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Resumo

O presente artigo tem como objeto identificar os desafios da implementação do Balanced Scorecard (BSC) em uma instituição federal
de educação. A abordagem metodológica utilizada para se compreender as dificuldades do processo de implementação do BSC na
instituição estudada foi qualitativa, tendo sido aplicado questionário a 33 membros da instituição a nível de gerência e diretoria. Os
principais desafios identificados foram: necessidade de se assegurar a aprovação dos gestores para a implementação do Balanced
Scorecard com o objetivo de se reduzir o nível de resistência interna à implementação do Balanced Scorecard; identificar a estrutura
organizacional e de suporte adequadas para a implementação; identificar líderes e multiplicadores que possam ser devidamente
capacitados para a implementação; efetuar uma efetiva gestão da resistência interna; efetuar a promoção do comprometimento dos
envolvidos no projeto de implementação. As principais recomendações do trabalho, após a realização da pesquisa foram: elaboração de
um plano de implementação com a definição clara das responsabilidades de cada um dos envolvidos no processo de implementação;
promoção de implantação e treinamento para utilização de um sistema de apoio à informação; demonstrar a contribuição do BSC
através da apresentação de indicadores de desempenho.
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DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÂO DO BALANCED SCORECARD EM UMA 

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  

Resumo 

O presente artigo tem como objeto identificar os desafios da implementação do 

Balanced Scorecard (BSC) em uma instituição federal de educação.  A abordagem 

metodológica utilizada para se compreender as dificuldades do processo de implementação do 

BSC na instituição estudada foi qualitativa, tendo sido aplicado questionário a 33 membros da 

instituição a nível de gerência e diretoria. Os principais desafios identificados foram: 

necessidade de se assegurar a aprovação dos gestores para a implementação do Balanced 

Scorecard com o objetivo de se reduzir o nível de resistência interna à implementação do 

Balanced Scorecard; identificar a estrutura organizacional e de suporte adequadas para a 

implementação; identificar líderes e multiplicadores que possam ser devidamente capacitados 

para a implementação; efetuar uma efetiva gestão da resistência interna; efetuar a promoção do 

comprometimento dos envolvidos no projeto de implementação. As principais recomendações 

do trabalho, após a realização da pesquisa foram: elaboração de um plano de implementação 

com a definição clara das responsabilidades de cada um dos envolvidos no processo de 

implementação; promoção de implantação e treinamento para utilização de um sistema de apoio 

à informação; demonstrar a contribuição do BSC através da apresentação de indicadores de 

desempenho.  

Palavras-chave: Balanced Scorecard. Implementação. Desafios. 

Abstract 

This article has the purpose to identify the challenges of implementing the Balanced Scorecard 

(BSC) in a federal institution of education. We used a qualitative approach to understand the 

difficulties of the BSC implementation process at the institution and 33 people at management 

and senior level responded to a questionnaire. The key challenges identified were: make sure 

of the manager’s approval in order to implement the Balanced Scorecard; identify the 

appropriate organizational structure for the implementation; identify leaders and multipliers for 

implementation; manage the internal resistance; promote commitment of the people involved 

with the implementation project. The main recommendations were: develop an implementation 

plan with defined responsibilities; implementation of an information system; demonstrate the 

importance of the BSC through the presentation of the performance indicators. 

 

Keywords: Balanced Scorecard. Implementation. Challenges. 

1. Introdução 

O objetivo geral deste trabalho é a identificação dos desafios da implementação do 

Balanced Scorecard no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). 

Este objetivo está subdividido nos seguintes objetivos específicos: identificar se os gestores do 

IFG consideram o BSC importante para a instituição; identificar como o BSC pode ser 

implementado na organização; identificar como e por que o BSC pode contribuir como 

ferramenta de gestão. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás foi criado pela Lei 

Federal nº 11.892, de 29/12/2008, que transformou os Centros Federais de Educação 
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Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, na figura de 

uma autarquia.   

