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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a evolução teórico-científica do Balanced Scorecard no 

período de 2012 a 2017 em periódicos de contabilidade, identificando e reunindo contribuições, 

lacunas e novas oportunidades de investigações. Para isso, realizou-se buscas em base de dados e 

periódicos selecionados com os termos “Balanced Scorecard”, “Balanced Business Scorecard”, 

“Scorecard” e “BSC”, sendo identificados quinze artigos que foram analisados quanto aos tópicos, 

ambientes de pesquisa, teorias de pesquisa, métodos de pesquisa e técnicas de análise de dados 

primários. Os principais achados deste estudo apontam que os pesquisadores se interessaram em 

estudar a implantação do BSC em empresas do setor público. Além disso, vários trabalhos realizaram 

experimentos comportamentais para identificar se determinados fatores como o formato de relatórios 

ou raça interferem em julgamentos e avaliações. Verificou-se também que o número de pesquisas 

relacionadas ao tema reduziu significantemente nos últimos cinco anos. Diante dessas considerações, 

essa pesquisa contribui para o arcabouço teórico reunindo e interligando conhecimentos, além de 

destacar as principais áreas e tendências estudadas sobre o BSC. Assim, se torna mais claro para 

próximas pesquisas alguns temas potenciais para serem desenvolvidos. 
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20 ANOS MAIS 5: EVOLUÇÃO TEÓRICO-CIENTÍFICA DO BALANCED 

SCORECARD EM PERIÓDICOS DE CONTABILIDADE 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a evolução teórico-científica do Balanced Scorecard 

no período de 2012 a 2017 em periódicos de contabilidade, identificando e reunindo 

contribuições, lacunas e novas oportunidades de investigações. Para isso, realizou-se buscas em 

base de dados e periódicos selecionados com os termos “Balanced Scorecard”, “Balanced 

Business Scorecard”, “Scorecard” e “BSC”, sendo identificados quinze artigos que foram 

analisados quanto aos tópicos, ambientes de pesquisa, teorias de pesquisa, métodos de pesquisa 

e técnicas de análise de dados primários. Os principais achados deste estudo apontam que os 

pesquisadores se interessaram em estudar a implantação do BSC em empresas do setor público. 

Além disso, vários trabalhos realizaram experimentos comportamentais para identificar se 

determinados fatores como o formato de relatórios ou raça interferem em julgamentos e 

avaliações. Verificou-se também que o número de pesquisas relacionadas ao tema reduziu 

significantemente nos últimos cinco anos. Diante dessas considerações, essa pesquisa contribui 

para o arcabouço teórico reunindo e interligando conhecimentos, além de destacar as principais 

áreas e tendências estudadas sobre o BSC. Assim, se torna mais claro para próximas pesquisas 

alguns temas potenciais para serem desenvolvidos. 

 

Palavras chave: Balanced Scorecard; medição de desempenho; revisão sistemática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Gestores, empresários e colaboradores estão sempre conectados às novas tendências de 

gestão empresarial a fim de adotarem práticas que tragam melhores desempenhos para seu 

negócio, tendo em vista que o cenário atual é de grande competitividade e exige que a 

organização se diferencie para obter vantagem e se destacar no mercado.  

Uma empresa não pode ser administrada da mesma forma que há vinte ou trinta anos 

atrás, pois houveram alterações significativas na tecnologia, nas condições políticas, culturais 

e socioambientais, e, consequentemente, mudam, as expectativas dos stakeholders mudaram. 

Assim, neste ambiente de constantes e rápidas mudanças, ser capaz de interligar conceitos e 

aprendizados para gerar novos conhecimentos é imprescindível.  

Em 1992, surgiu o Balanced Scorecard (BSC) como um novo modelo de gestão de 

desempenho originado da necessidade em analisar outras medidas além das financeiras, 

considerando-se que “as organizações saíram da competição da era industrial e agora buscam a 

competitividade necessária para a era da informação” (Silva, 2003, p.61). Mais tarde, esse 

modelo também se tornou uma ferramenta de gestão estratégica.  

O BSC foi muito difundido pelo mundo e desde sua criação surgiram muitos estudos 

acerca de sua implantação nas empresas. Também houve muitas críticas e adaptações ao 

modelo, com surgimento até mesmo de outros sistemas, mas não com a mesma aceitação que 

o BSC teve. Ao completar vinte anos da primeira publicação sobre o BSC, Hoque (2014) 

desenvolveu uma pesquisa em que analisou 114 artigos publicados em 25 revistas contábeis e 

67 artigos em 46 periódicos de revistas de negócios e gestão, dentre os períodos de 1992 a 2011. 

O objetivo do autor foi realizar uma revisão do estado da pesquisa no Balanced Scorecard, 

destacando lacunas e delineando algumas ideias para futuras pesquisas. Como resultado, seu 

trabalho forneceu uma visão geral da implementação e do uso do BSC, bem como forneceu 

orientações teóricas e métodos de investigação. 

Seguindo essa ideia, e tendo em vista que as lacunas e sugestões futuras apresentadas 

por Hoque (2014) apontavam ainda grande espaço de crescimento para esse conceito, o presente 

estudo preocupou-se em fazer uma revisão sistemática em periódicos de contabilidade 



2 

 

altamente classificados e selecionados, para analisar a evolução teórico-científica do BSC no 

período subsequente de 2012 a 2017.  Assim, aborda as pesquisas disponíveis relevantes e 

identifica lacunas na literatura atual do BSC, com o objetivo contribuir para que os 

pesquisadores possam direcionar seus esforços a tópicos de pesquisas que carecem de mais 

estudos.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

O Balanced Scorecard surgiu na década de 1990 de um estudo patrocinado pelo Instituto 

Nolan e Norton realizado com 12 empresas participantes e intitulado “Measuring performance 

in the organization of the future”. Tendo em vista a necessidade da criação de novos modelos 

para medição de desempenho, em 1992, Robert S. Kaplan e David P. Norton apresentaram uma 

ferramenta que proporcionava aos altos executivos da empresa uma visão mais abrangente do 

negócio, considerando não apenas medidas financeiras como usualmente eram consideradas 

(Kaplan & Norton, 1992). 

De acordo com os autores, o BSC “traduz a missão e a estratégia das empresas num 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição 

e gestão estratégica” (Kaplan & Norton, 1997, p.2). Nesse sentido, eles propuseram que as 

medidas fossem feitas sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos da 

empresa, e do aprendizado e crescimento.  

