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RESUMO  

O presente estudo tem por objetivo apresentar e analisar o perfil das publicações científicas 

sobre o sistema de avaliação de desempenho Balanced Scorecard (BSC), disponibilizadas na 

base de dados de 185 periódicos classificados pela Capes como A1. Trata-se de um estudo 

quantitativo, e para o seu desenvolvimento realizou-se análise bibliométrica no período de 2003 

e 2014. Foram encontrados 1092 trabalhos, e desses apenas 271 atendiam aos requisitos da 

pesquisa. Para o alcance dos objetivos da pesquisa inicialmente identificou-se a quantidade de 

trabalhos disponíveis nas bases de dados, o ano de publicação, os objetivos dos estudos bem 

como a metodologia utilizada pelos pesquisadores. Após esta análise, observou-se que tanto no 

âmbito acadêmico como empresarial o BSC é um tema bastante pesquisado, principalmente 

através de metodologias como, estudo de caso, base teórica e criação de modelo com 

predominância de trabalhos apresentados nos periódicos da Harvard Business Review com 66% 

dos trabalhos analisados. Verificou-se também predominância de trabalhos publicados por um 

autor com 17 trabalhos do autor Robert Kaplan. Quanto aos anos de publicações notou-se um 

número elevado de trabalhos no ano de 2008 com14%, sendo que 2013 e 2014 foram os anos 

com menores números de trabalhos publicados, apenas 2,5% e 5.5%. Sendo assim, sugere-se 

que futuras pesquisas analisem a ênfase de produções cientificas sobre este tema nos periódicos 

classificados segundo triênio da capes desde A1 a B3, levantados estudos quer em periódicos 

nacionais como em internacionais para se proceder a um estudo comparativo, daquilo que se 

tem se produzido tanto fora como dentro do Brasil.   

Palavras chaves: Balacend Scorecard; Medidas de desempenho;  Bibliometria. 
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1.INTRODUÇÃO 

Devido ao entendimento de que as tradicionais medidas contábeis e financeiras não mais 

ajudavam, ao contrário, dificultavam a empresa a criar valor econômico para o futuro, David 

Norton, executivo do Instituto de Pesquisa da Nolan Norton, unidade de pesquisa da KPMG, 

sob consultoria acadêmica de Robert Kaplan, em 1990, realizou um estudo, em várias empresas, 

com o objetivo de desenvolver um novo modelo de medidas de desempenho. O ponto de partida 

foi o modelo usado pela Analog Devices para medir o índice de progresso em atividades de 

melhoria contínua e o seu scorecard, que continha as medidas tradicionais financeiras e outras 

operacionais. O estudo foi direcionado para chegar-se a um scorecard multidimensional. 

Posteriormente, para indicar a característica de equilíbrio (balanceamento) entre medidas de 

curto e de longo prazo, entre as medidas financeiras e as não financeiras, entre os indicadores 

de tendência (leading) e os de ocorrências (lagging) e entre as perspectivas interna e externa de 

desempenho, esse scorecard multidimensional passou a ser referido como “Balanced 

Scorecard”. Depois do teste da viabilidade de implantação em alguns setores de algumas 

empresas, esse sistema de medição foi exposto. (KAPLAN e NORTON, 1997 p. 20) 

Com base nesse contexto, o BSC se tornou um novo referencial para a mensuração do 

desempenho das organizações, segundo Kaplan e Norton (2000, p. 45) o real propósito deste 

sistema de mensuração era superar as limitações da gestão baseada apenas em indicadores 

financeiros. Os autores acrescentam que quando se usa o sistema de mensuração por 

desempenho financeiro, estas apenas podem ser expressas através de indicadores de resultados 

defasados, porém não comunicam os vetores do desempenho futuro, em detrimento de 

indicadores de como criar novo valor, isto é por meio de investimentos em clientes, 

fornecedores, empregados, tecnologia e inovação.  

Deste modo, o BSC vem propiciar um referencial de analise da estratégia utilizada para 

criação de valor nas empresas, sob quatro perspectivas: Financeira, Cliente, Processos de 

negócios internos e Aprendizado e crescimento. O BSC é considerado apropriado e aceito não 

só no ambiente empresarial, mas também no ambiente acadêmico, dessa forma, verifica-se a 

oportunidade da união entre teoria e prática. Entretanto, têm se visto um numero elevado de 

pesquisas e publicações concernentes a este tema se estenderem como também tem sido 

verificadas produções sobre esta metodologia relacionadas às áreas de Administração, 

Economia e Ciências Contábeis (Fonseca, Abib e Picoli, 2012). Por esta razão, o presente 

estudo visa responder a seguinte pergunta: Qual o perfil dos estudos científicos que vem sendo 

publicado nos periódicos internacionais sobre o BSC e que tendência pode ser verificada?  

