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RESUMO  
 

Esse artigo apresenta a elaboração de indicadores de desempenho utilizando as premissas do 

Balanced Scorecard, a fim de auxiliar na otimização de desempenho da empresa objeto de 

estudo. Tendo como objetivo geral demonstrar a utilização do BSC como uma ferramenta para 

a gestão estratégica da empresa Trier Sistemas. Para atingir o objetivo geral, os objetivos 

específicos são: contextualizar o Controle Interno a partir da literatura; apresentar o BSC como 

ação do Controle Interno para a empresa objeto de estudo; definir no estudo de caso indicadores 

alinhados ao planejamento estratégico da empresa de acordo com o BSC; e relatar como a 

prática do Controle Interno pode ajudar no bom desempenho da empresa. A pesquisa 

caracteriza- se como exploratória, sendo um estudo teórico e prático com lógica dedutiva. Em 

relação à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa com estudo de caso. A coleta de 

dados foi realizada a partir da observação das informações disponibilizadas pela empresa, 

utilização de livros e materiais especializados no assunto. Conclui-se que o BSC é uma 

ferramenta que acompanha os objetivos estratégicos da empresa, com base em indicadores de 

desempenho, sendo assim, considerado um instrumento de Controle Interno, e que é capaz de 

otimizar processos e, consequentemente, atingir os objetivos estratégicos da empresa. 

 

 

Palavras-chave: Controle Interno. Balanced Scorecard. Indicadores. Perspectiva. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos dias de hoje, diante de um cenário de crise econômica, pequenas e médias empresas 

compõem uma parcela significativa da economia nacional, onde elas precisam a todo custo, se 

adaptar a situação econômica ou estarão sujeitas ao fracasso. Segundo pesquisa do Sebrae 

(2013), cerca de 24,4% das empresas fecham as portas em menos de dois anos de mercado e 

esse percentual pode chegar a 50% em estabelecimentos com menos de 4 anos. 

Deste modo, a necessidade por informações fidedignas é a chave para o sucesso, para 

isso é indispensável que a empresa tenha um sistema eficaz de Controle Interno. Porém, é 

necessário que além de um sistema, os administradores e empresários tenham interesse na 
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integridade das informações, pois os sistemas estão sujeitos a falhas, erros e má utilização de 

recursos (ARIMA; GIL; NAKAMURA, 2012). 

Dentro deste contexto, estão as ferramentas de gestão, onde, destaca-se o Balanced 

Scorecard, que em português significa, Indicadores Balanceados de Desempenho. Essa 

ferramenta foi apresentada por Kaplan e Norton com o intuito de melhorar a gestão das 

empresas e, consequentemente, minimizar falhas. Essa ferramenta tem como objetivo 

apresentar por meio de indicadores como devem ser medidos os fatores-chaves estratégicos e 

como essas informações podem ajudar na gestão de negócio (COSTA, 2008). 

Desta forma, este artigo tem como pergunta norteadora de pesquisa: Como a ferramenta 

BSC pode auxiliar na gestão estratégica da empresa Trier Sistemas?  

Com o propósito de responder a pergunta de pesquisa, o estudo tem como objetivo geral 

demonstrar a utilização do BSC como uma ferramenta para a gestão estratégica da empresa 

Trier Sistemas. E para tanto, os objetivos específicos são: a) contextualizar o Controle Interno 

a partir da literatura; b) apresentar o BSC como ação estratégica para o Controle Interno da 

empresa objeto de estudo; c) definir no estudo de caso indicadores alinhados ao planejamento 

estratégico da empresa de acordo com o BSC e, d) relatar como a prática do Controle Interno 

pode ajudar no bom desempenho da empresa. 

Conforme o Sebrae (2013, apud MACHADO, 2015), 7% das empresas fecham por falta 

de lucro, 20% por falta de Capital e, aproximadamente 50% pelo fato dos empresários não 

saberem mensurar se estão obtendo lucro ou prejuízo. Através desses dados, pode-se entender 

que as empresas fecham devido a uma gestão inadequada de seus recursos, sendo esse um dos 

motivos para a elaboração dessa pesquisa. Leva-se também em consideração que toda empresa 

deveria possuir uma ferramenta de gestão eficiente, não apenas para se manter no mercado, mas 

também ter um processo operacional, gerencial e financeiro mais eficiente e preciso.  

Acredita-se que o estudo possa contribuir para a empresa objeto de estudo como um 

instrumento para aperfeiçoar ou implantar o BSC como ferramenta de gestão, além de servir 

como informativo e alerta aos demais administradores e instigar estudantes das áreas envolvidas 

a buscar mais sobre esse tema, que é importante para a gestão das empresas.  

Além da introdução, essa pesquisa está estruturada em mais 4 seções, sendo eles:  

Embasamento Teórico, Métodos e Técnicas de Pesquisa, Apresentação dos Resultados e 

Considerações Finais. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

Essa seção trata do embasamento teórico que norteia a pesquisa, apresentando os três 

principais capítulos da seguinte forma: (i) Controladoria; (ii) Controle Interno; (iii) Balanced 

Scorecard.   

 

2.1 CONTROLADORIA   

 

A contabilidade é uma ciência social, que estuda as variações quantitativas e qualitativas 

ocorridas no patrimônio das entidades, assim, gera várias informações que são utilizadas por 

seus diversos usuários (CONTABILIDADE, 2017). A contabilidade tem seus efeitos cada vez 

mais evidentes, onde as organizações dependem de informações corretas para o bom andamento 

de todo o funcionamento da empresa. Neste contexto, surge a Controladoria, que tem como 

função básica garantir a perfeita realização do processo de ‘decisão-ação-informação-controle’, 

acompanhando e controlando todas as atividades da empresa (PEREZ; PESTANHA; 

FRANCO, 1995). 

Segundo Mossimann, Alves e Fisch (1993), a Controladoria constitui-se de doutrinas e 

conhecimentos relacionados à gestão econômica, podendo ser visualizada sob dois enfoques: 

como um órgão administrativo com uma missão, função e princípios que serão norteadores; ou 

como uma área de conhecimento humano, com fundamentos, conceitos e métodos, advindos de 

outras ciências. 

Para Padoveze (2016), a Controladoria pode ser entendida como uma Ciência Contábil 

evoluída, pois seu campo de atuação tem uma abrangência mais minuciosa no que se refere à 

Contabilidade. Além disso, a Controladoria é a responsável pela utilização de todo o conjunto 

de Ciência Contábil, pois procura gerar informações com base nos dados do presente, do 

passado e do futuro que serão fundamentais para suprir todas as necessidades da empresa. 