A perspectiva financeira reflete sobre a gestão estratégica da empresa e sua capacidade 

de geração de valor econômico agregado para os acionistas e stakeholders. A perspectiva do 

cliente reflete se as atitudes estratégicas da empresa estão ajudando a aumentar o valor 

percebido pelos clientes em relação aos produtos, serviços, imagem de marca, experiência de 

compra e relacionamento. Já a perspectiva dos processos internos indica quais os processos 

críticos para a geração de valor percebida pelos clientes e para elevar o valor de mercado da 

empresa e a riqueza dos acionistas. E por último, a perspectiva de aprendizagem e crescimento 

reflete sobre o valor do empregado e sua capacidade de aprender para criar geração de valor de 

forma integrada em todas as perspectivas do BSC (Kaplan & Norton, 2001a; Herrero, 2005).  

Essas perspectivas foram construídas sobre a hipótese de uma cadeia de causa e efeito 

que leva ao sucesso no nível estratégico. Dessa forma, os autores sugerem que funcionários 

operacionais treinados e capacitados garantem a qualidade e melhoria dos processos internos, 

que por sua vez podem ser percebidos pelos clientes como produtos entregues no prazo por 

exemplo, gerando assim valor aos mesmos, os quais podem retribuir com o aumento nas vendas, 

e assim acelerar o retorno sobre o capital investido (Kaplan & Norton, 1997). Por conseguinte, 

“toda medida selecionada para um Balanced Scorecard deve ser um elemento integrante da 

relação de causa e efeito que comunica o significado da estratégia da unidade de negócios à 

organização” (Kaplan & Norton, 1997, p.32).  

No entanto, o BSC não negligencia os ganhos financeiros, a ideia de que as empresas 

devem crescer e gerar riqueza a seus acionistas permanece (Silva, 2003). A busca de objetivos 

financeiros continua enfatizada, apenas foram incluídos vetores desses objetivos, já que os 

números financeiros por si só também não garantem esse crescimento (Kaplan & Norton, 1997). 

O BSC não foi o único modelo a tratar sobre medidas não financeiras, The performance 

prism (Adams & Neely, 2000), também trata de um sistema de medição de desempenho com 

medidas financeiras e não-financeiras e foi desenvolvido segundo os autores para sanar algumas 

deficiências do BSC como, por exemplo, considerar como parte interessada além dos acionistas 

e clientes, também os funcionários, fornecedores, intermediários, reguladores e comunidades 

não inclusas no BSC. Cross e Lynch (1995 como citado em Navarro, 2005, p.26) também 

desenvolveram um sistema, chamado Strategic Measurement and Reporting Technique 

(SMART), posteriormente denominado Performance Pyramid, que é construído sobre quatro 

níveis de objetivos e medidas estratégicas de forma a integrar as necessidades dos clientes e o 
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desempenho organizacional. Os modelos introduzidos após a implantação do BSC tiveram 

muitas semelhanças (Ax & Greeve, 2017), e mesmo antes de seu surgimento, os franceses já 

utilizavam um sistema bastante parecido chamado Tableau de bord (Bourguignon, Malleret, & 

Nørreklit, 2004), mas na prática o BSC tem sido o mais empregado pelas empresas. 

Estudos sobre o BSC ainda continuam surgindo, e desde sua origem o conceito só vem 

evoluindo, devido aos conhecimentos obtidos através da implantação em diversas empresas, 

das críticas recebidas e das constantes pesquisas realizadas por seus criadores. Dentro de uma 

perspectiva cronológica, Herrero Filho (2005) desenvolveu uma visão para ilustrar as fases do 

conhecimento e uso do BSC ao longo dos anos. 

A primeira fase traz o BSC como “Ferramenta de mensuração” (Herrero Filho, 2005, 

p.28) e marca o período entre o estudo patrocinado pelo Instituto Nolan e Norton (1990) e a 

publicação da criação do modelo do Balanced Scorecard em 1992 por Kaplan e Norton. A 

segunda fase traz o BSC como “Ferramenta de implementação da estratégia” (Herrero Filho, 

2005, p.28), marcado pela publicação do artigo Using the Balanced Scorecard as a strategic 

management de 1996 também por Kaplan e Norton. Nesta fase, a ideia de utilizar tanto medidas 

financeiras quanto não financeiras de desempenho já não era mais suficiente, agora era preciso 

alinhar as medidas ao objetivo estratégico de longo prazo da empresa com as ações de curto 

prazo. 

Sua nova formulação voltada para a estratégia faz com que o BSC seja um importante 

instrumento de gestão estratégica. Dessa forma caracteriza-se, segundo os autores, a fase 3 do 

BSC, marcado pela publicação do artigo Transforming the Balanced Scorecard from 

Performance Measurement to Strategic Management: Part II de Kaplan e Norton (2001b), na 

qual as organizações que desejassem ser orientadas pela estratégia deveriam seguir os seguintes 

princípios gerenciais: “traduzir a estratégia em termos operacionais, alinhar a organização à 

estratégia, transformar a estratégia em processo contínuo e mobilizar a mudança por meio da 

liderança executiva” (Herrero Filho, 2005, p.29). 

A fase quatro é caracterizada pela criação dos mapas estratégicos, publicado no artigo 

Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic 

Management: Part I de Kaplan e Norton (2001a), que tem o objetivo de fornecer uma 

representação visual da estratégia e sua relação de causa e efeito para os participantes da 

empresa (Herrero Filho, 2005). Em suma, é uma ferramenta de comunicação da estratégia entre 

os diversos níveis hierárquicos da empresa sob as quatros perspectivas propostas pelo BSC e, 

de acordo com Silva (2003, p. 71), “A capacidade de comunicar, traduzindo a estratégia em 

objetivos e indicadores estratégicos é o grande trunfo do BSC”. 

Kaplan e Norton também perceberam que o BSC poderia ser empregado juntamente 

com outras ferramentas já utilizadas pelas organizações com vistas a melhor gerenciar sua 

estratégia (Silva, 2003). Estudos futuros sobre o BSC foram guiados pela importância da 

comunicação e gestão do conhecimento nas organizações para que elas atinjam seu objetivo de 

competitividade e crescimento.  

 

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste estudo deu-se através de uma revisão sistemática que, de 

acordo com Kitchenham (2004), é uma metodologia que identifica, avalia e interpreta as 

pesquisas disponíveis e relevantes para uma determinada questão de pesquisa, tópico específico 

ou área de interesse, através de uma busca imparcial e rigorosa.  