A partir desta pergunta, esta pesquisa se propõe analisar e apresentar sob a ótica da 

bibliometria o perfil das publicações científicas sobre o sistema de avaliação de desempenho 

BSC, a produção científica relacionada a este tema e veiculada por periódicos A1 em especial 

a Harvad Business Review dentre os anos de 2003 a 2014, descrevendo características tanto 

quantitativas quanto qualitativas das produções levantadas bem como apresentando qual 

tendência tem-se verificado nestes estudos, utilizando como principal metodologia a lei de 

Lokta, Bradford e Zipf. Estudos nacionais têm sido realizados na ótica de levantamentos 

bibliométricos sobre o tema BSC, dentre estes podem se citar o de Fonseca, Picoli e Abib  

(2012), Catapan et al., (2012) e De Almeida, Colauto e Da cunha (2013) que analisaram sob a 

ótica da bibliometria, a produção científica relacionada ao BSC veiculada por congressos e 

periódicos nacionais dentre os anos de 2001 a 2012, descrevendo características tanto 

quantitativas quanto qualitativas das produções levantadas.  

No entanto, constatou-se que estes estudos focaram suas analises somente em periódicos 

nacionais, por esta razão esta pesquisa ganha relevância, pois vai além à medida que analisará 

o que tem sido produzido em periódicos de primeira linha e categoria sob qualificação da Capes 

e contribuindo desta forma com informações mais abrangentes e atuais sobre o BSC para 

academia. A estrutura desta pesquisa é composta de cinco sessões, além da presente introdução, 
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a sessão dois apresenta o referencial teórico, relacionado ao Balanced Scorecard. Na sequência 

é apresentada a metodologia, adiante está à apresentação e análise dos dados e, por fim, as 

considerações finais. 

 

2. BALANCED SCORECARD 

Partindo do pressuposto de que o principal motivo da criação das empresas é a criação 

de valor, fato que tem levado as mesmas a procura de excelência em seus processos 

operacionais, financeiros, tecnológicos e no processo para com seus clientes, empregados, 

stakeholders nos mercados de concorrência, isto é, criando vantagens competitivas mediante o 

estabelecimento de seus planos estratégicos como relações de ações e como uma clara 

articulação que esta vantagem proporciona (Porter 1991). Inovando-se com respeito às 

mudanças no ambiente ultra competitivo, de rápidas mudanças, impondo aos gestores a 

necessidade não só de avaliar o desempenho passado, mas também de saber se eles estão 

criando valor futuro trazendo como consequências à formulação de estratégias de negócios mais 

complexa como formula de gerar valor econômico de forma sustentável (KAPLAN, 1994 p.15). 

Segundo Kaplan e Norton, (1997, p. 19), a mensuração da performance da empresa não 

só devia ser avaliada pelos indicadores de desempenho de natureza financeira. Nesse contexto, 

a Harvard Bussines School Council on competitiveness realizou um estudo sobre as limitações 

das medidas financeiras do desempenho organizacional. O estudo foi realizado entre as 

empresas americanas, japonesas e as alemãs apresentando como resultado: a) que as empresas 

americanas vêem com menos empatia os investimentos de longo prazo, b) retornos medidos 

com mais objetividade (minimização dos ativos intangíveis), c) maximização de investimentos 

em ativos facilmente valorados (fusões e aquisições) e minimização em projetos de 

investimentos de desenvolvimento interno, o sistema americano permite que as empresas com 

bases de ativos fortes operem de maneira ineficientes, sem explorar totalmente seus ativos 

subavaliados, desde que os ganhos de curto prazo sejam satisfatórios 

No mundo dos negócios, o que não é medido não pode ser gerenciado. Logo, medir é 

importante (FERREIRA e DIEHL, 2010; KAPLAN; NORTON, 2004). A mensuração dos 

resultados é essencial para a gestão organizacional, pois permite a execução das metas e 

objetivos estabelecidos pelas organizações, apoiando assim no processo de tomada de decisão. 

Segundo De Almeida, Colauto e Da Cunha (2013), a necessidade de melhorar o desempenho 

organizacional e aumentar as vantagens competitivas tem provocado o desenvolvimento de 

ferramentas gerenciais para subsidiar gestores no processo de tomada de decisão. Com base 

nessa perspectiva, surgiu na década de 90 o (BSC), proposto por Robert Kaplan e David Norton, 

em detrimento da falta de indicadores financeiros suficientes para utilização na gestão 

organizacional.  