Já para Catelli (1994, apud PADOVEZE, 2016), todos as ocorrências no ambiente da 

empresa, seja interno ou externo, devem possuir identificação, mensuração, comunicação e 

decisão por parte da Controladoria. Ela deve responder pelo lucro e eficiência da empresa, 

sendo a gestora de todos os recursos. 

Visto que a Controladoria deve ser a base para a perfeita sintonia de todos os processos 

da empresa, e sendo consequentemente, a responsável pelo lucro obtido, é notável sua 

importância. Para Oliveira, Perez e Silva (2015), a controladoria também é fundamental para o 

planejamento a longo prazo, sendo que, com o aumento da globalização da economia, a 
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competitividade no mundo dos negócios, aspectos sociais, entre outros fatores, acabam 

exigindo um gerenciamento cada vez mais eficiente por parte das entidades. 

O desenvolvimento de novos métodos de trabalho e a evolução da tecnologia 

representam a fronteira entre o fracasso e sucesso, onde o cenário econômico demanda 

excelência dos sistemas contábeis gerenciais das organizações, confirmando que as 

informações, ao lado dos recursos humanos, serão fatores essenciais na busca da otimização 

organizacional (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2008).  

Segundo Figueiredo e Caggiano (2008), a Controladoria tem como missão zelar pela 

continuidade da empresa, proporcionando a otimização do resultado global. Já Oliveira, Perez 

e Silva (2015) afirmam que para cumprir essa missão com sucesso, a controladoria deve exercer 

papel predominante, ajudando os gestores a planejar e controlar as atividades operacionais, 

comerciais, financeiras, administrativas, tributárias, etc. por meio de um sistema que permita 

integrar as várias funções e especialidades. 

Diante disso, é importante deixar claro que a controladoria deve ser estruturada para 

atender às necessidades de controle, devendo estar ligada aos sistemas de informações 

necessários para a gestão (OLIVEIRA; PEREZ; SILVA, 2015). Dessa maneira, sua estrutura 

pode ser visualizada em dois grandes segmentos como mostra a figura 1. 

 

 

Figura 1- Estrutura da Controladoria 

Fonte: Oliveira, Perez, Silva, (2015). 

 

No segmento de Escrituração Contábil e Fiscal são exercidas funções e atividades da 

contabilidade tradicional, que geraram relatórios e atividades para fins fiscais, societários, 
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atendimento de fiscalização, auditoria, entre outros. Já o segmento de Planejamento e Controle, 

caracteriza-se por conter as atribuições relacionadas à gestão de negócios (OLIVEIRA; PEREZ; 

SILVA, (2015). 

Assim, com uma estrutura estabelecida, a Controladoria consegue monitorar e melhorar 

os sistemas de controle, e todas as informações advindas dos sistemas de informações, 

consequentemente se tornam mais precisas e coerentes com a realidade. 

Dentro deste contexto, vale destacar a Contabilidade Gerencial, que segundo Padoveze 

(2010), está ligada ao processo de gerar informações para os administradores, ou seja, aqueles 

que são responsáveis pela direção e controle da organização. 

Para Coronado (2013), a Contabilidade Gerencial se baseia em dados do passado, para 

assim elaborar um planejamento de operações futuras, não precisando necessariamente gerar 

números de acordo com os princípios contábeis, já que a contabilidade gerencial tem o foco em 

atender os usuários internos e não o fisco. 

Também vale destacar, que diferentemente da Contabilidade Gerencial, a Contabilidade 

Financeira objetiva informar os resultados das operações da empresa, de acordo com os 

princípios da contabilidade. As informações são registradas nos demonstrativos financeiros e 

apresentadas tanto para os usuários internos, quanto para os externos (CORONADO, 2013).  

Na tabela 1, é apresentada uma sucinta comparação entre a Contabilidade Gerencial e 

Financeira.  

 

Tabela 1 - Comparação entre Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial 

 

(continua...) 
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(...continuação) 

 
Fonte: Padoveze, (2010). 

 
 Onde fica evidente que a principal diferença entre ambas é que a financeira atende as 

exigências de quem está fora da organização (usuários externos) e a gerencial as necessidades 

dos gestores (usuários internos). 

 

2.2 CONTROLE INTERNO 

 
Como o próprio nome já pressupõe, controle nada mais é do que o poder ou domínio de 

fiscalizar e administrar determinada situação e/ou circunstância. Em uma organização, consiste 

nos métodos e procedimentos utilizados pela empresa para proteger seus ativos, ampliando a 

eficácia e assegurando a boa aplicação dos recursos (ALVES, 2015). 

As Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, conforme a 

Resolução 820, de 17 de Dezembro de 1997 (LEGWEB, 1998), destaca que o Controle Interno 

compreende o planejamento organizacional juntamente com os métodos utilizados na entidade 

para a proteção do seu patrimônio, trazendo confiabilidade nos seus registros, demonstrações 

contábeis e eficácia operacional.   
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Partindo das premissas da COSO1, Silva (2012) afirma que, controle é uma ferramenta 

desenvolvida para garantir que a eficiência e efetividade operacional, juntamente com as metas 

de desempenho, rentabilidade, segurança e a qualidade dos ativos, sejam atingidas. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Crepaldi (2009) define Controle Interno como todos os 

instrumentos utilizados na organização para vigiar, fiscalizar e verificar a administração, 

permitindo prever os acontecimentos que podem refletir em seu patrimônio.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que Controle Interno representa um conjunto de 

procedimentos, métodos, rotinas e ferramentas que garantem o bom desempenho operacional, 

fazendo com que os objetivos propostos sejam alcançados, além de proteger os ativos e gerar 

informações mais confiáveis para a administração tomar as melhores decisões.  

Existem muitos empresários que desconhecem o poder do Controle Interno, pensam que 

por terem funcionários de confiança estarão livre de erros. Mas grande parte das irregularidades 

nos negócios são cometidas por colaboradores dos quais se confiava (ATTIE, 2012). Confiar 

no funcionário é necessário, mas para que isso não seja motivo de erros involuntários e 

desperdícios, é importante que se tenha procedimentos adequados de Controle Interno. 

A importância do Controle Interno fica evidente quando entende-se que ele pode 

garantir a continuidade do fluxo de operações da empresa. A confiabilidade dos resultados 

gerados por esse fluxo, é transformada em informações que serão consideradas pelos 

administradores para tomar as decisões, com base do objetivo da empresa (ATTIE, 2012).  