Conforme Epstein e Manzoni (1998), o uso do BSC nas organizações representa a 

introdução de mudanças que nem sempre são vistas de forma positiva, pois não são bem aceitas 

quando se tratam de problemas de desempenho ou quando interferem no equilíbrio de poder.  

Ainda segundo Epstein e Manzoni (1998), dentre as principais dificuldades no processo 

de implementação da estratégia estão a percepção de um aumento de carga de trabalho e o 

receio de que os resultados dos indicadores implementados possam significar uma ameaça ao 

status quo. Para Luzio (2010, p. 186), sempre haverá barreiras a vencer, que naturalmente 

surgem em processos de mudanças, que sempre exigem muito trabalho, dedicação e 

comprometimento, independente da organização ou do setor.  

Para se identificar os principais desafios à implementação bem-sucedida do Balanced 

Scorecard foi adaptado um roteiro de entrevista desenvolvido por Hrebiniak (2008).  

A aplicação do questionário foi realizada com 33 pessoas pertencentes à alta e média 

gestão da organização estudada. As pessoas entrevistadas foram escolhidas propositadamente, 

pois ocupam cargos de gestão.  

2. Referencial Teórico 

Em busca de um sistema de medidas que pudessem complementar o sistema contábil 

tradicional e proporcionassem a gestão continuada da estratégia organizacional Kaplan e 

Norton (1992, p. 71) conceberam o Balanced Scorecard como sendo um conjunto de medidas 

que possibilita uma visão rápida e mais abrangente do negócio, incluindo medidas financeiras 

que demonstram os resultados das ações já feitas e também se completam com medidas 

operacionais sob a ótica dos clientes, dos processos internos e das inovações. Assim, esse 

sistema possibilita uma visão do desempenho organizacional no futuro, ou seja, são drivers do 

desempenho financeiro futuro. 

Kaplan e Norton (1997, p. 8-9) definiram o Balanced Scorecard como um sistema 

abrangente de medidas de desempenho extraídos da missão e da estratégia da empresa, que 

serve como base para um sistema de medição e gestão estratégica. Segundo os autores, o 

Balanced Scorecard preserva as medidas financeiras que contaram a história de acontecimentos 

passados, porém, são inadequadas para orientar as empresas na era da informação e para gerar 

valor investido em clientes, fornecedores, funcionários, processos, tecnologia e inovação. Esse 

sistema completa as medidas financeiras com medidas de vetores, que impulsionam o 

desempenho para o futuro. Ainda, os objetivos e as medidas focalizam o desempenho 

organizacional sob a ótica de quatro perspectivas: financeira; cliente; processos internos; e 

aprendizado e crescimento.  

Para Barney e Hesterly (2011, p. 4) a estratégia de uma empresa é definida a partir de 

sua teoria sobre como obter vantagem competitiva. O processo estratégico se inicia com a 

escolha do propósito organizacional de longo prazo, ou seja, com a definição de sua missão. O 

processo de administração estratégica é um conjunto sequencial de análises e escolhas em 

conformidade com os objetivos organizacionais, que tem como base a análise interna e externa 

para que, na implementação da estratégia, se objetive a vantagem competitiva.  

Para Costa (2007, p. 209), os objetivos e as metas referem-se aos parâmetros-chave, 

qualitativos ou quantitativos, que se pretende atingir ou manter em um dado momento ou 

período de tempo futuro preestabelecido. Podem ser marcos para indicar se o caminho escolhido 

está correto e se está sendo percorrido no espaço, no tempo e na forma combinada. Podem ser 

desafios a vencer ou alvos a conquistar. 
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O Balanced Scorecard, conforme Kaplan e Norton (1997, p.25), exprime a missão e a 

estratégia em objetivos e medidas, organizados segundo quatro perspectivas diferentes: 

financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. O scorecard 

institui uma linguagem para comunicar a missão e a estratégia e se utiliza de indicadores para 

informar os funcionários sobre os vetores do sucesso atual e futuro. Esses vetores pronunciam 

os resultados de curto prazo almejados, os gestores canalizam as energias, as habilidades e os 

conhecimentos específicos das pessoas para alcançar as metas de longo prazo.   