David Norton, executivo do Instituto de Pesquisa da Nolan Norton, unidade de pesquisa 

da KPMG, sob consultoria acadêmica de Robert Kaplan, em 1990, realizou um estudo em várias 

empresas, com o objetivo de desenvolver um novo modelo de medidas de desempenho. De 

acordo com Sousa (2012), o BSC nasce da iniciativa de Kaplan e Norton de criarem um modelo 

de medição de desempenho inovador, tendo em vista que na opinião dos autores, os modelos 

de avaliação, existentes naquela altura, baseavam-se muito em indicadores contábeis e 

financeiros e que já estavam obsoletos. É nesse sentido, que Kaplan e Norton (1997, p. 20) 

apresentam as medidas do Balanced Scorecard como complementares às tradicionais medidas 

de desempenho financeiras.  

Sob esta perspectiva, verifica-se que Inicialmente o BSC foi desenvolvido, para ser um 

sistema de avaliação de desempenho organizacional alinhado ao novo contexto mundial de 

gestão, onde os ativos intangíveis se tornaram importantes tanto quanto os tangíveis. No 

entanto, sua estrutura permitiu que as empresas o utilizassem, também, para a obtenção do 

alinhamento das unidades de negócio, unidades de serviço (marketing, recursos humanos e 
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tecnologia da informação), equipes e pessoas com a estratégia organizacional (KAPLAN, 

2012).  

O BSC traz em seu arcabouço teórico a execução de um controle gerencial que busca o 

estreitamento e alinhamento com as estratégias e metas da organização de forma mais 

abrangente em relação aos modelos clássicos. De acordo com Kaplan e Norton (2000 p. 56), o 

BSC não abandona a ênfase na busca de objetivos financeiros, portanto inclui os vetores de 

desempenho desses objetivos numa relação de causa e efeito, medindo o desempenho 

organizacional sob quatro diferentes perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos 

da empresa e do aprendizado e crescimento. Esta relação de causa e efeito entre as quatro 

perspectivas do BSC contribui para a definição das prioridades de projetos a serem 

desenvolvidos e implantados para alcançar os resultados financeiros pretendidos. Deste modo, 

estas perspectivas são apresentadas como se segue: 

Quadro 01-Perspectivas do BSC 

Perspectiva Financeira A estratégia de crescimento, rentabilidade e risco, 

sob a perspectiva do acionista. 

Perspectiva do Cliente A estratégia de criação de valor e diferenciação, sob 

a perspectiva do cliente. 

Perspectiva de Processos de Negócios Internos As prioridades estratégicas de vários processos de 

negócio, que criam satisfação para os clientes e 

acionistas 

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento As prioridades para o desenvolvimento de um clima 

propício â mudança organizacional, á inovação e ao 

crescimento. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2000 p. 56) 

2.1 Bibliometria 

De acordo com Ferreira (2010) a bibliometria surgiu no início do século XXI devido à 

necessidade de estudar e avaliar as atividades de produção e comunicação científica. Nesse 

contexto, designa-se por bibliometria, toda “técnica quantitativa e estatística de medição dos 

índices de produção e disseminação do conhecimento científico”. Para Guedes e Borschiver 

(2005) esta técnica é um conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para o 

estabelecimento dos fundamentos teóricos da Ciência da Informação. Segundo Sedler e Decourt 

(2013) o conceito mais utilizado de bibliometria, foi definido por pritchard 1969, como “todos 

os estudos que tentam quantificar os processos de comunicação escrita”. Por esta razão, está 

técnica tem sido utilizado em várias áreas do saber com propósito de levantar os principais 

trabalhos desenvolvidos em periódicos e outras fontes de informações cientificas. Na área 

gerencial o cenário não é diferente, a técnica da bibliometria nas últimas décadas tem se 

difundido como relevante para mapeamento de pesquisas em temas nesta área, fornecendo deste 

modo como resultados as principais publicações pesquisadas no horizonte temporal de estudo.  