Uma revisão sistemática da literatura pode ser abordada em cinco passos, não 

necessariamente sequenciais, podendo ser em alguns casos simultâneos. O primeiro estágio está 

relacionado a identificação e formulação de um problema ou questão da revisão; o segundo diz 

respeito a seleção de estudos através de uma coleta de dados abrangente e exaustiva; o terceiro 

consiste na avaliação da qualidade dos estudos coletados e a extração de dados; o quarto se 



4 

 

refere a análise e interpretação dos resultados; e, por fim, no último estágio é realizada uma 

síntese dos resultados do estudo (Biolchini, Mian, Natali, & Travassos, 2005; Kitchenham, 

2004; Pai et. al., 2004;) 

Para atender ao problema de pesquisa, utilizou-se para a coleta de dados 33 periódicos 

de contabilidade altamente classificados, que foram identificados em duas listas de rankings de 

jornais: o Australian Business Deans Council [ABDC] e o Association of Business Schools 

2015 [ABS]. Estas listas também utilizadas por Hoque (2014), Chenhall e Smith (2011) e 

Shields (1997) para selecionar periódicos que publiquem pesquisas de contabilidade gerencial 

de qualidade e reconhecidas internacionalmente (Chenhall & Smith, 2011). Os autores também 

utilizaram o Excellence in Research for Australia [ERA] do Australian Research Council de 

2010, porém esta lista não está mais disponível para consulta já que “se destinava 

exclusivamente aos propósitos da avaliação do ERA 2010 e porque as revistas podem ter 

mudado significativamente no número de anos desde que os rankings foram desenvolvidos” 

(Australian Research Council [ARC], 2017).  

Para determinar os periódicos da pesquisa, foram utilizados os seguintes critérios 

subjetivos: em relação ao Australian Business Deans Council [ABDC] selecionou-se apenas os 

periódicos classificados como A* e A, e no Association of Business Schools [ABS] 2015 

aqueles que se classificaram como 4*, 4 e 3. De acordo com o Guia de Jornais Acadêmicos da 

ABS de 2015, dentre outras características específicas, os periódicos com essas classificações 

possuem papers bem cotados, têm boas e altas taxas de submissão e são muito seletivos no que 

publicam.  

Ainda com relação a coleta de dados, as buscas foram realizadas nos periódicos em si, 

porém em alguns deles não foi possível ter livre acesso, portanto, utilizou-se também alguns 

mecanismos de buscas como bases de dados e até mesmo o Google. É importante destacar que 

apesar de serem utilizados esses mecanismos, foram selecionadas apenas as publicações dos 

periódicos mencionados. Com relação aos termos usados para a pesquisa, assim como no estudo 

de Hoque (2014), foram utilizados: “Balanced Scorecard”; “Balanced Business Scorecard”; 

“Scorecard”; e “BSC”.  

A revisão teve como foco apenas publicações que se concentraram explicitamente sobre 

o Balanced Scorecard. Durante a coleta de dados, foram encontrados vários artigos, porém 

muitos deles não tinham relação direta com o Balanced Scorecard e outros não foi possível ter 

acesso. Assim, do total de 24 artigos relacionados ao BSC que foram identificados, 9 deles não 

se obteve acesso, portanto foram selecionados 15 artigos, que corresponde a 62,5% do total. 

Após selecionar os artigos, seguindo o framework de Shields (1997), que também foi 

utilizado por Chenhall e Smith (2011) e por Hoque (2014), foram classificados por tópicos, 

ambientes de pesquisa, teorias de pesquisa, métodos de pesquisa e por técnicas de análise de 

dados primários. Em seguida, essas informações foram analisadas e comparadas com os 

resultados obtidos no estudo de Hoque (2014), o qual fez as mesmas análises, porém durante o 

período de 1992 a 2011. Assim, são identificadas possíveis diferenças nas tendências 

observadas por esse autor, e verificada a evolução teórico-científica do Balanced Scorecard 

bem como discutidas as contribuições desses estudos. 

 

4 ESTUDOS DO BALANCED SCORECARD PUBLICADOS EM PERIÓDICOS DE 

CONTABILIDADE 

 

4.1 Análise temporal das publicações 

Além dos 25 periódicos de contabilidade utilizados por Hoque (2014), este trabalho 

realizou buscas em mais 8 periódicos para obter melhores resultados. Ainda assim, ao fazer 

uma análise temporal com seu estudo, foi possível observar que houve uma queda no número 

de artigos sobre o BSC publicados nos últimos cinco anos. De 1992 a 1996 não tiveram 
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publicações, pois os artigos relativos ao BSC desse período são aqueles desenvolvidos por 

Kaplan e Norton; de 1997 a 2001 dezesseis artigos foram publicados, no período de 2002 a 

2006 foram trinta e oito, e em 2007 a 2011foram sessenta (Hoque, 2014). Enquanto que entre 

o período de 2012 a 2017 foram identificados apenas 24 artigos. 

A Figura 1 apresenta a distribuição de frequência das publicações nos anos estudados 

2012-2017 contendo os 24 artigos encontrados. Dos 33 periódicos analisados foi possível 

constatar que a maioria das publicações se concentrou no último ano, 2017, representando 33% 

dos artigos e pelo menos uma publicação por ano foi obtida. Não houve nenhuma publicação 

sobre o BSC em 17 dos periódicos estudados durante esse período (51,5%).  

 
Figura 1: Distribuição de frequência das publicações 

 
 

A Tabela 1 traz a distribuição de frequência das publicações dos artigos estudados nessa 

pesquisa e seu respectivo periódico. É possível verificar que uma maior quantidade de artigos 

foi encontrada nos periódicos Journal of Management Accounting Research (13%), 

Contemporary Accounting Research (13%) e Critical Perspectives on Accounting (13%). 

Porém essa tendência não foi a mesma encontrada por Hoque (2014), que constatou um maior 

número de artigos no periódico Management Accounting Research (21%) e Financial 

Accountabillity & Management (17,5%). 

 
Tabela 1: Distribuição de frequência das publicações estudadas por periódicos 

Revistas/Jornais 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Total 

% 

Total 

Hoque 

(2014) 

1992-

2011 

Journal of 

Management 

Accounting 

Research 

- - 1 1 - - 2 13% 5 

Contemporary 

Accounting 

Research 

- - - 1 - 1 2 13% 2 

Critical 

Perspectives on 
Accounting 

1 - - - 1 - 2 13% 9 

Journal of 

Accounting 

Education 

- - - - - 1 1 7% 8 

Management 

Accounting 

Research 

- - - - - 1 1 7% 24 
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The Accounting 

Review 
1 - - - - - 1 7% 6 

International 

Journal of 

Accounting 

Information 

Systems 

- - - - - 1 1 7% 0 

Accounting, 

Auditing & 

Account. Journal 

- - - - - 1 1 7% 2 

Accounting and 
Business Research 

- - - - - 1 1 7% 0 

Advances in 

Accounting 
- 1 - - - - 1 7% 3 

British Accounting 

Review 
- - 1 - - - 1 7% 4 

Financial 

Accountability & 

Management 

- - - 1 - - 1 7% 20 

Accounting, 

organizations and 

society 

- - - - - - - - 10 

European 

Accounting Review 
- - - - - - - - 6 

Behavioral 

Research in 
Accounting 

- - - - - - - - 4 

Issues in 

accounting 

education 

- - - - - - - - 4 

Journal of 

Accounting 

Research 

- - - - - - - - 2 

ABACUS - - - - - - - - 2 

Accounting 

Horizons 
- - - - - - - - 2 

Journal of 

Accounting and 

Public Policy 

- - - - - - - - 1 

Total 2 1 2 3 1 6 15 100% 114 

Total % 13,33% 6,67% 13,33% 20% 6,67% 40% 100% - - 

 

Nos anos de 2012 a 2016, o total de publicações é baixo, e não foi percebida uma 

tendência de aumento ou diminuição significativa, exceto no ano de 2017, que apresentou 6 

publicações. 