Crepaldi (2012) ressalta que de nada adianta um sistema de contabilidade que não é 

apoiado por um eficiente Controle Interno, pois relatórios com informações distorcidas podem 

gerar conclusões erradas e danosas para a empresa. 

Além de tudo, ao longo do tempo as auditorias independentes e internas têm enfatizado 

a necessidade de fortes sistemas de Controle Interno. Segundo elas, estes são fundamentais para 

os negócios realizados, por outro lado, a ausência de controles adequados para empresas de 

estrutura complexa, expõe-nas a riscos inúmeros e infindáveis de toda espécie (ATTIE, 2012). 

O Controle Interno é usado como referência para a auditoria examinar dados da empresa, 

conforme afirma Sá (1998), a avaliação do Controle Interno é um processo auxiliar de auditoria, 

que através deste, é possível medir a capacidade dos meios utilizados por uma empresa ou 

instituição para proteger seus patrimônios e objetivos. 

                                                           
1 COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, é uma organização privada, 

criada nos EUA com o objetivo de prevenir e evitar fraudes nos processos e procedimentos internos da empresa.  
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Deste modo, pode-se dizer que o Controle Interno, não só define o bom andamento 

operacional, mas também o econômico da empresa, e que se a entidade tiver um eficiente 

Controle Interno, diminui a necessidade de auditoria, pois não terá dúvidas quanto ao que está 

nos relatórios. 

 

2.2.1 Características do Controle Interno 

 

Nos termos de Controle Interno, um sistema bem desenvolvido inclui uma série de 

controles, como relatórios operacionais, análises estratégicas, programas de treinamento do 

pessoal, custo-padrão e auditoria interna, que podem ser essenciais tanto para a contabilidade, 

quanto para a administração (ATTIE, 2012). 

Os Controles Contábeis consistem na proteção dos bens, conferência da exatidão e a 

fidelidade dos registros contábeis. Essa área leva em consideração os princípios e convenções 

da contabilidade. Os controles geralmente utilizados são segregação de função, sistema de 

autorização e sistema de registro (ARIMA; GIL; NAKAMURA, 2012). 

Já os controles administrativos correspondem à eficiência operacional e anuência à 

política proposta pela administração, com o intuito de buscar as melhores oportunidades e um 

modelo de gestão adequado ao ambiente de mercado (ARIMA; GIL; NAKAMURA, 2012). 

Baseando-se nas definições da COSO, Lisboa (2017) explica que Controle Interno é um 

processo constituído por 5 elementos que estão interligados entre si, como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Elementos do Controle Interno 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Analisando esses indicadores, pode-se dizer que só serão controles de qualidade aqueles 

que possuírem os 5 elementos do Controle Interno presentes e funcionando conforme o 

planejado, fazendo com que os administradores tenham certeza das informações que os 

relatórios gerenciais e fiscais demonstram.  

 

Figura 2 – Estrutura do Controle Interno 

                                                   Fonte: Vaassen; Meuwissen; Schellman (2012) 

 

Seguir uma estrutura que estabeleça um sistema de Controle Interno proporciona 

segurança nos objetivos estabelecidos pela entidade. Como mostra na figura 2, a estrutura de 

Controle Interno, conforme a COSO, é melhor definida como uma casa, onde a entidade é o 

ambiente de controle e o telhado quem acompanha tudo que acontece no seu interior. 

 

2.2.2 Métodos de Controle Interno 

 

Crepaldi (2009) relata que o Controle Interno pode ser classificado segundo suas 

finalidades, já que não existe um termo universal para descrever suas categorias. Neste caso, 

suas finalidades são Controles Organizacionais; Controles de Sistema de informação e 

Controles de Procedimentos. 

Controles Organizacionais referem-se aos controles relacionados à maneira de designar 

responsabilidades e delegar autoridade. Muitas empresas se veem impossibilitadas de pôr a 

gerência para supervisionar pessoalmente todas as operações da empresa, deste modo é 

fundamental estabelecer uma estrutura organizacional adequada (CREPALDI, 2009). 

Segundo Crepaldi (2009), para que a estrutura de planejamento organizacional realize 

as atividades de planejamento, execução e controle com eficiência, é preciso utilizar alguns 
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métodos que definam responsabilidades e deleguem autoridade, como por exemplo, segregação 

de função, para evitar que sejam controladas por um único indivíduo, que tenha 

desenvolvimento de recursos, com pessoal competente e em quantidade suficiente para cumprir 

todas as responsabilidades e um sistema de medição e avaliação de desempenho.  

Neste aspecto é interessante apresentar a definição de linhas e instrumentos de operação 

mediante a manuais de organização, organogramas e descrição de cargos (CREPALDI, 2009).  

Já para Oliveira, Perez e Silva (2004, p. 86) métodos de controles organizacionais são 

“segregação de função; definição da delegação de autoridade; procedimentos para aprovação e 

autorização; e parâmetros para medicação e qualificação de desempenho operacional.” 

Basicamente, o que Crepaldi definiu como estrutura primordial para cumprimento dos controles 

organizacionais. 

 No quesito sistemas de informações, para Audy, Andrade e Cidral (2005), seu objetivo 

é gerar informação para determinado ambiente organizacional. No âmbito interno, esses 

sistemas geram integrações entre as várias áreas da empresa: vendas, fabricação, compras, 

recursos humanos etc., enquanto no externo, os sistemas permitem inserção entre clientes e 

fornecedores. 

Conforme Crepaldi (2009 p. 380), “o sistema de informação equivale aos ‘olhos e 

ouvidos’ na administração.” Para ele, a qualidade da informação é uma das características de 

empresas bem-sucedidas. 

Mas para que se tenha o efeito esperado dos sistemas de informações, é indispensável 

que a ferramenta forneça informações bem detalhadas para identificar possíveis problemas. 

Deve ser apresentado relatórios com informações relevantes, destacando os dados de maior 

importância, e as informações precisam sempre serem encaminhadas às pessoas com 

capacidades de interpretá-las, adotando medidas, se necessário (CREPALDI, 2012). 

Embora os sistemas de informações pareçam mais confiáveis que outros métodos de 

controles manuais, é importante controlar o acesso e buscar sempre a veracidade das 

informações. Por serem influenciado por fatores humanos, tecnológicos e físicos, os tornam 

vulneráveis, onde precisam ser protegidos para assegurar a qualidade do sistema (BARROS; 

LOURENÇO; LIMA, 2008).  