Leis da Bibliometria 

Segundo Sedler e Decourt (2013) e Ferreira (2010) a Bibliometria possui três leis 

básicas: Lei de Bradford (produtividade de periódicos), Lei de Lotka (produtividades de 

autores) e Lei de Zipf (freqüência de ocorrência de palavras).  Para Rosa et al., (2010) a lei de 

Bradford é denominada também como lei da dispersão e “ permite, mediante a medição da 

produtividade das revistas, estabelecer o núcleo e as áreas de dispersão sobre um determinado 

assunto em um mesmo conjunto de revistas”.  Enquanto que a Lei de Lotka, de 1926, é também 

conhecida como Lei do Quadrado Inverso devido a sua premissa: o número de autores que 

tenham publicado exatamente (n) trabalhos é inversamente proporcional a (n²) 

(URBIZAGASTEGUI, 2008).  
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Ferreira (2010), explica que esta lei também pode ser vista como uma função de 

probabilidade da produtividade. Para autora, isso implica dizer quanto mais se publica, maior a 

probabilidade de se publicar um novo trabalho e os pesquisadores que publicam resultados mais 

interessantes, por sua vez ganham mais reconhecimento e acesso a recursos no sentido de 

melhorar sua pesquisa. Ela acrescenta ainda que, além das duas leis já citadas também existe 

uma terceira lei, denominada por Lei de Zipf, conhecida como Lei do Menor Esforço, é aquela 

que incide na medição de frequência do aparecimento das palavras em vários textos.  Como 

consequência de sua execução, é gerada uma lista ordenada de termos de uma determinada 

disciplina ou assunto (SEDLER e DECOURT, 2013; FERREIRA, 2010; ROSA ET AL., 2010).  

Uma síntese destas leis é apresentada na figura abaixo, demonstrando de maneira mais 

simplificada o que cada uma representa:  

 

 

                                            

 

Figura 1 – Leis Bibliométricas 

Fonte: Adaptado de Guedes e Borschiver (2005). 

 

Como já se salientou anteriormente, as leis bibliométricas são utilizadas em estudos de 

diversos campos do conhecimento, tais como as áreas gerenciais de Contabilidade, Economia 

e Administração. Desta forma, alguns estudos desenvolvidos especificamente na área de 

contabilidade buscam verificar e analisar diferentes aspectos de perfis de trabalhos científicos 

sobre a temática do BSC, a fim de se entender suas características e, ainda, comparar alguns 

resultados encontrados com trabalhos anteriores. Sob esta perspectiva, destacam-se os estudos 

desenvolvidos por De Almeida, Colauto e Da Cunha (2013) os autores analisaram, sob a ótica 

da bibliometria, a produção científica relacionada ao BSC veiculada por congressos e 

periódicos nacionais dentre os anos de 2002 a 2012, descrevendo características tanto 

quantitativas quanto qualitativas das produções levantadas nos periódicos nacionais de 

qualidade qualys de A2 a B3. Os resultados apontaram que o Balanced Scorecard é um tema 

bastante pesquisado no universo acadêmico, sobretudo por meio de metodologias como a 

pesquisa-ação e o estudo de caso, com predominância de trabalhos apresentados em congressos.  

Na mesma linha, porém baseado somente num congresso Fonseca, Abib e Picoli (2012) 

se propuseram a mapear as características de produções acadêmicas, acerca do tema Balanced 

Scorecard, procedentes dos Encontros Anuais da Associação Nacional dos Programas de Pós 

Graduação em Administração - EnANPADs. Realizando, um estudo bibliométrico com um 

total de 56 publicações, dos anos de 2001 a 2011, baseando-se na análise de oito categorias 

distintas, as quais incluem desde quantidade de trabalhos publicados por evento, até aspectos 

metodológicos e autores mais citados. Os autores apontaram como resultados que teve um 

maior número de publicações acerca do Balanced Scorecard no EnAnpad de 2009, ao passo 

que o Evento do ano de 2002 apresentou menos trabalhos relativos ao tema. No que tange 

número de autores, eles observaram maior tendência de publicações em duplas e trios, e no que 

se refere à temática, verificaram que Contabilidade Gerencial e Estratégia em Organizações são 

as divisões acadêmicas estabelecidas pelo EnANPAD que possuem maior concentração de 

artigos. Quanto à análise bibliométrica relativa a aspectos metodológicos, os autores ressaltam 

que a abordagem qualitativa foi a mais utilizada, tendo predominância de estudos de caso como 

delineamento de pesquisa, e que questionários e entrevistas eram as formas de coleta de dados 

mais empregadas na realização de trabalhos empíricos. 

Lei de Bradford Lei de Lokta Lei de Zipf 

Periódicos Autores Palavras 

http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
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No mesmo ano e seguindo a mesma linha investigativa Catapan, Ogata e oliveira (2012) 

desenvolveram um estudo bibliométrico sobre Balanced Scorecard, com o objetivo de 

identificar as tendências e publicações entre o período de 2001 a 2011. Para tanto, 

identificaram-se os principais periódicos veiculados nas revistas B1, B2 e B3 no sistema qualys, 

e coletaram 24 artigos. Onde analisaram: a tipologia, o número de autores, publicação por autor, 

técnica utilizada, setor pesquisado, forma de coleta de dados, período de análise e resultado da 

pesquisa. Os resultados mostraram que os artigos de cunho teórico, 54%, predominaram em 

relação aos artigos empíricos, 46%. Os autores destacaram o número de publicações, cerca de 

71% delas, foram idealizadas por 2 autores, enquanto 21%, apresentaram somente três autores.  

