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O QUE ESPERAR DESTE MATERIAL
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Antes de mais nada, fique tranquilo. Este não será mais um
e-book teórico sobre o Balanced Scorecard.
Neste material será possível ter contato com as práticas de
mercado relativas à utilização do BSC na gestão estratégica.
Apesar de ser uma metodologia bastante forte e difundida, o
BSC dificilmente é aplicado em sua integridade, especialmente
em empresas do Brasil.
Por isso nosso intuito é de mostrar as melhores práticas e a
maneira como geralmente é feita a gestão estratégica pelo
BSC, mostrando o passo-a-passo desde a construção até o
acompanhamento e a revisão do modelo durante o ciclo de
gestão.
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INTRODUÇÃO
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O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia relativamente
Clientes
recente, criada em 1992 pelos professores da Harvard
Business School Robert Kaplan e David Norton.
A ideia principal desta metodologia é enxergar, de forma
balanceada, todas as métricas do negócio de uma empresa,
agrupadas em objetivos estratégicos e que tenham uma
relação de causa e efeito entre elas.

nos posicionar com nossos
stakeholders?”

VISÃO E
ESTRATÉGIA

Nas definições iniciais da metodologia, a representação destes
objetivos dentro destas perspectivas se dava através de um
anel, como o da figura.

Além disso, esta representação seria a visão sintetizada da
estratégia da empresa, podendo inclusive ser divulgada e
utilizada como ferramenta de comunicação.

Processos
Internos

Financeira

O desdobramento dos objetivos estratégicos em indicadores
para toda empresa proporciona a visão causa efeito, buscando
sempre obter sinergia entre os diferentes segmentos
empresariais.

A ideia por trás deste anel é a de que as perspectivas interferem
umas nas outras, sendo todas balizadas pela visão e missão da
empresa.

“Para satisfazer nossos
stakeholders e clientes,
em quais processos de
negócios devemos nos
desenvolver?”

“Para termos sucesso

“Para atingir nossa visão
como devemos nos
posicionar perante nossos
clientes?

Clientes

“Para atingir nossa visão,
como conseguiremos
manter nossa habilidade
em mudar e melhorar?”

Aprendizado e
Crescimento

Apesar de sintética, esta visão não é tão utilizada na prática.
Isto porque ela não possui uma visão clara de interdependência
entre os objetivos.
Outro fator que previne a utilização desta visualização é
a forma pouco gráfica de análise dos dados, sendo o Mapa
Estratégico a visão mais adequada para a comunicação da
estratégia por toda a empresa.
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CONSTRUINDO O BSC
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Os passos dessa metodologia incluem:
•
•
•
•
•

Definição da estratégia empresarial
Desdobramento em indicadores de desempenho
Gerência do negócio
Gerência de serviços
Gestão da qualidade

O BSC parte das definições de visão e estratégia feitas pela
empresa que são estruturadas e divididas em perspectivas
chaves.

Perspectivas
As primeiras unidades de organização de um Balanced Scorecard são as perspectivas. Elas definem quais os principais assuntos que devem ser tratados quando se analisar a estratégia de uma empresa. Por padrão as perspectivas são:
•
•
•
•

Financeira
Clientes
Processos Internos
Aprendizado e Crescimento

A estas perspectivas devem ser associados os objetivos estratégicos, posteriormente definir os indicadores de desempenho, e para fechar o planejamento, associar metas a cada
indicador.