Já os controles de procedimentos são os controles obtidos por meio de observação de 

políticas e procedimentos dentro da organização (CREPALDI, 2012). Oliveira, Perez e Silva 

(2004) definem como controles que visam a garantir que uma informação de um determinado 

estágio seja conferida nos próximos estágios.  
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E para que os procedimentos de uma organização alcancem a eficiência operacional e 

cumpram os objetivos empresariais é preciso que os controles de procedimentos sejam 

apropriados para a estrutura da empresa, sejam bem definidos e se mostrem de fácil 

interpretação e aplicação (CREPALDI, 2012). 

Dentro deste contexto, percebe-se que existem vários formas de obter-se Controle 

Interno, basta a empresa definir qual critério tem o melhor custo-benefício para o porte e 

estrutura da empresa. 

 

2.3 BALANCED SCORECARD - BSC 

 

Ter um controle contínuo das atividades realizadas dentro de uma empresa é primordial, 

como Oliveira, Perez e Silva (2004) exemplificam, menosprezar a importância do controle é 

como pilotar um avião sem acesso a referências essenciais, como a velocidade ou a altitude que 

está voando, a quantidade de combustível, ou se a rota está dentro do planejado. Assim, 

aterrissar em segurança no destino seria pouco provável. Eles ainda afirmam que o controle 

deve ter a preocupação constante dos responsáveis. 

Considerando sua importância, afirma-se que um sistema de Controle Interno protege 

mais que questões relacionadas à contabilidade ou finanças, ele também abrange outros 

aspectos como o orçamento da empresa, custo-padrão, análise de variações, relatórios 

operacionais e análises estatísticas (OLIVEIRA; PEREZ; SILVA, 2004). 

Esse fato pode ser melhor compreendido se for levado em consideração os princípios 

do BSC que surgiu no início dos anos 90, em Harvard, quando os professores Robert S. Kaplan 

e David P. Norton apresentaram uma nova abordagem para resolver os problemas de 

mensuração, referente aos desafios organizacionais das empresas. Eles perceberam que os 

indicadores financeiros eram incapazes de medir as atividades intangíveis, como habilidades, 

competência, motivação dos empregados, bancos de dados e tecnologias da informação, 

relacionamentos com os clientes e a imagem da organização (SILVA, 2009).  Visto que, esses 

aspectos também devem serem avaliados para um controle cada vez mais eficiente.    

Com essa necessidade, surge então o BSC, que é um instrumento que visa ao 

acompanhamento dos objetivos estratégicos da empresa a partir de indicadores de desempenho 

que trazem quatro perspectivas, como mostra a figura 3. 
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Figura 3 – Perspectivas do BSC 

Fonte: Silva, (2009) 

 

 As quatro dimensões destacadas na figura 3 são o ponto de partida do BSC, onde elas 

estão interligadas umas com as outras, tendo a visão estratégica como princípio. Segundo 

Kaplan e Norton (1997) esse método, permite um diagnóstico do desempenho operacional da 

empresa, indicando quais aspectos deverão ser implementados para impulsionar seu futuro. 

A perspectiva financeira permite medir e avaliar os resultados obtidos do negócio, além 

de mensurar a necessidade de crescimento, para satisfazer seus acionistas (SANTOS, 2006, 

apud, CARDOSO et al., 2012). Kaplan e Norton (1997) relatam que os objetivos financeiros 

devem desempenhar duplo papel, precisam definir o desempenho financeiro esperado da 

estratégia e servir de meta principal para os objetivos das outras perspectivas do Scorecard. Em 

outras palavras, esse indicador representa as metas a longo prazo, trabalhando com o lucro 

gerado em cima do capital investido. 

Na perspectiva dos clientes entram as relações comerciais, atendimento, pesquisa de 

satisfação, pesquisa de mercado, medidas de fidelização, entre outros, sendo um dos aspectos 

bem mais trabalhados pelas empresas que buscam excelência no atendimento (COSTA; 

MIRANDA, 2012). Conforme Silva (2009), esse indicador deve expressar estratégias que 
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atendam às necessidades dos clientes, visando à lealdade e à pontualidade nas entregas 

(CAVALHEIRO, 2006 apud, CARDOSO et al., 2012). 

No que se refere as perspectivas dos processos internos, conforme Kaplan e Norton 

(1997), a alta administração identifica os processos mais críticos da empresa, a fim de atender 

os objetivos dos clientes e acionistas. Segundo ele, geralmente esse indicador é aplicado após 

a organização já ter gerado as perspectivas financeiras e a dos clientes, pois assim existe maior 

eficácia na sua aplicação.  

Já a perspectiva do aprendizado segundo Kaplan e Norton (1997) apresenta a 

infraestrutura que a empresa deve ter para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. Ainda 

segundo esses autores, essa perspectiva desenvolve objetivos para orientar o aprendizado e 

crescimento organizacional. Existem três categorias principais para a perspectiva do 

aprendizado, sendo (I) a capacidade dos funcionários, (II) capacidade do sistema de informação 

e (III) motivação, empowerment e alinhamento. 

Deste modo, o BSC representa a missão e a estratégia das organizações, onde utiliza-se 

de um conjunto de medidas de desempenho financeiras e não-financeiras, que medem o 

comportamento das empresas e que servem como base para um sistema de medição e gestão de 

estratégica (SILVA, 2009). 

Segundo Silva (2009, p. 101), “os objetivos mais significativos do BCS são: esclarecer 

e traduzir a visão estratégica; comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, 

estabelecer metas e alinhar iniciativas, e melhorar o feedback e aprendizado estratégico.” 

Conforme a figura 4, a construção do BSC tem início com a implementação da visão 

estratégica; logo após, as medidas e os objetivos de resultados são repassados para todos da 

organização. Posteriormente, inicia-se o processo de criação de metas e o alinhamento das 

iniciativas e por fim, busca-se o feedback e o aprendizado, que influenciará no crescimento 

individual e da organização como um todo. 
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Figura 4 – Construção do Balanced Scorecard 

Fonte: Silva, (2009) 

 

Visto isso, pode-se compreender que o BSC é uma ferramenta de avaliação que exige 

comunicação em todas as suas etapas, e que apesar de ter sido desenvolvido na década de 90, 

pode ser eficaz e melhorar o desempenho da empresa, se na sua implementação forem 

identificados os objetivos e as medidas corretas.   

Vale ainda destacar a relevância da Análise SWOT para a implementação da ferramenta 

Balacend Scorecard, visto que ela se trata de um método para realizar uma análise do cenário 

onde a organização está inserida. A Análise SWOT surgiu na década de 60, com o objetivo de 

elencar pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades de uma organização 

(GHEMAWAT, 2000).  