Para Kaplan e Norton (2008, p. 70), a missão, a visão e os valores da organização são o 

ponto de partida para a execução da estratégia. Os gestores que conduzem esses passos avaliam 

as forças, as fraquezas e as oportunidades, bem como as ameaças, e elegem planos de ação para 

atingir os alvos da visão. Para isso, essas declarações são convertidas em objetivos, em temas 

estratégicos, em metas e iniciativas ou ações que conduzem ao alinhamento para a execução 

eficaz da estratégia. 

A tradução da estratégia, conforme Kaplan e Norton (2008, p. 70), é arquitetada com 

base em temas estratégicos – conjunto de objetivos correlatos – para formação do mapa 

estratégico. Esses temas dividem a estratégia em vários processos distintos de criação de valor. 

Cada organização precisa adequar seus temas estratégicos à própria geração de valor para seus 

clientes, assim como os objetivos de crescimento ou a obtenção de resultados financeiros 

favoráveis.  

O mapa estratégico, segundo Kaplan e Norton (2004, p. 55-57), descreve a lógica da 

estratégia, mostra com clareza os objetivos dos processos internos críticos, os quais criam valor 

para o cliente. Assim, o Balanced Scorecard traduz esses objetivos em indicadores e metas que, 

ao identificar as organizações, devem lançar um conjunto de ações (plano de ações) para 

alcançar os resultados estipulados: 

Para Pinto (2010, p. 8) que o mapa estratégico contempla os objetivos estratégicos 

alocados nas perspectivas com uma relação lógica de causa e efeito. O scorecard apresenta a 

forma como os objetivos serão operacionalizados e medidos, por meio dos indicadores, das 

metas e das iniciativas. De fato, quando o desdobramento dos objetivos a todos os níveis da 

organização forma um conjunto de scorecards, estes mostram como a estratégia está sendo 

executada.  

Nesse sentido, Gonçalves (2012, p. 13) explica a importância do mapa estratégico na 

análise das relações de causa e efeito existentes, pois este proporciona o desdobramento dos 

temas estratégicos em um conjunto de objetivos estratégicos alocados nas perspectivas para 

atingir o resultado desejado da estratégia. Logo, o mapa, como o próprio nome sugere, indica o 

caminho que a organização deverá seguir (os objetivos e as metas a atingir) para concretizar a 

estratégia proposta.  

A partir de uma revisão da literatura realizada por Guilherme e Goldszmidt (2003, apud 

GALAS e FORTE, 2005, p. 98), foi possível identificar catorze fatores críticos de implantação 

do Balanced Scorecard, divididos em dois grupos: fatores organizacionais e fatores 

relacionados ao processo de implantação e uso do BSC. O primeiro grupo se relaciona com os 

processos organizacionais, com a cultura, com a estratégia e com o sistema de informação. Já 

o segundo diz respeito a fatores como: consciência da finalidade do projeto e do esforço 

necessário para sua consecução; liderança e apoio da alta administração para a implementação 

do projeto; definição da equipe do projeto; individualização do projeto; abrangência do projeto; 

elaboração dos indicadores de desempenho; simplicidade; comunicação e disseminação do 

projeto; integração com recursos gerenciais. 

Ao implementar a estratégia, segundo Luzio (2010, p. 186), sempre haverá barreiras a 

vencer que naturalmente surgem em processos de mudanças. Esse processo exigirá muito 
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trabalho, dedicação e comprometimento, independente da organização ou do setor. Diante das 

dificuldades que podem surgir e provocar a ineficácia e a ruptura de desempenho planejado, o 

autor destaca seis causas principais de fracasso, sendo elas: plano de ações fraco e limitado; 

dissociação dos ciclos de planejamento e orçamentário; barreiras comportamentais; excesso 

desgastante de intervenções ou iniciativas; falta de produtividade das reuniões de comitês 

estratégicos; e ambiente organizacional inconsistente.  

