the low commitment 
organizational environment, helping in the change of people behavior so as to these ones develop 
actions in order to implement strategies, thus fighting the inadequate cultural aspects. Taking into 
consideration today’s competitive environment and the need to obtain the change of ideas into 
concrete actions, advantages of an indicator’s system use are presented for the evaluation of 
performance and mapping of strategic goals, as a way to improve the understanding and enhance the 
operational implementation of strategic results, ending with the presentation of the Balanced 
Scorecard, pros and cons considered, as an adequate solution to today’s competitive reality. 
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