Algumas empresas utilizam variações destas perspectivas, como por exemplo, inserir uma perspectiva de rotina na base (abaixo do Aprendizado e Crescimento). Isto
porque a rotina pode dar base para o desenvolvimento do
aprendizado e crescimento.
Além disso, podem haver variações de nomenclatura, especialmente para simplificar a visualização.
Entre estas variações está a mudança de “Processos Internos do Negócio” para apenas “Processos”, da perspectiva “Clientes” para “Mercado” ou até mesmo “Aprendizado
e Crescimento” para “Gente”. Há também a possibilidade
de alterar a nomenclatura de “Aprendizado e Crescimento” para “Recursos”, englobando não só as pessoas mas
também os recursos de TI e infraestrutura necessários
para o cumprimento do plano.
É importante perceber também que a perspectivas guardam entre si uma relação de causa e efeito, “debaixo para
cima”. Se pudéssemos resumir isto em um frase seria:
“Pessoas devem buscar sempre Aprendizagem e Crescimento para que consigam sempre evoluir na execução
de Processos Internos, que otimizem o atendimento e a
conquista de Clientes, para garantir o retorno Financeiro
para a Companhia.”

O nome “Balanced” vem do fato que todas as perspectivas devem ser balanceadas, contendo uma quantidade e relevância
de objetivos em cada uma delas.
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Aprendizagem
e crescimento
Conhecimentos e
habilidades
dos empregados são
fundamentais
para invovações e
melhorias

Processos
Internos
Empregados
capacitados,
treinados e
motivados melhoram
seus processos de
trabalho

Financeira
Clientes
Melhores processos
de trabalho
conduzem a clientes
mais satisfeitos
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Financeira

Exemplo:

Na perspectiva financeira estão contidos os objetivos da
empresa vinculados a resultados financeiros. Entre estes
resultados podemos citar:

Precisamos crescer o EBITDA para gerar caixa e investir em
uma nova região de atuação

•
•
•
•
•
•

Faturamento
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, ou Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
Lucro Líquido
Mark-up
Desvio de Orçamento
Despesas

Precisamos aumentar o faturamento para melhorar nosso
valor de mercado para uma possível venda da empresa

Clientes
A perspectiva de Clientes é onde ficam os objetivos relacionados ao atingimento do mercado, tanto do ponto de vista
de crescimento quanto de diversificação. Esta perspectiva
suporta a perspectiva financeira, uma vez que as relações
comerciais com os clientes que permitem atingir os resultados financeiros.

entre outros.
Para que a perspectiva financeira seja coesa e faça sentido,
ela deve ser derivada de um planejamento orçamentário
eficiente, que contemple todos os planos de investimento,
gastos e receitas que a empresa tem no ano.

Nesta perspectivas devem estar principalmente os objetivos
relacionados a resultados de vendas e marketing, como
unidades vendidas, volume de vendas por regional, Custo de
Aquisição por Cliente (CAC), taxa de Churn, nota da pesquisa
NPS (Net Promoter Score), entre outros.

Na prática: Como ter uma perspectiva financeira coesa?

Na prática: Como fazer uma perspectiva de clientes?

Defina uma projeção financeira que faça com que sua empresa
tenha o sucesso e atinja o plano estratégico traçado

A partir dos resultados financeiros, identifique os principais
objetivos comerciais e de relacionamento que devem ser
atingidos para conseguir o retorno desejado

A partir desta projeção de receitas, custos, despesas e investimentos, defina os valores que devem ser a referência para
acompanhar o sucesso da empresa

Defina os resultados que, quando atingidos, ajudarão a empresa a atingir os objetivos financeiros
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Por exemplo:
Para atingir o objetivo de faturamento, precisamos aumentar
nossa venda do segmento de produto X
Para não termos o EBITDA ameaçado precisamos manter nossa base de clientes perdendo o mínimo possível

Processos Internos
Para que a empresa consiga atingir o mercado é necessário
que ela tenha seus processos internos funcionando de maneira eficiente. Isto significa melhor comunicação e alinhamento entre as áreas. Isso norteará uma melhora na operação da
empresa como um todo, uma vez que os gargalos e pontos de
melhora devem ser mapeados e melhorados a partir desta
perspectiva.
Nesta perspectiva ficam os objetivos relacionados à eficiência
de processos, como SLA (Service Level Agreement) com clientes, logística, cumprimento de prazos, tempo de ativação de
cliente, tempo de espera, entre outros.