Com propósito de verificar a aplicabilidade do BSC nas empresas e utilizando como 

técnica o estudo Bibliométrico, Rocha e Lavarda (2011) investigaram o uso do mesmo como 

instrumento que facilita o processo de planejamento e controle nas empresas, especificamente 

no ajuste entre os objetivos estratégicos e os planos operacionais, identificando as causas de seu 

fracasso e/ou sucesso, por meio da análise de trabalhos publicados em anais de congressos e 

revistas brasileiras. Para tanto os autores levantaram 2.439 artigos que abordavam a avaliação 

de desempenho, no título, resumo e palavras-chave. Destes, selecionaram 71 artigos que 

apresentaram as terminologias: Balanced Scorecard e BSC que realizavam estudos empíricos. 

Os resultados, indicaram que os principais fatores que facilitam ou inibem a implantação da 

ferramenta de medição de desempenho (BSC) nas organizações são a cultura organizacional, a 

preparação e motivação dos colaboradores, o empenho e envolvimento da alta administração.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

De caráter descritivo, o presente estudo tem como objetivo apresentar e analisar o perfil 

das publicações científicas sobre o sistema de avaliação de desempenho Balanced Scorecard 

(BSC), disponibilizadas na base de dados de 185 periódicos classificados pela Coordenação de 

aperfeiçoamento de pesquisa (CAPES) como qualys A1 e considerada como o nível mais 

elevado de qualidade de produção cientifica. Trata-se de um estudo quantitativo, e para o seu 

desenvolvimento realizou-se análise bibliométrica.   

Sendo assim, para a realização desse estudo partiu-se, inicialmente, na pesquisa 

bibliográfica, pois segundo Markoni e Lakatos (2001), uma pesquisa bibliográfica é aquela 

embasada no desenvolvimento da pesquisa a partir da bibliografia publicada em relação á um 

determinado assunto, isto é a partir de fontes secundárias. Inspirados nas metodologias de De 

Almeida, Colauto e Da Cunha (2013), Catapan et al., (2012) e, Fonseca, Abib e Picoli (2012) 

buscou-se, coletar, ler e analisar os artigos relativos ao tema Balanced Scorecard, com o intuito 

de identificar e destacar, de maneira bibliométrica, os principais pontos concernentes às 

publicações oriundas dos periódicos de primeira linha sobre o assunto.  

Neste sentido, para a seleção dos trabalhos tomou-se como base a Lei de Bradford (sobre 

produtividade de periódicos em relação a determinado assunto) a Lei de Lotka, a qual descreve 

a frequência de publicações por autor e a lei de Zipf que identifica a quantidade de palavras 

sobre um determinado assunto num trabalho.  A coleta de dados foi realizada em periódicos 

vinculados às áreas de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, classificados em 2015, 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como Qualis 

Capes, com estratificação de qualidade A1 em um período de onze anos, compreendidos entre 

2003 e 2014, este período deveu-se pelo fato, de existir somente pesquisas neste tema a partir 

de 2001 á 2012, portanto, houve a necessidade de se ampliar o horizonte temporal de modo a 

averiguar o que se tem produzido até a atualidade e que segundo Urbizagastegui, (2008) o 

período adequado para se fazer um estudo bibliométrico deve ser a partir de dez anos. 
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Da pesquisa realizada, foram encontradas um total de 1092 artigos, em 33 periódicos 

que passou a ser analisada excluindo se 821 artigos: 5271 da Harvard Bussines Review e 3862; 

para uma amostra total de 271 artigos publicados. A seleção dos artigos relacionados ao BSC 

para análise foi realizada por meio da leitura do título e palavras-chave de cada um dos artigos 

levantados. Quando o artigo não possuía indicação das palavras-chave era realizada a leitura do 

resumo e/ou busca por palavras como BSC, Balanced Scorecard, mensuração, performance e 

medidas de desempenho. 