De acordo com Ruas (2003, p. 4 apud HANSEN e GUIMARÃES, 2009, p. 437), no 

Brasil, segundo pesquisa realizada em um grupo de empresas, menos de 10% das estratégias 

empresariais são executadas ou sequer eficientemente elaboradas. Assim, por esse motivo e 

diante das dificuldades de execução da estratégia, passa a ser primordial o estudo do seu 

processo de implementação.  

Para se identificar os principais desafios encontrados para a implementação da 

Estratégia Hrebiniak (2008, p. 33-40) elaborou um roteiro de entrevista, que consiste em doze 

itens que se referem a obstáculos para a implementação das estratégias nas organizações:  

1. Incapacidade de gerenciar mudanças efetivamente ou gerenciar a resistência interna à 

mudança. Esse item está fortemente relacionado à cultura organizacional, que representa o 

centro de muitos problemas pertinentes às mudanças. É um fator fundamental e pode ser 

uma das causas de insucesso no processo de implementação da estratégia, pois mudanças 

e mudanças de cultura, na conclusão do autor, chegam a ser consideradas sinônimas. A 

importância de gerenciar de forma eficaz a mudança, incluindo a mudança de cultura, é 

considerado o primeiro obstáculo constatado em suas pesquisas; 

2. Tentar executar uma estratégia que entre em conflito com a estrutura existente de poder. 

Uma estratégia em conflito com a estrutura predominante de poder significa fracasso. 

Portanto, torna-se um obstáculo quando essa estrutura discorda, em diferentes níveis 

organizacionais, do plano de execução;  

3. Compartilhamento deficiente ou inadequado de informações entre as pessoas ou unidades 

de negócios responsáveis pela execução da estratégia. Esse fator demonstra a importância 

na clareza e transparências das informações; 

4. Comunicação confusa de responsabilidade e/ou obrigação para decisões ou ações de 

execução. Caso as regras não sejam claras, as tentativas de coordenar ou integrar as 

unidades organizacionais serão em vão. Contudo, com a definição clara das 

responsabilidades e o compartilhamento eficiente das informações vitais esse obstáculo 

pode ser superado; 

5. Estratégia vaga ou deficiente. Esse obstáculo consiste em uma situação de impossibilidade 

de mensurar a estratégia; 

6. Falta de sentimentos de que uma estratégia ou de planos de execução dizem respeito aos 

funcionários. O comprometimento com a estratégia começa desde o seu planejamento, a 

elaboração do orçamento e a definição dos planos de ações; 

7. Não existência de modelos para orientar os esforços de execução da estratégia. A falta de 

um modelo para guiar os esforços de execução pode se tornar um fator impeditivo com 

grande limitação, que pode originar outros problemas no processo de execução; 

8. Falta de entendimento da função da estrutura e do projeto organizacional no processo de 

execução. Isso representa a falta de entendimento de como cada funcionário pode 

contribuir para atingir os objetivos desejados de execução, ou, ainda, a ineficiência 

burocrática na fase de execução, nas decisões e reações lentas para a formação dos planos 

de ações; 
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9. Incapacidade de gerar convicção ou acordos sobre as etapas ou ações de execução. O 

impacto de “gerenciar uma mudança” é o mesmo de gerenciar uma mudança cultural, a 

qual pode gerar um obstáculo sobre a execução da estratégia e seu desempenho; 

10. Falta de incentivos ou incentivos inadequados para dar suporte aos objetivos de execução. 

Esse obstáculo representa a falta de reconhecimento do grau de importância para cada um 

dos departamentos envolvidos, uma vez que não é porque o orçamento já está aprovado 

que ele deixa de ser um foco importante. Logo, é preciso monitorar as fases de execução 

realizadas pelos departamentos envolvidos, com o intuito de maximizar os recursos 

utilizados; 