Segundo Martins (2006) a análise SWOT é uma ferramenta voltada para o pensamento 

estratégico. Que é utilizada como base para a gestão e o planejamento estratégico 

(DAYCHOUW, 2007). Nesse sentido, a realização da SWOT irá auxiliar na gestão e na criação 

da estratégia da empresa, que como já mencionado, a visão estratégica é o ponto de partida para 

o BSC. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA 

 

 A metodologia fundamenta-se em um conjunto de regras com o objetivo de resolver 

determinado problema ou explicar um fato por meio de teorias ou hipóteses que podem ser 

comprovadas ou contraditas. De modo geral, o trabalho científico origina-se de uma coleta de 

dados, bibliográficos ou de pesquisa de campo que sejam importantes para o determinado 

problema (MARKONI; LAKATOS, 2006). 

Portanto, essa seção trata-se da Metodologia da Pesquisa, relatando o Enquadramento 

Metodológico e os Procedimentos de Coleta e Análise de Dados.   

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Em relação à natureza do objeto, a pesquisa é exploratória, já que tem como objeto de 

estudo uma única empresa, a TRIER COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. Segundo Severino 

(2007), a pesquisa exploratória busca juntar informações, delimitar um campo de trabalho e 

mapear as condições de manifestações de um único objeto. 

 Quanto à natureza do artigo, pode-se afirmar que é um estudo teórico e prático, pois 

segundo Oliveira (1998), a pesquisa teórica busca juntar hipóteses, definir leis mais amplas e 

sistemas e modelos teóricos em uma visão mais unitária e gerar novas hipóteses por força de 

dedução lógica, e prático, porque para Demo (1994), essa forma de estudo, visa a reconstruir 

novas idéias e faz com que se compartilhe mais sobre os assuntos abordados durante o 

aprendizado.   

No que se refere à lógica de pesquisa, trata-se de um estudo dedutivo, logo que testa 

uma teoria já existente, o Controle Interno em um única empresa. De acordo com Markoni e 

Lakatos (2006), o argumento dedutivo tem a finalidade de explicar o conteúdo de ideias iniciais. 

Para a coleta de dados, pode-se afirmar que as informações obtidas são provenientes de 

dados primários e secundários, onde para Andrade (2010) os dados primários são informações 

em primeira mão e os secundários são obtidos de fontes bibliográficas que analisam e 

interpretam fontes primárias. 

No que tange à abordagem da pesquisa, o estudo é qualitativo por se tratar de um método 

que analisa e interpreta os aspectos mais profundos, criando uma análise mais detalhada sobre 

as investigações realizadas sem utilizar instrumentos estatísticos (MARKONI; LAKATOS, 

2006). 
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O resultado da pesquisa refere-se a um estudo aplicado, visto que gera conhecimento a 

partir de uma única pergunta de pesquisa, sendo ela: Como a ferramenta BSC pode auxiliar na 

gestão estratégica da empresa Trier Sistema? Sendo que a pesquisa aplicada tem como objetivo 

pesquisar, comprovar ou não, pressupostos sugeridos pelos modelos teóricos e fazer sua 

aplicação às diferentes necessidades humanas (OP. CIT., 1998, apud GONÇALVES, 2014). 

Os procedimentos técnicos são feitos através de pesquisa bibliográfica, pois é realizada 

a partir de registros disponíveis, provenientes de categorias já trabalhadas por outros 

pesquisadores e registrada em livros, artigos, teses, entre outros (SEVERINO, 2007). E um 

estudo de caso, porque a pesquisa se concentra no estudo de um caso particular, onde é analisada 

profundamente uma única unidade, ou seja, a empresa concedente do estágio (TRIVINÕS, 

1987). 

Para Severino (2007), os instrumentos de pesquisa são a base para o estudo e pesquisa 

dos fatos. Deste modo, os instrumentos utilizados para a busca de dados e informações foram 

extraídos a partir da observação das informações disponibilizadas pela empresa. Para dar 

suporte à pesquisa, foram utilizados livros, artigos e matérias da internet. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A primeira etapa para a realização desse artigo foi a busca por fundamentação teórica 

para melhorar o entendimento sobre o assunto abordado. Posteriormente, foi realizada uma 

conversa com um dos gerentes para entender como funciona os processos de modo geral na 

empresa.  

Em seguida, iniciou-se a coleta de dados e de informações para a desenvolvimento do 

Balanced Scorecard da empresa objeto de estudo, que seguiram as seguintes etapas:  

a) Conceituar o BSC para a gerência da empresa e apresentar o que será desenvolvido 

em cada etapa do processo; 

b) Coletar os norteadores estratégicos da empresa; 

c) Definir estratégia com base nos norteadores; 

d) Elaborar Análise SWOT para ajudar no desdobramento dos objetivos; 

e) Com base na estratégia, definir os objetivos nas quatro perspectivas do BSC; 

f) Definir indicadores, plano de ação e metas para cada objetivo estabelecido; 

g) Apresentar mapa estratégico que sirva como guia para ajudar na execução e controle 

da estratégia da empresa. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção trata-se da apresentação dos resultados subdividido da seguinte forma: 

caracterização do objeto de estudo, análise e discussão dos resultados e a visão sistêmica 

aplicada ao caso. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO2  

 

A empresa TRIER COMÉRCIO DE SOFTWARES LTDA, inscrita no CNPJ 

03.009.299/0001-33, está situada na Avenida José Acácio Moreira, no centro de Tubarão, Santa 

Catarina e tem como sua principal atividade econômica o Desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador não-customizáveis.  

 Nem sempre a Trier possuiu esse nome, ela surgiu em 1992, com nome de POD1, em 

Braço do Norte, sul de Santa Catarina. Apesar da cidade ser tipicamente industrial, demonstrou 

grande demanda pela automação na gestão dos processos. E foi assim que a POD1 começou 

seu trabalho, desenvolvendo softwares para vários segmentos. 

Em 1994, a POD1 lançou um sistema voltado exclusivamente para a gestão de farmácias 

e drogarias, e a aceitação desse produto foi tão grande que a empresa focou todas as suas ações 

no segmento farmacêutico. 

A empresa passou por várias atualizações que resultaram em um crescimento sólido e 

um novo software com linguagem inovadora, trazendo para o mercado farmacêutico um sistema 

em tecnologia JAVA. A POD1 não parou por aí, em maio de 2011 ela passou a ter uma nova 

identidade, chamando-se então, TRIER.  

 A nova marca, buscou representar uma nova etapa na trajetória da empresa. Trier é a 

cidade mais antiga da Alemanha e de onde partiu o primeiro imigrante da família do fundador 

da POD1, sendo assim, o nome é uma homenagem às origens da empresa. 