  

4.2 Os tópicos de pesquisa 

A distribuição de frequência dos 15 artigos analisados por tópicos está organizada na 

Tabela 2. É possível verificar que 26,7% se trata da adoção ou implementação do BSC, 20% 

das pesquisas concentraram-se em estudar o uso na tomada de decisões, assim como 20% se 

refere a impactos nos estados mentais dos funcionários. Além disso, aproximadamente 13% é 

focado no Balanced Scorecard em geral, classificação utilizada por Hoque (2014) para 

enquadrar os artigos com temas mais abrangentes sobre o BSC (como nos estudos de Campbell, 

Datar, Kulp & Narayanan, 2015; Cooper, Ezzamel & Qu, 2017). Cerca de 13% estuda a difusão 

do BSC e, por fim, 6,67% faz uma revisão e análise crítica dos estudos do BSC. Nesse período 
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não houve pesquisas sobre efetividade organizacional, planos de incentivos a empregados e 

relações causa e efeito. 

 
Tabela 2: Distribuição de frequência de artigos no Balanced Scorecard por tópicos 

Tópicos de pesquisa 
Total 

2012-2017 
Total % 

Hoque 

(2014) 

1992-2011 

Adoção / implementação 4 26,67% 24 

Impactos nos estados mentais dos funcionários 3 20,00% 4 

Usos na tomada de decisão 3 20,00% 27 

Balanced Scorecard (geral) 2 13,33% 13 

Difusão do Balanced Scorecard 2 13,33% 23 

Revisão e análise crítica 1 6,67% 7 

Efetividade organizacional 0 0,00% 12 

Planos de Incentivo para Empregados 0 0,00% 3 

Relações causa-efeito 0 0,00% 1 

Total 15 100,00% 114 

 

Ao comparar com o estudo de Hoque (2014), houve uma redução no número de 

pesquisas relacionadas ao uso na tomada de decisão, porém ainda há pesquisas que tratam sobre 

a adoção e implementação do BSC, atendendo a afirmação do autor de que pesquisas futuras 

devem explorar esses aspectos em diferentes contextos (Hoque, 2014). Destaca-se ainda um 

aumento significativo em pesquisas abordando os impactos nos estados mentais dos 

funcionários, enquanto nos vinte anos analisados foram publicados apenas quatro estudos 

relacionados a esse tópico, nos últimos cinco anos tiveram três. 

Dessa análise, nota-se que mesmo depois de vinte anos do surgimento do BSC os autores 

continuam fazendo estudos sobre sua implantação e adoção. No entanto já deveriam existir 

estudos apontando os resultados e a efetividade dessa implantação, aprofundando as análises 

no que ocorre posteriormente à sua adoção. 

 

4.3 Os ambientes de pesquisa 

Em relação aos ambientes de pesquisa estudados, 20% deles foram desenvolvidos no 

setor produtivo: petróleo e gás no oriente médio (Busco & Quattroe, 2015), empresas suecas de 

fabricação (Ax & Greeve, 2017), e empresas de fabricação de eletroeletrônicos da Malásia 

(Mohamed, Zainuddin, Alam e Graham Kendall, 2017). Os demais, 13,33% foram em agências 

governamentais, um deles em uma organização de saúde da Etiópia (Bobe, Mihret e Obo, 2017) 

e o outro em organizações públicas da Itália (Bracci, Maran & Inglis, 2015). Apenas um 

trabalho foi desenvolvido na área de marketing e varejo, representando 6,67% (Campbell et al., 

2017), e um artigo estudou o desenvolvimento de um novo modelo de gestão de desempenho 

no governo Tailandês (Sutheewasinnon, Hoque & Nyamori, 2016). 

 
Tabela 3: Distribuição de frequência de artigos no Balanced Scorecard por ambientes de pesquisa 

Ambientes de pesquisa 
Total 

2012-2017 
Total % 

Hoque 

(2014) 

1992-2011 

Fabricação 3 20,00% 12 

Departamentos / agências governamentais 2 13,33% 13 

Marketing e varejo 1 6,67% 11 

Governos / municípios locais 1 6,67% 10 

Empresas de contabilidade 0 0,00% 2 

Serviços do setor privado  0 0,00% 14 

Empresas cotadas em bolsa 0 0,00% 11 

Hospitais privados / cuidados de saúde 0 0,00% 6 
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Organizações sem fins lucrativos / não governamentais 0 0,00% 2 

Nulo / não indicado 0 0,00% 23 

Outros 8 53,33% 10 

Total 15 100,00% 114 

 

Não foram encontrados trabalhos nas áreas de: serviço do setor privado; empresas de 

contabilidade; empresas cotadas em bolsa; hospitais privados e organizações sem fins 

lucrativos. Fora da classificação prévia dos ambientes de pesquisa ilustrados na Tabela 3, foram 

encontrados muitos estudos com alunos de graduação e MBA, representando 33%, um estudo 

realizado com administradores de todo o mundo (Krumwiede, Swain, Thornock e Eggett, 

2013), uma revisão bibliográfica sobre as publicações do BSC, que foi o estudo feito por Hoque 

(2014) e uma entrevista realizada com os principais atores-chave associados ao BSC, que foi o 

estudo de Cooper et al. (2017). 

Durante o período de 20 anos analisados por Hoque (2014), 17,9% dos artigos tinham 

como ambiente empresas de contabilidade e 12,2% eram serviços do setor privado, porém nos 

últimos cinco anos não foi verificado nenhum artigo nessas áreas. Verificou-se também que a 

pesquisa sobre o BSC no setor público continuou bastante difundida no período de 2012 a 2017. 

É interessante destacar que Hoque (2014) aponta como lacuna o fato de existirem poucas 

pesquisas em países em desenvolvimento, e após sua pesquisa tiveram dois estudos 

desenvolvidos nesse tipo de ambiente, inclusive um desses artigos foi escrito pelo próprio autor. 