11. Recursos financeiros insuficientes para executar a estratégia. A alocação de recurso 

adequada é um pressuposto pré-determinado para o processo de execução da estratégia; 

12. Falta de suporte para a execução da estratégia por parte da alta administração. Esse tópico, 

também considerado um pressuposto pré-determinado para o processo de execução da 

estratégia, demonstra a importância do suporte da alta administração desde a fase de 

planejamento, de elaboração dos planos e nas atividades de execução da estratégia.  

Os desafios para a implementação da estratégia mapeados por Hrebiniak (2008, p. 36) 

serão aqueles ponderados e empreendidos no estudo de caso com adaptações ao orçamento 

público.  

3. Metodologia de Pesquisa 

Com a finalidade de entender o fenômeno proposto no tema, na problemática e nos 

objetivos da presente pesquisa, em um contexto real, no âmbito de uma autarquia federal, foi 

realizada uma pesquisa que envolveu a aplicação de um questionário fechado, com utilização 

de escala Likert nos 11 Campus do IFG. A Escala Likert, conforme Doane e Seward (2008, p. 

27), é um tipo especial de escala de medida intervalar, ou de dados intervalares, que não apenas 

são ordenáveis, mas também os intervalos entre pontos têm significados. A escala Likert é 

utilizada frequentemente em pesquisas investigativas para se averiguar o grau de 

concordância/discordância em relação a um determinado tema. Tipicamente, faz-se uma 

afirmação e o entrevistado é solicitado a indicar a sua concordância ou discordância em uma 

escala de cinco ou sete pontos, usando âncoras verbais.  

Os questionários foram enviados por meio eletrônico, com o auxílio do sistema 

SurveyMonkey devido a sua praticidade. Aqueles participantes que não responderam em dois 

dias foram contatados por telefone.  

Os 33 respondentes foram escolhidos por suas posições estratégicas de alta e média 

gestão e que estão alocadas nos Campi Goiânia, Jataí, Inhumas, Itumbiara, Uruaçu, Anápolis, 

Formosa, Luziânia, Aparecida, Cidade de Goiás, Águas Lindas, Valparaíso, Goiânia Oeste e 

Reitoria, sendo elas:  

a) alta gestão: Reitor, dois Pró-reitores de Administração, da gestão atual e da gestão anterior, 

um Diretor Administrativo, um Diretor de Contabilidade, totalizando cinco participantes; 

b) alta gestão descentralizada: catorze Diretores Administrativos, catorze Gerentes 

Administrativos, totalizando 28 participantes; 

c) média gestão: dois Auditores Internos, um Coordenador Administrativo, um Coordenador 

de Execução Financeira Orçamentária, um Coordenador de aquisições, um Analista 

Administrativo, um Analista Financeiro e treze contadores, totalizando 21 participantes.  

 As questões aplicadas com o objetivo de sedeterminar a presença dos seguintes desafios 

à implementação do BSC: 
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1. Incapacidade de gerenciar a resistência interna à mudança. 

2. Existência de conflito com a estrutura existente de poder.  

3. Compartilhamento deficiente ou inadequado de informações entre as pessoas, ou 

entre os Campi, ou entre os responsáveis pela execução na gestão orçamentária. 

4. Comunicação confusa de responsabilidade, ou seja, a não identificação de forma 

clara de dos responsáveis pela execução das diversas atividades envolvidas quem irá 

executar as atividades envolvidas na implantação do BSC. 

5. Estratégia vaga ou deficiente na percepção dos envolvidos.  

6. Falta de comprometimento com os objetivos estratégicos ou com os planos de ação 

7. Falta de orientações adequadas. 

8. Falta de entendimento da função da estrutura e do processo de implementação do 

BSC. 