No final do ano de 2017, a Trier passou a fazer parte de um grupo de empresas, que é 

composta pela LOGTEC, que desenvolve softwares para o varejo em geral, com foco nos 

supermercados, a CONVICARD, voltada para a tecnologia para cartões e a HER, que 

administra os patrimônios das empresas. 

Com toda essa evolução, atualmente a Trier possui mais de 8.000 mil clientes que estão 

distribuídos em todo o território nacional. Na figura 5 apresenta-se o organograma da empresa: 

                                                           
2 As informações contidas nessa seção tem como fonte: site da empresa e entrevistas indiretas. 
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Figura 5 – Organograma Trier 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

Para suprir a demanda, a empresa conta com a ajuda de 295 colaboradores, divididos 

entre os setores conforme observado no organograma anterior. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O ponto de partida para a construção do BSC é o desdobramento da missão e da visão, 

que servirá como princípio para a definição da estratégia final da empresa (SILVA, 2009). 

Seguindo essa definição, foram coletados tais norteadores estratégicos a partir daquilo que a 

empresa determina como seus valores. Foi observado que a Trier tem como missão gerar valor 

para seus clientes, acionistas, profissionais e sociedade, atuando no segmento de software 

e serviços de TI, para o varejo de forma sustentável. E sua visão consiste em ser a empresa 

desejada pelo seu público. Vale destacar os valores a partir dos quais serão determinados os 

norteadores anteriormente citados, sendo eles: 

●  Integridade -  ser justo e ético na totalidade;  

● Atitude vencedora - ser melhor em tudo que se propõe em fazer. 

● Prazer e paixão em atender bem - estar motivado e entusiasmado para servir 

nossos clientes internos e externos. 

● Atitude de dono - pensar, agir como se dono fosse. 
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● Meritocracia - Acreditamos nas pessoas. Reconhecemos e recompensamos sua 

contribuição com isenção e imparcialidade, para que possam crescer e fazer 

nossa organização crescer junto. 

● Cultura de Alta Performance - Nossa insatisfação constante é o que nos move 

na busca permanente pelos melhores resultados. 

● Transparência - Ser transparente, franco, é um ato de respeito ao próximo. 

Promovemos uma cultura de enfrentamento de fatos com respeito e 

demonstramos estatura para tomarmos decisões difíceis com base na verdade.  

● Responsabilidade Social - contribuir para uma sociedade mais justa e para um 

ambiente mais limpo. 

● Empatia - Colocar-se no lugar e compreender a necessidade do outro. 

● Aprender e ensinar - Ter a humildade de aprender e a grandeza de ensinar. 

Com os norteadores coletados, o próximo passo consistiu em elaborar uma avaliação do 

ambiente, seguindo as premissas da análise SWOT, em que são levados em consideração, os 

pontos forte e pontos fracos, ameaças e oportunidades da mesma. Esses aspectos também 

servirão de embasamento para a criação dos indicadores de desempenho e para que a alta 

administração tome ciência dos principais pontos fracos e ameaças que a empresa enfrenta. 

Pontos Fortes 

a) Relacionamento com os clientes: empresa preza pelo relacionamento de parceria 

entre seus clientes, buscando cada vez mais a satisfação dos mesmos; 

b) Profissionais capacitados: Trier conta com a colaboração de profissionais 

qualificados e com competência para realizar com exatidão suas atividades; 

c) Várias plataformas para atender clientes: para melhor atender seus clientes a Trier 

tem disponível atendimento via contato telefônico, e-mail, WhatsApp, e via Chat 

disponível no site da empresa, para atendimentos voltado ao Bloco X; 

d) Utilização da ferramenta 5s: a empresa tem como intuito otimizar processos e 

oferecer um ambiente mais agradável aos seus colaboradores; 

e) Planos e cargos de salários: fazendo jus a um dos valores que a empresa preza, ela 

fornece a seus colaboradores planos e possibilidade de crescimento profissional. 

f) Busca contínua pelo aprimoramento:  a empresa busca diariamente, aperfeiçoar seus 

produtos e processos, como já destacado, a insatisfação contínua os move para a 

busca de resultados melhores. 

Pontos Fracos 
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a) Falta de gerador de energia elétrica: como a energia elétrica é item primordial para 

todo o funcionamento da empresa, há a falta de um gerador em horário de 

funcionamento, para toda a produção. 

b) Estacionamento pequeno: o estacionamento não comporta os veículos de todos os 

funcionários; 

c) Fachada e recepção pouco estruturada: pelo fato do prédio ser alugado, há pouco 

investimento em relação à fachada e a recepção da empresa. 

Oportunidades 

a) Avanço da tecnologia: desperta a possibilidade de inovação, podendo otimizar cada 

vez mais os produtos e, consequentemente, satisfazer os clientes. 

b) Representação externa: por também utilizarem um pessoal terceirizado para efetuar 

vendas, acabam adquirindo um número maior de clientes; 

c) Parcerias com players do mercado: a empresa aproveita todas as possibilidades de 

fechar parcerias, sejam elas, escritórios de contabilidade, associações, institutos de 

pesquisa, indústrias, entre outros. 

Ameaças 

a) Falta de mão-de-obra: na região existe uma carência de profissionais formados na 

área da Ciência da Computação; 

b) Instabilidade econômica: a atual situação econômica do país abre portas para 

diversas ameaças, como por exemplo, aumento de impostos e energia elétrica, 

inadimplência, redução de gastos por partes dos clientes que podem optar por 

desistir de algum módulo, ou até mesmo do sistema.  

c) Concorrência: o mercado está cada vez mais saturado de empresas do mesmo 

segmento, sendo esse uma das principais ameaças. 

Para visualizar de forma resumida, os pontos destacados na avaliação, segue o quadro 

2: 

 

Quadro 2 – Análise SWOT 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Relacionamento com os clientes Falta de gerador de energia elétrica  

Profissionais capacitados  Estacionamento pequeno  

Várias plataformas para atender ao cliente Fachada e recepção pouco estruturada 

Utilização da ferramenta 5s   

Planos e cargos de salários   

Busca contínua pelo aprimoramento   
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS  

Avanço da tecnologia Falta de mão-de- obra  

Representação externa  Instabilidade econômica  

Parcerias com players do mercado Concorrência  

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Sabendo que o BSC é uma ferramenta que avalia a estratégia da organização segundo 

perspectivas (SILVA, 2009), foi selecionada, junto a gerência da empresa objeto de estudo, 

uma de suas estratégias, para criar os indicadores. Tal estratégia foi criada pela empresa, 

levando em consideração o fato de o Brasil, segundo a Conselho Federal de Farmácia (2018), 

possuir 87.794 farmácias, onde dessas, pouco mais de 8.000 são clientes da mesma. 