Na prática: como levantar de maneira efetiva os objetivos dos
Processos Internos?
Diante dos desafios levantados na perspectiva de clientes, levante quais os pontos que a operação deve ser mais eficiente
A partir do diagnóstico dos gargalos, estabeleça a melhor maneira de medir esta melhora
Por exemplo:
Para conseguir entregar a quantidade de unidades vendidas
devemos melhorar nosso tempo de entrega
Para que não tenhamos perda de clientes, nosso SLA de
primeira resposta precisa ser mais agressivo

Aprendizagem e Crescimento
Na perspectiva de Aprendizagem e Crescimento devem estar
contidos os objetivos relacionados ao crescimento e retenção
dos recursos humanos da empresa. Como toda a lógica do
BSC, a perspectiva de “Aprendizado e Crescimento” suporta
a perspectiva de “Processos internos”, uma vez que todo processo deve ser executado e supervisionado por pessoas.
Como objetivos relevantes para esta perspectiva estão os de
retenção de pessoas, quantidade de planos de desenvolvimento executados, funcionários engajados em treinamentos,
turnover, entre outros.
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Na prática: Como ter uma perspectiva de “Aprendizado e
Conhecimento” boa?
A partir dos desafios de processos, estabeleça quais são as
melhorias esperadas nas pessoas que os executam.
Estabeleça os resultados que dirão se as pessoas estão de
fato evoluindo no contexto da empresa.

Usualmente o Balanced Scorecard é representado por um
mapa estratégico, sendo que as perspectivas o dividem na
horizontal, e os objetivos estratégicos ficam contidos dentro delas, conforme a figura abaixo.

Por exemplo:
Para executar nossos processos com excelência precisamos
manter pelo menos X% do nosso quadro de funcionários.
Para manter nossos níveis de serviços precisamos ter
uma política de promoção que premie X% dos nossos funcionários.

Financeira
Clientes

Objetivo A
Objetivo B

Objetivo C

Processos
Internos

Objetivo D

Aprendizagem e
Crescimento

Objetivo F

Objetivo E
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É importante perceber que entre os objetivos existem
setas, as quais representam uma relação de impacto, ou
causa e efeito, dando a visibilidade de qual objetivo tem
influência sobre outro objetivo. Isto permite o mapeamento dos objetivos mais importantes e relevantes para que a
empresa atinja seu objetivo.
Na próxima seção você vai entender melhor o que são os
Objetivos Estratégicos e como organizá-los no seu
Balanced Scorecard.

Sendo assim, uma empresa que define seu planejamento
muito provavelmente inicia por algum objetivo financeiro,
seja para viabilizar alguma ação que necessita de investimento, ou para dar o devido retorno aos seus acionistas.
A partir destes objetivos é planejada uma série de outros
objetivos interconectados que auxiliam ou impactam nestes
objetivos financeiros, conforme mencionado na seção anterior. Estabelecer estas conexões é muito importante para
definir os maiores pontos de atenção ao se olhar um mapa
estratégico.

Resumo sobre as perspectivas:
•
•
•

As perspectivas são a divisão lógica do Balanced Scorecard
Nelas devem ser organizados os objetivos estratégicos
Há uma relação de causa e efeito entre as perspectivas

Objetivos Estratégicos
Os Objetivos Estratégicos definem o rumo que a empresa deve seguir. Simplificando, eles são o estado desejado
após o fim de um determinado período. Por exemplo, como
nossa situação financeira estará no fim do ano? Ou como
estará nossa relação com o mercado?
Geralmente estes objetivos são definidos depois de um
processo de planejamento estratégico, a partir de uma
análise de cenário como, por exemplo, o SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats, ou Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, em português).