9. Incapacidade de gerar convicção sobre a importância da implantação do BSC.   

10. Falta de incentivos ou incentivos inadequados para dar suporte aos objetivos de 

execução. 

11. Recursos insuficientes para implementação do BSC.   

12. Falta de suporte para a implantação do BSC por parte da cúpula administrativa. 

 

4 Resultados Obtidos 

A trajetória histórica do IFG teve origem em 1909, com a concepção da Escola de 

Aprendizes Artífices, por meio do Decreto n° 7.566, de agosto daquele ano, assinado pelo 

Presidente da República, Nilo Peçanha. Suas atividades tiveram início na então capital do 

estado de Goiás, a Cidade de Goiás.  

As escolas de aprendizes artífices tiveram como função social a formação de jovens e 

adultos oriundos da ordem escravista extinta em 1888. Essa formação se dava em ofícios 

habituais (carpintaria, alfaiataria), disponibilizando profissões que tinham a função de reprimir 

comportamentos socialmente reprováveis à época (mendicância, “malandragem”). A 

escolarização oferecida restringia-se ao domínio da linguagem e de cálculos básicos.   

Com a fundação de Goiânia, em 1933, a Instituição foi transferida para a nova capital, 

em 1942, passando a ofertar cursos profissionalizantes na área industrial, recebendo, então, a 

denominação de Escola Técnica de Goiânia.  

A Escola Técnica Federal de Goiás foi transformada no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás (CEFET-GO), no dia 22 de março de 1999. A função social dessa “nova” 

Instituição foi ampliada, passando a atuar, também, no ensino superior, com destaque para os 

cursos de formação de tecnólogos, bem como no desenvolvimento da pesquisa e na promoção 

da extensão.   

Em 29 de dezembro de 2008, por meio da promulgação da Lei nº 11.892, publicada no 

Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 2008, o CEFET-GO foi transformado em 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). A função social da 

Instituição foi mais uma vez ampliada, com a atribuição de oferecer diversos níveis e 

modalidades de ensino, promover pesquisa e extensão. Além dessa ampliação, a instituição 

também foi expandida por meio de uma estrutura multicampus, o que, em última instância, 

acarretou profundas mudanças em sua organização administrativa e acadêmica.  
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A responsabilidade social do IFG deve envolver políticas, programas, projetos e ações 

de ensino, pesquisa e extensão voltados para a oferta de educação profissional e tecnológica 

nos diversos níveis e modalidades, observando as demandas dos diversos contextos em que a 

instituição se faz presente, bem como para o desenvolvimento e a difusão de tecnologias novas 

e alternativas que contemplem demandas sociais e produtivas para a criação de condições 

favoráveis à geração de trabalho e renda aos trabalhadores urbanos e rurais, para o atendimento 

às demandas de comunidades carentes, para a preservação e educação ambiental e para a 

preservação e o desenvolvimento do patrimônio artístico e cultural da sociedade.  

O Instituto Federal de Goiás vivencia, nesses últimos anos, uma estratégica fase de 

expansão. De acordo com critérios e metas definidos pelo Plano de Expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, proposto pelo Ministério da Educação, nos 

últimos sete anos o Instituto Federal de Goiás passou de dois para dez Campi em atividade nas 

seguintes cidades: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, 

Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia e Uruaçu. Além destes, estão em fase de implantação mais 

cinco Campi nos municípios de Águas Lindas, Goiânia (Região Oeste), Novo Gama, Senador 

Canedo e Valparaíso de Goiás.   

Para se identificar a importância do uso do BSC na percepção dos gestores, foram 

analisadas as respostas às questões 2, 9 e 12. Essas questões são relativas à importância do apoio 

da alta gestão para o processo de implantação do BSC, da capacidade de multiplicar essa 

importância para os envolvidos e da garantia do suporte continuado nesse processo. Essas 

indagações estão intrinsecamente relacionadas, pois se os gestores estão envolvidos no processo 

de implantação do BSC e acreditam na ferramenta são capazes de argumentar em busca de 

aliados e de novos multiplicadores que compartilhem e entendam a importância da gestão 

continuada.  