 

4.4 As teorias de pesquisa 

No que diz respeito às teorias utilizadas nas pesquisas, mais da metade dos artigos 

analisados não especificaram sua orientação teórica, o que denota que a maioria dos estudos 

estão sendo conduzidos sem a sustentação de qualquer teoria. Apenas dois artigos 

(aproximadamente 13%) utilizaram a teoria Actor-network, um artigo utilizou uma teoria 

psicológica (6,67%), a teoria institucional (6,67%), crítico (6,67%), difusão de inovação 

(6,67%), e também, para explorar a relação entre o investimento em Tecnologia da Informação 

e o desempenho medido pelo BSC, Mohamed et a. (2017) utilizaram a Teoria dos Recursos dos 

Sistemas (STR). 

A tabela 4 apresenta as teorias utilizadas nos estudos pesquisados bem como as 

encontradas no estudo de Hoque (2014). 

 
Tabela 4: Distribuição de frequência de artigos no Balanced Scorecard por teorias 

Teoria 
Total 

2012-2017 
Total % 

Hoque 

(2014) 

1992-2011 

Teoria do Actor-network 2 13,33% 2 

Psicológica 1 6,67% 9 

Institucional 1 6,67% 9 

Crítico (geral) 1 6,67% 1 

Difusão de inovação (atributos, mania, moda) 1 6,67% 1 

Economia 0 0,00% 11 

Comportamento organizacional 0 0,00% 7 

Contingência 0 0,00% 7 

Teoria múltipla, triangulação 0 0,00% 7 

Agência 0 0,00% 3 

Teoria das partes interessadas 0 0,00% 3 

Perspectiva do lado da oferta 0 0,00% 2 

Cultural (nacional e organizacional) 0 0,00% 1 

Histórico 0 0,00% 1 

Abordagem construtivista 0 0,00% 1 
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Outros 1 6,67% 23 

Nenhum 8 53,33% 26 

Total 15 100,00% 114 

 

4.5 Os métodos de pesquisa 

A maioria dos trabalhos foram desenvolvidos através de Estudo de Caso (40%), assim 

como no estudo de Hoque (2014), seguidos pelo Experimento Comportamental (33,33%), 

método Analítico (13,33%), método Survey (6,67%), e Pesquisa Ação (6,67%). Os demais 

métodos, como arquivamento e métodos mistos, não foram utilizados nos estudos, conforme 

pode-se observar pela Tabela 5.   

 
Tabela 5: Distribuição de frequência de artigos no Balanced Scorecard por métodos utilizados nas pesquisas 

Métodos de pesquisa 
Total 

2012-2017 
Total % 

Hoque 

(2014) 

1992-2011 

Casos / estudo de campo 6 40,00% 34 

Experimento Comportamental 5 33,33% 18 

Analítico 2 13,33% 17 

Survey 1 6,67% 18 

Pesquisa ação 1 6,67% 4 

Métodos mistos 0 0,00% 10 

Arquivamento - Archival 0 0,00% 4 

Nenhum 0 0,00% 9 

Total 15 100,00% 114 

 

4.6 As técnicas de análise de dados primários 

As técnicas de análise de dados, como apresentado na Tabela 6, foram 

predominantemente quantitativas, sendo 40% técnicas de ANOVA, MANOVA ou regressão, e 

6,67% estatística com correlação descritiva. Já as análises qualitativas totalizaram 40%, na qual 

aproximadamente 27% são cotações de entrevistas, 6,67% análise de conteúdo e 6,67% análise 

com participação e observação. Verifica-se que a pesquisa de Kokina, Pachamanova e Corbett 

(2017) diz respeito a um projeto de experiência prática com o objetivo de desenvolver 

habilidades em alunos com análise e gerenciamento de desempenho em um empreendimento, 

portanto não foi identificado uma técnica de análise de dados. 

 
Tabela 6: Distribuição de frequência de artigos no BSC por técnica de análise de dados primários 

Técnicas de análise de dados 
Total 

2012-2017 
Total % 

Hoque 

(2014) 

1992-2011 

QUANTITATIVO 7 46,67% 29 

Regressão/ANOVA/MANOVA 6 40,00% 19 

Estatística / correlação descritiva 1 6,67% 10 

QUALITATIVO 6 40,00% 39 

Cotações de entrevista 4 26,67% 34 

Análise de conteúdo 1 6,67% 2 

Participação/Observação 1 6,67% 1 

Análise de arquivamento 0 0,00% 2 

Teoria fundamentada (Grounded Theory) 0 0,00% 0 

MÉTODOS MISTOS (Quantitativo e Qualitativo) 1 6,67% 10 

Outros 1 6,67% 8 

PLS/SEM/Análises Path 0 0,00% 6 

Nulo 0 0,00% 22 

Total 15 100,00% 114 
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Na pesquisa de Hoque (2014) a maioria dos artigos utilizaram técnicas qualitativas para 

a análise de dados primários. Porém, no presente trabalho, apesar de haver bastante uso de 

cotações de entrevistas decorrentes da grande quantidade de estudos de casos ou estudos de 

campo, pode-se observar que há uma predominância em técnicas quantitativas, principalmente 

regressão e ANOVA, corroborando com a afirmação de Hoque (2014, p. 43) que “os 

pesquisadores de Balanced Scorecard empregam cada vez mais ferramentas 

quantitativas/estatísticas para testar suas hipóteses”. 

 

5 RESULTADOS OBTIDOS, CONTRIBUIÇÕES E DISCUSSÕES SOBRE OS 

ARTIGOS ESTUDADOS 

 

5.1 Adoção e Implementação do Balanced Scorecard 

Inicialmente, com relação a adoção e implementação do Balanced Scorecard, o estudo 

desenvolvido por Ax e Greve (2017) analisou a difusão do BSC como uma inovação contábil 

durante o período de 1992 a 2008 em empresas de fabricação suecas, utilizando um questionário 

via web com uma amostra de 300 empresas. Assim, verificou-se que 52,7% das empresas 

participantes eram adotantes do BSC em suas práticas, e que a maioria delas utilizava os tipos 

mais sofisticados dessa ferramenta. Eles analisaram e classificaram as empresas em 

“Compatíveis”, por possuírem valores e crenças associadas ao BSC, e “Incompatíveis”. Dessa 

análise descobriram que a adoção de uma inovação depende da compatibilidade com a cultura 

organizacional da empresa, e se ela irá proporcionar ganhos adequados ou se reduzirá a 

probabilidade de incorrer em perdas. 