 Assim, esta estratégia estipulada pela empresa, compreende aumentar/manter o 

percentual da carteira de clientes, e consequentemente, aumentar o faturamento. Atualmente, a 

Trier atende um pouco mais de 9% do total de farmácias do Brasil. Esse percentual é 

considerado para a empresa muito bom, visto que seu maior concorrente possui em torno de 

13% das farmácias. 

Apesar do percentual ser considerado formidável, a intenção é que ele aumente. E para 

que a empresa possa atingir tal objetivo é preciso traduzir a estratégia em objetivos específicos 

pensando em cada uma das perspectivas do Balanced Scorecard, onde posteriormente os 

objetivos servirão de base para estabelecer metas e plano de ação para o cumprimento das 

mesmas (SIMÕES, 2010). 

Deste modo, o próximo passo foi criar objetivos dentro de cada uma das perspectivas, 

de modo que esses objetivos fossem suficientes para o cumprimento da estratégia. 

Na Perspectiva Financeira, foram definidos os dois principais objetivos da empresa 

pensando no cumprimento da estratégia que consequentemente irão satisfazer os acionistas. 

 

Quadro 3 – Perspectiva Financeira 

Objetivo  Indicador  Meta  Plano de ação  

Aumentar número de 

clientes  

% de clientes 

integrados/novos 

Aumentar 15% ao 

ano  

Participação ativa em 

feiras  

Aumentar o faturamento  

% de novas receitas                       
Aumentar 5% ao 

ano 
Fechar novas parcerias  

% de vendas regulares 
Aumentar 12% ao 

mês  

Participação ativa em 

feiras  

 Ponto de equilíbrio  

Permanecer acima 

da média 
Otimizar vendas e reduzir 

gastos  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Analisando esses objetivos, pode-se afirmar que o objetivo principal é o crescimento, 

mas para que isso se torne uma realidade é preciso aumentar as vendas e ampliar as 

possibilidades de novas receitas, como evidenciado no quadro 3. Porém, para que esses 

objetivos e o objetivo maior sejam atingidos também, é necessário que os objetivos das demais 

perspectivas estejam interligados uns aos outros. 

Deste modo, após definir os objetivos financeiros, foram criados os objetivos 

relacionados à perspectiva dos clientes, como mostra o quadro 4. 

 

Quadro 4 – Perspectiva dos Clientes 

Perspectiva Objetivo  Indicador  Meta  Plano de ação  

Clientes  

Satisfação do cliente 

Ouvidorias 

negativas  
Diminuir 50% 

Treinamento da 

equipe 

Satisfação do 

cliente  Aumentar 50% 
Realizar pesquisas 

de satisfação  

Identificar 

necessidades dos 

clientes  

Atender essas 

necessidades  

Realizar pesquisas 

de satisfação  

Otimizar atendimento  

Tempo médio de 

espera  Reduzir em 18% 

Equipe 

correspondente com 

a demanda  

% de abandono Diminuir 90% 

Equipe 

correspondente à 

demanda  

Reputação da empresa   

% de interação nas 

redes sociais  Aumentar 20% 

Informar aos 

clientes das 

plataformas  

% de indicação do 

sistema  
Aumentar 50% 

Implantar 

recompensas  

% de indicação 

dos módulos  Aumentar 50% 
Implantar 

recompensas  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observando os objetivos estipulados, pode-se citar a satisfação dos clientes, otimização 

do atendimento e o modo que os clientes interagem e indicam a empresa, onde todos esses têm 

influência direta nos objetivos financeiros. Esses objetivos irão auxiliar na criação dos 

indicadores da Perspectiva dos Processos Internos da organização. 

Com os objetivos dos clientes criados, se faz necessário criar os objetivos referente aos 

Processos Internos, que terão influência nos objetivos financeiros, e ligação direta nos objetivos 

dos clientes. 
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Quadro 5 – Perspectiva dos Processos Internos da Organização 

Perspectiva Objetivo  Indicador  Meta  Plano de ação  

Processos 

Internos da 

Organização  

Eficiência nos 

atendimentos 

Capacidade de 

atendimento  
Aumentar 25% 

Preparar colaboradores 

para todas as situações 

Diligência das 

mudanças do 

mercado  

Estar à frente da 

necessidade do 

cliente 

Aumentar 50% Pró-atividade 

Inovação  Novos projetos Aumentar 25% 
Melhorar a cultura da 

inovação  

Assistência pós- 

venda  

Acompanhar novos 

clientes  
Aumentar 25 % 

Equipe correspondente 

com a demanda  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Dentro dessa perspectiva, os objetivos anteriormente citados foram os mais fáceis de 

serem elaborados, visto que esses precisam ter influência significativa nas necessidades dos 

clientes. Deste modo, foi necessário pensar no que seria relevante para os clientes. 

Finalizando, foram criados as perspectivas de Aprendizado e Crescimento, como mostra 

o quadro 6, que serão os objetivos base para a concretização dos demais objetivos. 

 

Quadro 6 – Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Perspectiva Objetivo  Indicador  Meta  Plano de ação  

Aprendizado 

e Crescimento  

Produtividades 

dos colaboradores 

Número de tarefas por 

dia Aumentar 50% Otimização do tempo  

Motivação  
Pesquisa de clima 

organizacional  Pesquisa mensal  
Premiações por 

desempenho 

Aprendizagem em 

equipe 

Treinamentos  8h por mês  

Organizar 

treinamentos para as 

equipes 

Cursos  Dois cursos por ano  Custear cursos 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Dentre todos os objetivos, esses são os mais difíceis de serem mensurados, visto que são 

medidas intangíveis, mas, como todos os outros objetivos, seu cumprimento tem papel 

fundamental para todo o desenvolvimento do processo. 
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Como já comentado, todos os objetivos precisam estar interligados, deste modo foi 

elaborado um mapa estratégico como mostrado na figura 6, para melhorar a visualização desse 

processo e também para servir de guia para a execução e controle da estratégia. 

 

 

Figura 6 – Mapa Estratégico 

Fonte: Adaptado de: Simões, (2010) 

 

O mapa apresentado na figura 6, procura relacionar os objetivos de cada perspectiva 

aos demais propósitos quando houver afinidade entre eles, ou seja, os objetivos estão 

interligados àqueles que possuem algum tipo de influência entre si.  