Apenas nos casos em que estas palavras apareciam no corpo do resumo é que o artigo 

era selecionado. Finalizada esta etapa, os 271 trabalhos selecionados, foram submetidos à 

análise pormenorizada a fim de tabular os dados e analisá-los qualitativamente, por meio da 

análise de conteúdo latente. Identificaram-se pontos importantes de análise durante a leitura e 

a interpretação dos artigos analisados, contemplando os seguintes tópicos de busca: código do 

artigo; nome do periódico; título do artigo; ano de publicação; autores; tipo metodológico do 

estudo.  Os dados foram inseridos em Planilha do Microsoft Excel, facilitando assim sua 

organização e análise e tabulados por meio do software SPSS 21.0. Após a tabulação, os artigos 

foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo latente objetivando verificar as 

facetas qualitativas abordadas por este estudo assim como verificar qual a tendência vem sendo 

construída na condução de pesquisas a cerca deste tema pela academia científica internacional.  

 

4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, apresenta-se a descrição e análise dos dados, com o intuito de atender o 

objetivo preconizado desta pesquisa. A abordagem foi divida em partes que se integram em 

análise das publicações em anos, periódicos encontrados que relatam sobre o tema e suas 

respectivas quantidades de publicações, comparação das publicações da Harvad Bussiness 

Review e com os demais periódicos, análise dos principais autores e co-autores suas publicações 

e analise das metodologias de estudo mais empregadas nos artigos encontrados.  

Percebe-se pelo gráfico 1 que dos anos analisados 2004 e 2008 apresentam o maior 

número de produções cientificas 12,2% e 14% respectivamente em contrapartida os anos de 

2013 e 2014 aparecem com menor número 2,5% e 5,5%, portanto durante a pesquisa não foi 

possível verificar o motivo da baixa produção cientifica referente há estes anos. Mas pode-se 

pode se acreditar este resultado ao lançamento de livros sobre o tema que predominaram durante 

os anos de 2004 a 2010, sendo consideradas como grandes referências e principais bases 

teóricas de trabalho durante estes anos, fato que pode justiçar  a queda da quantidade de 

trabalhos científicos no mercado internacional.  

 

                                                           
1 Devido ao fato desses artigos ainda tratarem do balance scorecard eram feedback de palladium group e Balance 

Scorecard Collaborative 
2 Ainda foram encontrados essa quantidade de artigo porque a busca foi feita por palavrao que não implica dizer 

que o foco seja o BSC. 
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 Gráfico 1- Números de artigos por anos de publicações 

 
Fonte: Elaboração própria 

Por meio da Lei de Bradford procurou-se verificar a quantidade de periódicos que 

tratavam sobre o tema e em seguida identificar o número de produções que os mesmos 

apresentavam. A tabela 1 apresenta os percentuais totais e relativos por periódicos no período 

analisado trazendo um insight sobre a discussão do tema nas publicações, já que dos 36% das 

publicações feitas, 22,6% correspondem a periódicos com foco na produção e indústrias e 66% 

excetuando as publicações da HBR que lideram na quantidade de trabalhos, pode-se verificar 

que a Total Quality Management and Bussiness Excellence possui a segunda maior produção 

de artigos com o tema BSC e na ausência dos 179 artigos da HBR restaria 92 e destes o 

periódico acima referenciado lidera com 16% das publicações tal como se pode constatar na 

tabela 1. 
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Tabela -1 Periódicos que abordam o tema BSC e total de publicações 