Outros pesquisadores que abordaram a implementação do BSC desenvolveram suas 

pesquisas no setor público, são eles: Bobe et al., 2017; Sutheewasinnon, Hoque e Nyamori, 

2016; e Bracci et al., 2015. Hoque (2014) destaca a importância de pesquisas neste ambiente 

devido aos contextos diferenciados e possivelmente mais complexos do que o privado.  

O estudo de Bobe et al. (2017), abordou a adoção do Balanced Scorecard por 

organizações de saúde do setor público na Etiópia. Como resultado, apresentaram a 

“implementação de um uso transorganizacional do BSC como um sistema de planejamento e 

avaliação de desempenho a nível setorial para organizações interligadas por objetivos 

estratégicos setoriais” (Bobe et al., 2017, p. 1251). Destaca-se neste artigo, que a Etiópia é um 

país africano em desenvolvimento, e dessa forma, a pesquisa contribuiu com uma das lacunas 

apontadas por Hoque (2014) com relação a pesquisas sobre BSC em países em 

desenvolvimento. 

Assim como Bobe et al. (2017), Sutheewasinnon et al. (2016) também desenvolveram 

seu estudo em um país em desenvolvimento, a Tailândia. Eles analisaram com base na teoria 

institucional o desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento de desempenho, que foi 

modelado no BSC. Verifica-se assim, que ainda existem estudos para o desenvolvimento de 

novos modelos a partir do BSC, tentando contemplar áreas não abrangidas pelo mesmo, como 

a cultura institucional, por exemplo.   

Ainda sobre o setor público, a pesquisa de Bracci et al. (2015) buscou examinar o 

processo de implementação do BSC em duas organizações públicas da Itália, verificando se 

esse processo pode ser traduzido efetivamente para o contexto do setor público e destacando 

fatores que afetam a adoção bem-sucedida do BSC. Os autores descobriram que os fatores 

externos como sociais, políticos, culturais e econômicos foram as influências negativas mais 

significativas no desenvolvimento desse sistema de gerenciamento de desempenho, e por isso 

destacam a importância da compreensão tanto do ambiente interno como o externo dessas 

organizações.  
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5.2 Mapas estratégicos e execução estratégica 

Alguns conceitos em torno do BSC foram observados por Hoque (2014) como aqueles 

que tiveram pouca atenção dos autores na época, que é o caso do mapa estratégico e execução 

estratégica.  

No que diz respeito a execução estratégica, Campbell et al. (2015) realizaram um estudo 

de caso em uma cadeia de lojas de conveniência, onde analisaram o BSC durante a implantação 

de uma estratégia inovadora. Essa estratégia foi malsucedida, porém com isso os autores 

descobriram que “testes estatísticos formais das hipóteses subjacentes do Balanced scorecard 

e o mapa estratégico da empresa revelam problemas com a estratégia em uma base mais 

oportuna em relação ao processo de revisão trimestral [...]” (Campbell et al., 2015). Revisar a 

estratégia somente em reuniões trimestrais eventualmente levou o gestor a questionar e 

abandonar a estratégia. O resultado encontrado pelos autores corrobora a teoria de Kaplan e 

Norton (2001a), os quais afirmam que os mapas estratégicos são poderosas ferramentas capazes 

de diagnosticar e detectar falhas no Balanced Scorecard das organizações.  

Já com relação ao mapa estratégico, Cheng e Humphreys (2012), analisaram como os 

vínculos causais entre objetivos estratégicos no mapa estratégico e medidas de desempenho 

alinhadas pela perspectiva do scorecard influenciam a capacidade dos gerentes de interpretar 

informações externas e usá-las para avaliar a adequação da estratégia da organização. Como 

resultado encontraram que o fato de haver vínculos causais entre o mapa e os objetivos 

estratégicos causa um aumento na relevância da informação e julgamento dos gestores com 

relação a estratégia, por outro lado, quando se trata da apresentação de medidas de desempenho 

categorizadas pelas perspectivas do scorecard, só melhora o julgamento se os gestores 

receberem um conjunto de objetivos estratégicos que não estejam apresentados em uma 

estrutura de um mapa estratégico.  

 

5.3 Experimentos comportamentais 

Assim como no estudo de Cheng e Humphreys (2012), outras quatro pesquisas - Maas 

e Verdoorn (2017), Upton e Arrington (2012), Johnson, Reckers e Barlett (2015) e Kokina et 

al. (2017) - foram realizadas com alunos de graduações ou MBA, e, com exceção de Kokina et 

al. (2017) todos foram experimentos comportamentais.  

Maas e Verdoorn (2017) estudaram como o formato de apresentação das informações 

pode influenciar no julgamento dos gestores. Eles buscaram investigar se e como o layout do 

relatório de desempenho utilizado pelos gerentes afeta a indulgência e a compactação de suas 

avaliações consideradas por vários estudos como subjetiva.  Para isso, realizaram um 

experimento com alunos da graduação em negócios e economia de uma grande universidade 

ocidental-europeia. Para este experimento foram fornecidos relatórios para dois grupos: para 

um grupo as medidas foram organizadas pelas quatro categorias do BSC, enquanto que para o 

outro, as medidas foram organizadas em ordem alfabética. Além disso, para manipular o 

formato de apresentação, os dados nos relatórios estavam apresentados em tabelas ou gráficos. 

Os autores descobriram que os participantes que receberam o relatório com o formato do BSC 

foram menos indulgentes e que a organização da informação não afetou a compactação da 

classificação, dessa forma, o formato dos relatórios de desempenho pode influenciar nas 

avaliações dos gerentes.  

Já o estudo de Upton e Arrington (2012), trata de um experimento com uma abordagem 

baseada em preocupações sociais-cognitivas para examinar o efeito de atitudes explícitas ou 

implícitas sobre a raça negra em decisões de avaliação de desempenho e alocações de bônus 

em um quadro de BSC. Como resultado, foi apontado que atitudes implícitas dão algum grau 

de viés racial em decisões nas práticas relacionadas à avaliação de desempenho, porém não 

foram percebidas diferenças para alocações de bônus. 
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Os estudantes foram usados como base no estudo de Johnson et al. (2015) para 

identificar se a presença ou a ausência de uma linha de tempo para implementação da estratégia 

e se as percepções do avaliador sobre a eficácia da nova estratégia influenciam no julgamento 

dos avaliadores de desempenho em um ambiente de BSC. Como resultado, os autores 

apresentaram que as empresas podem se beneficiar muito ao incluir uma linha de tempo na 

implementação da estratégia, já que a percepção do avaliador do planejamento estratégico pode 

estar focada para medidas de desempenho que visem o cumprimento das metas estratégicas. 

Verificaram também que se os avaliadores acreditam na eficácia da estratégia eles avaliam 

positivamente, ao contrário daqueles que percebem a nova estratégia como menos efetiva. 