Por exemplo, um objetivo estratégico de EBITDA, referente a
perspectiva Financeira deve estar relacionado com um objetivo de Faturamento, por exemplo. Seguindo essa mesma linha,
o EBTIDA de uma empresa, de acordo com a metodologia
BSC, deve estar relacionado com um objetivo de Clientes,
como Reduzir o CAC (custo de aquisição do cliente).
Outra prática bastante recorrente é a de desdobrar estes
objetivos, em objetivos menores. Isso traz uma granularidade que pode tornar a análise mais detalhada. Um exemplo de desdobramento pode ser um objetivo de faturamento
desdobrado em objetivos de faturamento por regional.
Abaixo está um exemplo desdobrado de uma parte de um
mapa estratégico, considerando apenas as perspectivas financeira e clientes. Observe que o objetivo de aumento
de faturamento tem grande relevância na estratégia desta
empresa como um todo. Isso significa que, caso os indicadores relacionados a este objetivo estejam ruins, uma
ação deve ser tomada com certa urgência.
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Financeira

Controle de
custos

Aumento de lucro
para investimento
Manutenção de
clientes ativos

Clientes
Enfim, os objetivos estratégicos devem traduzir de maneira clara e direta o que foi definido como importante pela
diretoria da empresa para conseguir realizar o planejamento estratégico da companhia.
Resumo sobre os objetivos:
•
•
•
•

São o estado desejado no final do período de análise
Devem estabelecer uma relação de causa e efeito entre si, para verificar melhor os pontos de atenção na
estratégia
A definição destes objetivos vem de um processo de
planejamento estratégico
Dica: uma excelente forma de criar boas metas e objetivos é utilizar a metodologia SMART.

Indicadores-chave
Os objetivos estratégicos precisam ser analisados através
de indicadores-chave, que vão mostrar como está o andamento de determinada estratégia. Por isso, sempre é
importante verificar como medir o sucesso de um determinado objetivo com algum indicador de negócio que seja
importante.
Para serem efetivos, os indicadores devem cumprir alguns
requisitos:

•

•

•

•

•

Aumento de
faturamento
Aumento de vendas
do produto “X”

Ter uma relação clara com o objetivo estratégico ao
qual está associado;
• Um indicador de faturamento tem relação clara
com um objetivo de aumentar capital para investimento interno
Ser claro e fácil de se medir, principalmente se o dado
tiver que ser obtido de algum lugar (sistema, Excel, etc);
• Um indicador de unidades vendidas pode ser obtido facilmente me um controle financeiro ou CRM
Deve ser acionável, isto é, possível de ter seu valor alterado em função de uma tomada de decisão, possibilitando a criação de planos de ação.
• É possível estabelecer ações sobre um indicador
de vendas, ao passo que é bem difícil acionar um
indicador de faturamento de um parceiro
Possuir uma unidade de medida corretamente identificada
(números absolutos, percentagens, dias, horas, etc).
• Faturamento, em R$ e EBITDA, em %, são indicadores com unidades de medidas claras
Ter um responsável designado com capacidade de garantir
o atingimento dos indicadores.
• Alguém deve ser responsável por levantar e analisar
os dados de um indicador, afinal “cachorro com muito dono morre de fome”
15
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•

Passível de ser acompanhado em um sistema de informática (Excel, macros, softwares de gestão, ERPs, CRMs, etc)
• Ter dados automatizados e disponíveis facilitam em
muito a gestão de uma empresa

A seguir preparamos um pequeno cardápio com alguns indicadores que podem ser o ponto de partida para as medições em
sua empresa!

Cardápio de indicadores por perspectiva!
Finanças:

Clientes:

Indicador

Unidade de medida

Custo de aquisição
de cliente

R$ por cliente

Lifetime Value

R$

Lifetime

Meses

Indicador

Unidade de medida

Market Share

%

Faturamento

R$

NPS (Net Promoter
Score)

%

EBITDA

% ou R$

Churn

% por período

Desvio de
Orçamento

%

Leads Velocity Rate

#

Receita
líquida

R$

Mark-up

#
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Metas

Processos Internos:
Indicador

Unidade de medida

SLA de primeira
resposta

Horas

Tempo de entrega

Dias

Custo de entrega por
cliente (Cost to serve)

R$

Tempo para
implantação

Dias ou Meses

Aprendizado e crescimento:

De nada adianta controlar indicadores se não definirmos um
valor planejado para eles. Sendo assim, a definição de meta
para cada um dos indicadores é fundamental para que o ciclo
de gestão do BSC seja feito com sucesso.
Entretanto a definição de metas pode ser bastante traiçoeira.
Isto porque, se o atingimento for muito simples, a empresa
está sendo pouco ousada ao passo que, se ela for muito ousada,
pode desmotivar a equipe.
Na prática, os valores devem ser ambiciosos, mas atingíveis.
Esta sensibilidade se desenvolve cada vez mais a medida que o
modelo de gestão vai ficando mais maduro, e que a equipe vai
se acostumando a medir seu próprio desempenho.

Indicador

Unidade de medida

Turnover

%

Uma boa prática para a definição de metas é a utilização da
metodologia SMART. Esta metodologia prevê que toda meta
deve conter as seguintes características:

Planos de desenvolvimento
Individual executados

%

•

Funcionários no programa
de meritocracia

# ou %

•

Treinamentos
realizados

#

•

Nota média na avaliação de
competências ou valores

Nota

•

Desvios de metas tratados

%

•
•

Specific (específica): devem ser formuladas de forma
específica e precisa;
Measurable (mensurável): a meta deve conter um indicador
claro para que ela seja medida;
Attainable (atingível): a definição de uma meta que a equipe
consiga atingir é crucial para o sucesso da gestão;
Realistic (realista): considere todos os recursos e a
viabilidade da execução para tornar a meta realista
Time-bound (temporizável): toda meta deve ter um tempo
para sua conclusão e aferição final
Um exemplo para esta definição é uma meta de faturamento
por exemplo. Considerando a metodologia SMART:
17
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“Obter R$X MM de faturamento até o fim de 2016”
Observe que a meta é: específica, pois foi descrita claramente;
mensurável, pois tem uma métrica associada (o faturamento);
atingível, pois o valor a ser colocado deve considerar valores
de outros anos e os esforços planejados para o período;
realista, pois um aumento de faturamento é viável, desde que
o plano e o investimento o suportem; e temporizável, já que
possui data de conclusão especificada.

Acompanhamento
Outro ponto fundamental para o sucesso do BSC em sua
organização está relacionada ao Acompanhamento dos
objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e metas.
Sem um acompanhamento constante, perde-se quase que
totalmente a efetividade.
Acompanhar os resultados de uma empresa significa muito
mais que saber se o planejamento está sendo alcançado: é
o momento onde o alinhamento em torno dos objetivos da
empresa se torna cada vez mais vivo.

Existem inúmeras técnicas para análise de causa de um desvio,
como Ishikawa (o famoso diagrama de espinha de peixe),
Pareto, 5 porquês, entre outros. Entretanto estas técnicas
se aplicam quando a empresa tem grande maturidade de
análise de processos. Em casos mais simples, a análise pode
partir direto para a definição da ação, até porque no início do
trabalho de gestão, a sensibilidade dos gestores é sempre um
fator de extrema importância.
Para a definição dos planos de ação propriamente dita, podem
ser utilizadas as metodologias, 5W2H (What, Why, Who,
When, Where, How, How Much, ou O que, por que, quem,
quando, onde, como e quanto) ou o FCA (Fato, Causa e Ação).
Desta forma as ações para a correção de desvio ou para a
melhoria do resultado ficam estruturadas e organizadas.
Para o acompanhamento é necessária uma ferramenta de
visualização e comunicação adequada. Um mapa estratégico
com os objetivos coloridos , preferencialmente com uma cor
que indique se as metas dentro dele estão sendo atingidas ou
não, é a maneira mais utilizada.

Se tomarmos o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) como
parâmetro, o acompanhamento representa as etapas de
checagem dos resultados e das definições de ações corretivas,
que definirão um novo ciclo de planejamento posteriormente.