ISSN Revista N⁰ᵃ %ᵃ N⁰ᵇ %ᵇ 

0017-8012 Harvard Business Review 179 66,1%     

1478-3371 Total Quality Management and Business Excellence 15 5,5% 15 16% 

0264-2069 Service Industries Journal 11 4,1% 11 12% 

0953-7287 Production Planning & Control 8 3,0% 8 9% 

0925-5273 International Journal of Production Economics 6 2,2% 6 7% 

0090-2616 Organizational Dynamics 6 2,2% 6 7% 

0951-3558 International Journal of Public Sector Management 4 1,5% 4 4% 

0959-6526 Journal of Cleaner Production 4 1,5% 4 4% 

1741-038X Journal of Manufacturing Technology Management 4 1,5% 4 4% 

0377-2217 European Journal of Operational Research 3 1,1% 3 3% 

0263-2373  European Management Journal 3 1,1% 3 3% 

1366-588X International Journal of Production Research 3 1,1% 3 3% 

0925-7535 Safety Science 3 1,1% 3 3% 

0165-5515 Journal of Information Science 2 0,7% 2 2% 

1367-3270 Journal of Knowledge Management 2 0,7% 2 2% 

0953-4814 Journal of Organizational Change Management 2 0,7% 2 2% 

0018-9219 Proceedings of the IEEE 2 0,7% 2 2% 

0040-1625 Technological Forecasting & Social Change 2 0,7% 2 2% 

0166-4972 Technovation 2 0,7% 2 2% 

0890-8389 The British Accounting Review 2 0,7% 2 2% 

0825-0383 Canadian Journal of the Administrative Sciences 1 0,4% 1 1% 

0894-4865  Family Business Review 1 0,4% 1 1% 

0958-5192 International Journal of Human Resource Management 1 0,4% 1 1% 

0268-4012 International Journal of Information Management 1 0,4% 1 1% 

0148-2963 Journal of Business Research 1 0,4% 1 1% 

1056-4926 Journal of Management Inquiry 1 0,4% 1 1% 

1350-5084 Organization 1 0,4% 1 1% 

0038-0121 Socio-Economic Planning Sciences 1 0,4% 1 1% 

Total   271 100% 92 100% 

Fonte: E laboração própria 

Nota: A nomenclatura ᵃ se refere ao total de artigos pesquisados, a nomenclatura ᵇ se refere à distribuição do 

tema excetuando os artigos publicados pela Harvard Business Review. 

 

Apresenta-se no gráfico 2 a quantidade de publicações por anos divididos entre a (HBR) 

e os demais periódicos. No período de 2003 a 2007 pode-se constatar que há um grande 

diferencial entre as publicações dos periódicos já mencionados, e dois fatores marcam esta 

diferença: a) diferencia entre o nível de conhecimento entre os autores que publicaram na (HBR) 

e b) o nível de publicações na (HBR) corresponde a feedback das empresas sobre o uso do BSC 

através da Palladium Group e Balanced Scorecard Collaborative. Outro fato relevante foi 
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devido a limitar-se aos estudos de casos e estudos teóricos.  Já nos dois anos seguintes (2008 e 

2009) se constatou um aumento em pesquisas com o objetivo de criar modelos com técnicas 

como: NPD, BAE System e propor frameworks para a aplicação de modelos de gestão: CRM 

e BSC, BSC e Hoshin Kanri, NHS performance e BSC. E analises da eficácia do BSC mediante 

o envio de questionários e informações de mercado.  

Percebe-se claramente que existe uma disparidade de publicações da HBR em relação 

ao s demais periódicos durante o período de 2003 a 2010, no entanto a partir de 2011 nota-se 

que esta predominância vai reduzindo significativamente, onde se constatou maior número de 

publicações em outros periódicos nos anos de 2012 e 2014.     

 
Gráfico 2- Distribuição de artigos por ano pela HBR e os demais Periódicos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 2 apresenta a proporção do numero de autores por artigos, verificou-se que das 

autorias dos trabalhados analisados 3 autores lideram, destes destacam- se: Kaplan com 17, 

Norton com 15 e Johnson com 14 trabalhos de autoria individual representando um total de 

59,6% das autorias. Ainda por meio desta análise pode-se constatar que 81% dos artigos são 

feitos por um e dois autores (40 e 41%) respectivamente, para o restante estar distribuído em; 

(10%) três autores, (6%) quatro autores, (2%) cinco autores e (1%) seis autores.  Foi constatado 

através da análise que 137 pesquisadores têm um trabalho referente ao BSC. Outras quinze (15) 

pessoas publicaram dois (2) trabalhos e quatro (4) publicaram três (3) trabalhos. Apresenta-se 

que dos 162 autores identificados, 17 destes participaram dos 26 % do total de estudos pelo que 

não é possível observar que a lei bibliométrica desenvolvida por Lotka se verifica nas pesquisas 

sobre BSC, dos 271 artigos encontrados, 88 são produzidos por um reduzido número de autores, 

os demais produzem apenas um ou dois trabalhos, comprovando que esse tema de pesquisa não 

está consolidado.  

Já no que tange aos periódicos se comprova a lei de Lotka já que o 74% dos artigos 

publicados correspondem a três periódicos, o restante se distribui em publicações de um ou dois 

artigos sobre o tema, demonstrando consolidação sobre o tema nesses periódicos. Ressalta-se 

ainda que outros achados desta análise apontam que o maior número de trabalhos de coautoria 

não esta correlacionada proporcionalmente a quantidade de trabalhos feitos pelos mesmos 

autores tal como se pode constara figura 33 o maior número de coautoria de trabalhos se atribui 

ao autor Randal H. Russel com 42,8% de representatividade de coautorias em trabalhos 

publicados em diversos periódicos, porém como autor principal ele detém apenas 11,7% de 

                                                           
3 A divisão esta feita entre HBR (Harvard business Review) e as demais (todas as demais periódicos) por 

publicações sobre o tema por ano. 
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trabalhos. Este fato comprova o que já se salientou anteriormente, nem sempre os autores que 

detém maior número de autoria também ostentam um número maior de coautorias.    