A pesquisa de Krumwiede et al. (2013), caracterizada também como um estudo 

comportamental, explorou um pouco mais as medidas comuns e únicas estudadas por Lipe e 

Salterio (2000). O estudo desses autores apontou que os gestores que usavam o BSC para 

avaliação de desempenho dependiam quase exclusivamente de medidas comuns, e as medidas 

únicas eram pouco utilizadas. Ao considerar esse fato, Krumwiede, et al. (2013), através do 

experimento adaptado de Lipe e Salterio (2000), descobriram que após vários períodos de 

feedback de resultados, houve uma maior dependência de medidas únicas, sugerindo que elas 

são indicativas do desempenho futuro. Além disso, quando a experiência do participante em 

tarefas de avaliação de desempenho é relativamente alta, essas medidas únicas são mais 

ponderadas ao longo do tempo. 

Por fim, levando em conta a necessidade de desenvolver habilidades e técnicas práticas 

de análise de dados, resolução de problemas, e outras questões encontrados no ambiente de 

negócios, Kokina et al. (2017) desenvolveram um projeto que proporcionou experiência prática 

com análise e gerenciamento de desempenho em um empreendimento de comércio eletrônico. 

Neste projeto, o empreendimento em questão estava em crescimento, e o aluno participante, na 

função de contador, tinha que analisar e alinhar dados financeiros e não financeiros, e identificar 

objetivos estratégicos para projetar um Balanced Scorecard a fim de orientar a alta 

administração para tomada de decisões estratégicas.  

 

5.4 Outras contribuições importantes 

Mohamed et al. (2017), realizaram uma pesquisa em indústrias do ramo elétrico 

eletrônico da Malásia para explorar a relação entre o investimento em Tecnologia da 

Informação e o desempenho medido pelo Balanced Scorecard. Os autores concluíram que o 

investimento em Tecnologia da Informação de infraestrutura levou a melhorias no processo de 

negócios internos, financeiro, inovação e crescimento e cliente, ou seja, em todas as 

perspectivas do BSC. Além disso, a tomada de decisão descentralizada ocasionou efeito 

moderador apenas na perspectiva de cliente, e nas outras perspectivas moderou de forma 

insignificante. Dessa forma, o investimento de Tecnologia da Informação pode trazer diferentes 

benefícios tangíveis e intangíveis, financeira e não financeira a uma empresa (Mohamed et al., 

2017). A área de Tecnologia da Informação relacionada com o uso do BSC foi apresentada no 

estudo de Hoque (2014) como uma sugestão para estudo futuro. 

Além dos trabalhos em contextos organizacionais, outras contribuições são decorrentes 

de estudos sobre o Balanced Scorecard em si. Dois exemplos de pesquisas nesse sentido foram 

a de Busco e Quattroe (2015) e de Cooper et al. (2017). Busco e Quattroe (2015) apresentaram 

em seu artigo uma estrutura conceitual combinando o material de um estudo de caso sobre a 

implementação do BSC em uma grande empresa que opera no setor de petróleo e gás, com 

insights da literatura sobre “inscrições contábeis”. Isso foi desenvolvido a fim de explorar o 

poder do BSC como um diagrama visual e explicar suas múltiplas funções dentro das 

organizações. Assim, o BSC foi definido como uma máquina retórica com quatro características 

principais: espaço visual performável, método de ordenação e inovação, meios de interrogação, 

e ritual motivador.  
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Já Cooper et al. (2017) utilizaram a teoria do actor-network e analisaram entrevistas de 

atores-chave associados ao BSC para examinar “[...] os processos que resultam no 

desenvolvimento de uma inovação [...]” (Cooper et. al., 2017, p. 1257). Os autores identificaram 

quatro episódios que destacam diferentes aspectos do surgimento do BSC, e ilustraram como o 

BSC, como uma ideia de gerenciamento de contabilidade, se tornou prático através de uma 

análise de sua história, e como suas práticas e experiências locais passaram a ser um movimento 

global. 

Portanto, pode-se notar que de todas as contribuições realizadas no período estudado, 

nos últimos cinco anos se destacou o fato de que muitas pesquisas ainda se preocuparam em 

estudar a implantação do BSC, o que diferenciou foi a adoção em empresas do setor público. 

Além disso, houve muitos experimentos para verificar impactos que determinados fatores 

produzem em julgamentos, avaliação, tomadas de decisões, tais como o formato do relatório, 

raça e linha de tempo para implementação de estratégia, que vem sendo uma tendência nas 

publicações. Apesar de algumas sugestões e lacunas apontadas por Hoque (2014) terem sido 

estudadas, ainda existe muito a ser desenvolvido e debatido sobre o assunto. Muitas das lacunas 

identificadas pelo autor ainda precisam ser corrigidas, como aquelas relacionadas a motivação 

individual, networks de Balanced Scorecard, práticas de diversidades e retórica, como pode-se 

observar no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Lacunas de conhecimento e recomendações para estudos futuros para Hoque (2014) 

Tema Lacunas Sugestão para pesquisas futuras 

Variação internacional na 

prática de Balanced 
Scorecard 

Poucos estudos situados 

em países em 

desenvolvimento ou 
emergentes. 

Pesquisas entre países ou estudos em profundidade em um 

país específico para determinar variações internacionais no 

design e uso do BSC em organizações do setor privado e 
público. 

Motivação individual e 

resultados do sistema 

Pouco se sabe sobre 

como as medidas do 

BSC podem ser usadas 

para considerar 

incentivos para agentes 

e funcionários. 

Futuros estudos poderiam investigar se a integração de 

elementos motivacionais individuais no projeto do BSC pode 

influenciar sua eficácia. Estudos também poderiam ser 

desenvolvidos para verificar o efeito do BSC nos indivíduos, 

ou o efeito das diferenças individuais ou das relações 

interpessoais dentro do BSC que afetam o desempenho 

individual ou organizacional, entre outros. 

Relações de causa e 

efeito 

Poucos estudos 

empíricos sobre as 

relações causais entre as 

perspectivas do BSC. 

Estudos futuros poderiam investigar se e como as relações 

causais entre as perspectivas do BSC poderiam gerar 

resultado de facilitar o aprendizado estratégico da 

organização e dos funcionários e avaliar o impacto nos 
resultados estratégicos organizacionais. 

Networks de BSC, 

prática e diversidade 

retórica 

Poucos estudos 

relacionados a "luta e a 

mudança organizacional 

em curso", ou seja, que 

mostram a prática do 

BSC. 

Pesquisas adicionais são necessárias para entender até que 

ponto os atores organizacionais desenvolvem uma rede para 

traduzir o BSC em atividades do dia-a-dia; e também para 

fornecer evidências de como os agentes usam os atributos 

técnicos do BSC para influenciar os outros a atingir os 

objetivos pretendidos. 