Financeira

Sendo assim, e primeira pergunta que deve ser feita ao
acompanhar uma meta no é: Ela está sendo atingida? Se sim, a
próxima pergunta a ser feita é: Como posso evoluir e melhorar?
Se não, deve-se perguntar: Qual é a causa desse desvio?

Objetivo A

Clientes

Objetivo B

Objetivo C

Processos
Internos

Objetivo F

Objetivo D

Aprendizagem e
Crescimento

Objetivo G

Objetivo H

Objetivo E
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No exemplo acima é possível visualizar que o Objetivo D
está com problemas, e que provavelmente atuando sobre os
Objetivos E e H é possível reverter a situação. Já o Objetivo
F está com problemas, apesar do Objetivo G estar bem, o que
faz com que deva-se analisar mais a fundo a causa do Objetivo
F estar com problemas.
Resumo sobre Acompanhamento:
•
•

O acompanhamento é fundamental para o sucesso do
modelo BSC dentro de uma empresa
A visualização e a comunicação do modelo é importante
para facilitar a tomada de decisão sobre as metas

Revisões
O BSC também prevê revisões periódicas nos objetivos e nas
metas a serem atingidas. Estas revisões podem ser motivadas
por fatores externos (mudanças econômicas, principalmente)
ou por fatores internos (mudança de gestão, mudança de visão
de negócio, etc).
Há também as revisões menores, que são parte do ciclo
de gestão do PDCA aplicado sobre o BSC. Desta forma, ao
se identificar uma meta ou objetivo que se distancie dos
resultados já obtidos, e que é de difícil reversão, é possível
também fazer a revisão destes elementos.
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EXEMPLOS E MELHORES PRÁTICAS
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Partir de um planejamento macro
É importante o BSC partir de um planejamento estratégico
que mire a visão da companhia no longo prazo. Isso dá
sustentabilidade e relevância ao modelo.
Estabelecer relações de causa e efeito
As relações entre os objetivos são uma boa prática pois
permitem identificar o impacto de uma estratégia que
esteja ruim em outros objetivos. Além disso, isso facilita a
comunicação para toda a empresa do que está indo mal e onde
isso pode atrapalhar no resultado final.
Ir devagar e sempre
Se você nunca fez gestão em BSC, a probabilidade de errar na
primeira vez é monstruosa. É interessante então ir evoluindo
sempre, aplicando o ciclo PDCA e “aumentando a barra”
gradativamente. Isso previne a frustração e aumenta a chance
de sucesso do modelo.
Ser realista na definição das metas
Estabelecer as metas parece fácil, mas não é. Seja realista e
audacioso mas sem perder a dimensão de que a meta seja de
fato atingível. Além disso, é importante que as metas sejam
fáceis de se medir. Isso economiza tempo na construção e
acompanhamento do BSC.
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ERROS COMUNS
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Ir com muita sede ao pote
É bastante comum quem estuda BSC ficar encantado e
querer fazer tudo de uma vez, com diversos objetivos, vários
indicadores. Entretanto a chance de errar na primeira é quase
de 100%. Tome cuidado para não complicar demais no começo
e gerar sobrecarga de trabalho para montar e gerenciar seu
BSC.

Ser detalhados significa gastar mais tempo na construção e
manutenção do modelo, mas dá uma visão bastante detalhada
de onde está o problema na gestão do negócio. Ache o
equilíbrio ideal considerando sua equipe e seu negócio.
Clique aqui para baixar o Estudo de Caso da Movile Síntese
vs. Detalhamento