Então, como já mencionado, o mapa estratégico tem o objetivo de servir de guia para 

a execução e controle da ferramenta, onde esse irá guiar os passos para o alcance da estratégia 

da empresa. 
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Desta forma, com os objetivos estabelecidos, os indicadores delimitados e o mapa 

estratégico desenhado, o Balanced Scorecard, está pronto para ajudar a empresa a otimizar seu 

desempenho. 

  

4.3 VISÃO SISTÊMICA APLICADA AO CASO  

 

O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, onde o profissional irá estudar, 

controlar e registrar todos os movimentos pertinentes a ele (GRECO; AREND, 2013).  Apesar 

de existir vários ramos dentro da contabilidade, de algum modo todos eles influenciarão no 

patrimônio da empresa. Dentre os ramos, pode-se ressaltar a Contabilidade Fiscal, Tributária, 

Financeira, Rural, Governamental, Internacional, Bancária, Gerencial e Controladoria. 

Dentro da Controladoria, pode-se destacar o Controle Interno, como já comentado no 

decorrer desse trabalho, tem grande influência para o sucesso ou insucesso de uma empresa.  

Com isso, vale salientar que, para Franco e Marra (1992), é considerado Controle 

Interno todas as ferramentas que são utilizadas para a vigilância administrativa que permitem 

prever e governar acontecimentos que produzem impactos no patrimônio. E dentro desse 

conceito encaixa-se perfeitamente o Balanced Scorecad, ferramenta que utiliza indicadores de 

desempenho para otimizar processos. 

Desta forma, percebe-se que existe uma grande relação entre contabilidade e o tema 

abordado, ficando evidente que a contabilidade está interligada em todos os seus ramos, 

servindo apenas como princípio para uma infinidade de trabalhos que podem ser elaborados 

inclusive na Controladoria. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse estudo foi desenvolvido na empresa Trier Comércio de Software LTDA, tendo 

como objetivo geral demostrar a utilização do BSC como ferramenta para gestão estratégica da 

empresa Trier Sistemas. Para alcançar tal objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: contextualizar o Controle Interno a partir da literatura; apresentar o BSC como ação 

estratégica para o Controle Interno da empresa; definir no estudo de caso indicadores alinhados 

ao planejamento estratégico da empresa de acordo com o BSC e, relatar como a prática do 

Controle Interno pode ajudar no bom desempenho da empresa. 

Nesse contexto, o primeiro objetivo foi cumprido no referencial teórico, onde foram 

apresentados o conceito de Controle Interno, suas principais características e seus métodos de 



26 
 

aplicação. Desde modo, pode-se destacar que o Controle Interno é formado pelos métodos 

utilizados pela empresa para fiscalizar e administrar determinadas situações e/ou processos. E 

para que os controles possam ser considerados de qualidade, eles precisam seguir os 5 

elementos do Controle Interno, que são o ambiente de controle, avaliação e gerenciamento dos 

riscos, avaliação de controle, informação e comunicação, e o monitoramento.  

Também vale comentar que se manter no mercado de negócios com a atual situação 

econômica do país e com a alta incidência da carga tributária não é tarefa fácil, porém se a 

empresa tiver um sistema de Controle Interno bem estruturado, que ajude na mensuração das 

informações e traga dados confiáveis, a adaptação à situação atual se torna um desafio 

alcançável. 

O próximo passo constituiu-se em apresentar para a empresa o BSC e obter o apoio da 

alta administração para a elaboração do estudo. Essa etapa do processo foi muito bem sucedida, 

pois a Trier Sistemas já conhecia a importância do Controle Interno, da mensuração de dados e 

da relevância do planejamento estratégico para um andamento mais saudável e seguro do 

progresso da empresa. 

Nesse sentido, vale evidenciar que o BSC é um instrumento que avalia a estratégia da 

empresa com base em indicadores de desempenho norteados em quatro perspectivas, sendo elas 

a Perspectiva Financeira, a Perspectiva dos Clientes, a Perspectiva dos Processos Internos da 

Organização e a Perspectiva do Aprendizado e Crescimento. 

É interessante salientar que a metodologia desenvolvida por Kaplan e Norton é 

pertinente, pois apresenta uma forma de atingir as estratégias estipuladas pela empresa 

trabalhando com objetivos e metas, algo que aparentemente parece simples, mas que nem todas 

as empresas conhecem ou dão a devida importância.  Apesar de parecer simples, apresenta um 

alto grau de complexidade, sendo necessário realizar estudos e ter uma equipe comprometida 

em alcançar os objetivos, caracterizando-se como uma ferramenta que tem um custo-benefício 

viável. 

Na sequência, cumpriu-se mais um objetivo específico. A análise e discussão dos 

resultados foram desenvolvidos e apresentados os indicadores para alcançar a estratégia 

estipulada pela empresa. E a partir desses indicadores, foi elaborado o mapa estratégico que irá 

auxiliar no controle do Balanced Scorecard.  

Kaplan e Norton (1997) já diziam que se a empresa consegue aplicar o sistema de 

mensuração na estratégia, ela tem maior probabilidade de alcançar seu propósito. Desse modo, 

pode-se considerar que a mensuração do desempenho é um fator relevante não só para a 

empresa objeto de estudo, mas para todas as empresas que buscam melhores resultados. 
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Com os indicadores finalizados e o mapa apresentado, passa-se a ter um maior 

entendimento da importância de cada processo, ligando isso ao impacto que essa ferramenta 

pode causar na empresa. Com isso, pode-se trazer à tona como a prática do Controle Interno 

pode ajudar no bom desempenho da empresa, que é o último objetivo específico proposto. 

Como já relatado no decorrer dessa pesquisa, são inúmeras as vantagens que a aplicação 

de um sistema de Controle Interno pode trazer. Obviamente, quanto mais completa for a 

ferramenta utilizada, mais precisas e fidedignas serão as informações, consequentemente, mais 

assertivas as decisões, gerando menor margem ao erro. 

Dentre as inúmeras vantagens que o Controle Interno pode trazer, destaca-se ainda 

diminuição da probabilidade de erros ou fraudes, valorização da imagem da empresa, tanto para 

os colaboradores quanto para os clientes, possibilidade de criar indicadores de desempenho, 

aperfeiçoamento de operações, entre outros. 

Portanto, entende-se que o BSC é uma ferramenta que acompanha os objetivos 

estratégicos da empresa, com base em indicadores de desempenho, sendo assim, considerado 

um instrumento de Controle Interno, e que é capaz de otimizar processos e, consequentemente, 

atingir os objetivos estratégico da empresa. 
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