Reforma do setor público 

e o BSC 

Poucas pesquisas 

estudaram os motivos 

que impulsionaram as 

escolhas contábeis em 

organizações 

governamentais e suas 

consequências para os 

resultados 

organizacionais e 

sociais. 

Estudos futuros poderiam investigar os motivos que 

impulsionaram as escolhas contábeis em organizações 

governamentais e suas consequências para os resultados 

organizacionais e sociais. 

Fonte: Adaptado de Hoque (2014) 
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Ao verificar as contribuições de pesquisas nos últimos cinco anos relacionadas ao BSC 

e confrontá-los com o quadro de lacunas e sugestões para futuras pesquisas de Hoque (2014), 

é possível notar que apesar de grande esforço do autor em realizar o levantamento dessas 

lacunas, poucas pesquisas buscaram contribuir para diminuí-las.  

Houve duas pesquisas que abordaram implementação do BSC em países em 

desenvolvimento (Bobe et al., 2017; Sutheewasinnon et al., 2016), contribuindo com uma das 

lacunas apontadas por Hoque (2014) relacionadas a variação internacional na prática do BSC. 

Observou-se também que foram desenvolvidos três estudos em setores públicos (Bobe et al., 

2017; Bracci et al., 2015; Sutheewasinnon et al., 2016), porém, todos eles tratam sobre a 

implementação e fatores que influenciam a mesma. Sutheewasinnon et al. (2016) buscaram 

entender os motivos que impulsionaram a escolha contábil na organização, porém nenhum 

desses estudos no setor público procurou saber as consequências para os resultados 

organizacionais e sociais. 

Na pesquisa realizada por Hoque (2014) já foi identificado vários estudos experimentais 

baseados em psicologia no Balanced Scorecard, os quais demonstraram que as decisões dos 

indivíduos usando medidas do BSC são subjetivas (Hoque, 2014), e a partir disso, o autor faz 

uma série de sugestões de pesquisas a serem realizadas sobre motivação individual. No entanto, 

nos últimos cinco anos verificou-se ainda grande preocupação de pesquisadores realizarem 

experimentos comportamentais para testar as tomadas de decisões subjetivas (Johnson et al., 

2015; Maas & Verdoorn, 2017; Upton & Arrington, 2012;), e nenhum estudo procurou 

identificar como as medidas do BSC podem ser usadas para considerar incentivos para agentes 

e funcionários, como sugerido por Hoque (2014). 

Além das considerações realizadas de acordo com as lacunas e sugestões de Hoque 

(2014), ao analisar os artigos coletados notou-se que assim como nos vinte anos estudados pelo 

autor ainda há um número considerável de pesquisas relacionadas a adoção e implementação 

do Balanced Scorecard (26,67% dos artigos analisados). Porém não foi verificado estudos que 

mostram os resultados e desempenho das organizações após, ou que compare o desempenho 

antes e depois da implantação. Portanto, para futuras pesquisas sugere-se também que sejam 

analisadas se a adoção dessa ferramenta trouxe benefícios e melhoria no desempenho da 

organização também a longo prazo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve como objetivo principal analisar a evolução teórico-científica do 

Balanced Scorecard no período de 2012 a 2017, identificando e reunindo suas contribuições. 

Na revisão sistemática foram selecionados 15 artigos publicados entre as 33 revistas contábeis 

de alto impacto selecionadas. Os resultados obtidos foram comparados com a pesquisa de 

Hoque (2014), possibilitando uma análise dos 20 anos estudados por este autor juntamente com 

os últimos cinco anos da presente pesquisa. 

Dessa forma, foi possível verificar que o número de pesquisas sobre o BSC reduziu 

consideravelmente nos últimos cinco anos. Observou-se também que assim como no estudo de 

Hoque (2014), durante esse período, muitas pesquisas abordaram a adoção ou implementação 

do BSC, que ocorreram em organizações do setor público, e duas delas em países em 

desenvolvimento, preenchendo uma das lacunas apontadas pelo autor. Destaca-se ainda que no 

período estudado por Hoque (2014) já eram realizadas pesquisas em organizações do setor 

público. Também foi possível verificar um aumento significativo em pesquisas abordando 

impactos nos estados mentais dos funcionários, enquanto em 20 anos houve apenas quatro 

pesquisas, nos últimos cinco anos tiveram três.  

Com relação às teorias de pesquisa, a maior parte dos artigos analisados não 

especificaram a sua lente teórica, porém em relação àqueles que o fizeram, destaca-se duas 
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pesquisas que utilizaram a teoria actor-network, e também uma que utilizou a Teoria dos 

Recursos dos Sistemas (STR) para explorar a relação entre o investimento em Tecnologia da 

Informação e o desempenho medido pelo BSC. Já no que diz respeito aos métodos de pesquisa, 

as tendências foram as mesmas nos últimos 25 anos, predominando o estudo de caso. Além 

disso, os métodos de análise de dados primários nos últimos cinco anos foram 

predominantemente quantitativos, e apesar disso se diferir dos métodos utilizados nas pesquisas 

dos 20 anos analisados por Hoque (2014), essa mudança na tendência já foi prevista por ele em 

seu estudo. Mas, apesar do predomínio da pesquisa quantitativa, estudos qualitativos foram 

observados em grande parte das pesquisas. 

Quanto às contribuições realizadas no período estudado de 2012 a 2017, foi possível 

verificar que muitas pesquisas se interessaram em estudar a implantação do BSC em empresas 

do setor público. Além disso, vários trabalhos realizaram experimentos comportamentais para 

identificar se determinados fatores como o formato de relatórios, raças ou linha de tempo para 

a implementação de estratégia interferem em julgamentos e avaliações. 

Apesar de sua relevância, esta pesquisa possui algumas limitações. Primeiramente, 

como a coleta de dados foi restrita a um grupo de periódicos selecionados, podem existir artigos 

relevantes que não foram publicados nos mesmos, e consequentemente não foram analisados 

nessa pesquisa. Além disso, alguns artigos desses periódicos não estavam liberados para acesso, 

o que limitou uma percepção mais precisa sobre estudos do Balanced Scorecard. 

Por fim, nota-se que muitas sugestões de pesquisas relacionadas ao BSC apontadas por 

Hoque (2014) ainda não foram atendidas. Houve estudos realizados em países em 

desenvolvimento, em organizações do setor público, vários experimentos comportamentais, 

porém tanto com relação a pesquisas sobre motivação individual, quanto networks de Balanced 

Scorecard, práticas de diversidades e retórica ainda tem muito a contribuir ao arcabouço 

teórico, ficando esses temas como sugestões para pesquisas futuras.  
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