Usar o indicador do vizinho
Nem sempre os indicadores de um negócio devem ser usados
em outro, mesmo que sejam do mesmo ramo. Se atente para
o que de fato é importante para o seu negócio de fato, sem
querer utilizar exatamente as mesmas métricas de outras
empresas.
Muita gente ou pouca gente
O envolvimento de equipe na construção e acompanhamento
do BSC deve ser equilibrado. Muita gente pode tornar o
processo confuso e demorado; pouca gente pode fazer com
que o modelo fique incompleto pela falta de gente olhando de
diversos ângulos.
Síntese vs. Detalhamento
Há sempre um dilema quando se faz a gestão do BSC: ser
sintético ou ser detalhado. Ser sintético faz com que a
manutenção do modelo seja mais simples mas pode omitir
alguns dados analíticos relevantes.
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CASOS DE SUCESSO
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Existem muitos casos de sucesso na gestão de BSC. Um que
pode ser citado dada a complexidade e variedade do negócio
é a Movile (www.movile.com). A Movile é a maior empresa de
conteúdo móvel da América Latina e está presente em mais de
6 países. Além disso, é dona de vários negócios como o iFood,
Playkids, Apontador, entre outros.
Para cada um destes negócios é feito um Balanced Scorecard
distinto, disposto no formato de mapa estratégico, e na Holding
existe um macro que condensa todos os outros. Desta forma
a diretoria consegue ter a visão do atingimento dos objetivos
de forma clara e consolidada.
Clique aqui para baixar o Estudo de Caso da Movile Síntese
vs. Detalhamento
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CONCLUSÃO
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O Balanced Scorecard é uma metodologia largamente
utilizada, pois consegue concentrar em apenas um lugar a
gestão estratégica da empresa. A definição dos objetivos e de
como eles serão medidos é crucial para seu sucesso.
Além disso ele funciona como ferramenta de comunicação,
deixando a empresa toda alinhada sobre o que é importante
ser feito e sobre como está o estado atual em função do
planejamento inicial.
Entretanto é importante lembrar que a maturidade de gestão
da empresa faz toda a diferença no modelo. Desta maneira é
importante executar o modelo passo a passo e ir aprendendo
com os erros, para que cada vez mais o caminho da empresa
fique claro e o sucesso seja alcançado.

27

BALANCED SCORECARD NA PRÁTICA

SOBRE AS EMPRESAS
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Syhus
Empresa de contabilidade especializada em startups e empresas
de tecnologia. Presta serviço de contabilidade contemplando as
áreas de: contabilidade, tributos, finanças e gestão de pessoal.
Além disso, a Syhus oferece serviços complementares aos
empreendedores, que são: Abertura e Registro de Empresas,
Mapeamento de Incentivos Tributários, Preparação para
Captação de Investimento e Consultoria para Gestão financeira.
A Syhus conta com unidades em Campinas, São Paulo e Belo
Horizonte. Se quiser bater um papo conosco entre em contato
pelo site www.syhus.com.br ou nos mande e-mail para contato@
syhus.com.br
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Strategy Manager
A Strategy Manager é uma empresa SaaS que produz um Software
para Gestão de Planejamento Estratégico e Metas.
As soluções vão desde acompanhamento do mapa estratégico
e Indicadores até avaliação de desempenho individual, que
é baseado em performance de metas e desenvolvimento de
competências, possibilitando um modelo meritocrático completo.
Se quiser bater um papo conosco sinta-se avontade para ligar,
telefone (19) 2121-0695 ou entre em contato pelo nosso site
www.strategymanager.com.br.
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Treasy
O Treasy é a solução completa de Planejamento e Controladoria, onde
sua empresa pode aplicar de forma fácil e rápida todos os conceitos e
metodologias deste guia.
Confira alguns dos recursos que temos disponíveis para auxiliar sua
empresa a melhorar continuamente seus resultados financeiros:
•
•
•
•
•
•

Orçamento Empresarial
Simulações e Cenários
Acompanhamento Planejado x Realizado
Análises Gerenciais
Relatórios e Indicadores
Integração com seu ERP e contabilidade

Além do software especializado, podemos auxiliar também com a
adoção da Metodologia de Gestão Orçamentária e implantação das
melhores praticas de gestão que estão contribuindo com a melhoria
contínua dos resultados financeiros de nossos clientes em todo o
Brasil.
Converse com um especialista pelo telefone (47) 3431-7322, pelo
site www.treasy.com.br ou pelo email contato@treasy.com.br.
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