Nesse contexto, Luzio (2010, p. 78) afirma que as mudanças importantes exigem 

envolvimento das equipes responsáveis, pois uma operação que não conta com o apoio dos 

gestores não provoca a ruptura necessária. Logo, a mobilização para um processo de 

implementação de mudanças só é possível por meio de uma forte liderança executiva.   

A análise das respostas obtidas para esse grupo de questões permite afirmar que os 

gestores do IFG consideram o BSC importante para a gestão do Instituto. 

Para se identificar quais problemas relacionados a questões estruturais que podem levar 

a uma subutilização do BSC na organização, foram agrupadas as respostas das questões 1, 6, 7 

e 11. Essas questões estão essencialmente relacionadas às demandas estruturais de 

implementação do Balanced Scorecard, tais como: capacidade de gerenciar as resistências às 

mudanças; comprometimento com os objetivos; recursos de execução e apoio, sistema de 

informação, pessoal treinado e capacitado.   

Luzio (2010, p. 111, 129-130) afirma que existem categorias que podem representar 

fatores críticos para a realização das mudanças, entre elas conhecimento, capital humano e 

organizacional; recursos financeiros, materiais, tecnológicos e instalações; e choques internos 

e externos.  

A partir da análise das respostas obtidas, foi possível constatar que os gestores do IFG 

consideram que a questões estruturais mais deficientes são: gerenciar a resistência interna, 

comprometimento com os objetivos estratégicos, plano de implementação adequado e da 

disposição de recursos suficientes, como pessoal treinado e um bom sistema de informação. 

Para se identificar problemas relacionados à comunicação interna foram analisadas em 

conjunto as respostas às questões 3, 4, 8, e 10. As respostas obtidas permitem constatar que: 
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1. Existe compartilhamento deficiente ou inadequado de informações entre as pessoas, 

ou entre os Campi, ou entre os responsáveis pela execução. Ou seja, existe falta de 

clareza das informações, dos objetivos, dos indicadores e das metas do BSC do IFG. 

2. Prevalece uma comunicação confusa de responsabilidade, ou seja, não existe uma 

identificação, de forma clara, de quem irá executar as várias atividades envolvidas 

na implantação do BSC. 

3. Não há uma compreensão adequada do papel de cada um dos envolvidos no processo 

de execução do BSC do IFG. 

4. Existe uma falta de incentivos ou prevalecem alguns incentivos inadequados para 

dar suporte aos objetivos de execução do BSC. Kaplan e Norton (2008, p. 5) 

constataram diversas finalidades do uso do Balanced Scorecard entre empresas com 

sistema formal da execução da estratégia, sendo elas: traduzir a estratégia, gerenciar 

iniciativas estratégicas, alinhar unidades organizacionais com a estratégia, 

comunicar a estratégia, avaliar a estratégia e atualizar a estratégia.   

  

5. Considerações Finais 

 

O roteiro de entrevistas utilizado nesta pesquisa possibilitou a identificação dos 

principais obstáculos à implementação bem-sucedida do BSC na organização estudada. 

Conclui-se que essas são as verdadeiras barreiras que a organização tem encontrado para a 

utilização mais efetiva do BSC.  

Como resultado da pesquisa realizada e dos desafios identificados para a implementação 

do BSC na instituição pesquisada, foram elaboradas as seguintes recomendações para que o 

BSC possa ter uma utilização mais efetiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás: identificar e treinar líderes e multiplicadores de modo a capacitá-los a 

gerir a resistência interna; promover o comprometimento dos envolvidos com os objetivos do 

projeto de implementação; elaborar um plano de implementação com a definição das 

responsabilidades de cada envolvido; promover treinamento dos envolvidos para que possam 

contribuir de maneira efetiva na implementação do BSC; implementar um sistema de apoio à 

informação.  
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