 
Tabela -2 Top 10 autores com maior quantidade de trabalhos 

Nome 

Autoria 

Frequência 

Absoluta 

Frequência percentual Coautoria 

Robert S. Kaplan 17 22,1% 2 

David P. Norton 15 19,4% 0 

Lauren Keller Johnson 14 18,1% 2 

Janice Koch 9 11,7% 4 

Anne Field 5 0,6% 0 

Randall H. Russell 5 0,6% 6 

Barnaby Donlon 3 0,4% 0 

Edward A. Barrows Jr. 3 0,4% 0 

Mark E. Haskins 3 0,4% 0 

Robert S. Gold 3 0,4% 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

A última etapa da pesquisa dividiu-se os trabalhos dependendo do objetivo da pesquisa 

os trabalhos se classificaram de acordo com o gráfico 3 da seguinte maneira: 29% dos trabalhos 

em estudo de caso tendo seu maior percentual nos primeiros seis anos representando 72% dos 

estudos desta categoria. Na tipologia classificada como estudo teórico, cabe salientar que no 

período 2004-2009 representam 38% do total (ressalta-se que foram os anos que se 

apresentaram três livros novos sobre a abordagem do tema). Já nas classificações; três anos 

abordam sobre (analise da eficácia do BSC) representando 6%, durante quatro anos foram 

encontrado trabalhos com (Criação dum marco metodológico baseado no BSC) e cinco anos 

apresentarem-se trabalhos com (criação de modelos de desempenho, gestão ou decisão com 

base no BSC com outros modelos de gestão ou com outras técnicas) nos primeiros anos 

apresentam poucos trabalhos passando a ocupar maiores percentagens de trabalhos nos últimos 

anos da pesquisa.  

 
Gráfico 3- Metodologia de estudo e anos de trabalho 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo apresentar e analisar o perfil das publicações 

científicas sobre o sistema de avaliação de desempenho Balanced Scorecard (BSC), 

disponibilizadas na base de dados de 185 periódicos classificados pela Capes como A1 o nível 

mais elevado de qualidade de produção cientifica. Tratou-se de um estudo quantitativo, e para 

o seu desenvolvimento realizou-se análise bibliométrica dentre os anos de 2003 e 2014.  Sendo 

assim, foram encontrados1092 trabalhos, e desses apenas 271 atendiam aos requisitos da 

pesquisa, tratando do tema em sua totalidade. Nesse contexto, para o alcance dos objetivos da 

pesquisa inicialmente identificou-se a quantidade de trabalhos disponíveis nas bases de dados, 

o ano de publicação, os objetivos dos estudos bem como a metodologia utilizada pelos 

pesquisadores. Após esta analise observou-se, maior ênfase de produções cientificas 

principalmente através de metodologias como, estudo de caso, base teórica e criação de modelo 

com predominância de trabalhos apresentados nos periódicos da Harvad Business Review com 

66% dos trabalhos analisados. Verificou-se também que havia predominância de trabalhos 

publicados por mais de um autor ainda no periódico acima referido com 17 trabalhos de autoria 

liderada pelo autor Robert Kaplan. Quanto aos anos de publicações notou-se um número 

elevado de trabalhos no ano de 2008 com14% de publicações ao longo do tempo de análise e 

2013 e 2014 foram os anos com menor número de trabalhos publicados apenas 2,5% e 5.5%, 

não se pode constatar a razão de um número tão inferior de trabalhos nestes anos. 

De modo adicional, os principais achados da pesquisa apresentam que o Balance 

Scorecard é um tema bastante pesquisado, devido à quantidade de publicações com este tema. 

Cabe salientar que não só é importante para a academia como não também no âmbito 

empresarial, reduzindo se este tipo de pesquisa nos últimos anos, mais esta redução não se 

traduz em detrimento da importância do tema, dedicando-se mais a publicações de estudos 

teóricos nos próximos anos, fato que pode ser explicado porque no período com maior numero 

de pesquisas da segunda tipologia (figura 3) coincide com o período de publicação de que se 

apresentaram três livros novos sobre a abordagem do tema: mapas estratégicos (2004), 

alinhamento (2006) e execução Premium (2008).  Estes resultados também nos trazem um 

insight da importância do tema passando nos últimos anos para ser tomado como base na 

criação de modelos de desempenho estratégico para tipos de indústrias e setores, como base 

para modelos de decisão estratégicas.  

Outro fato a destacar, foi que somente 3% dos artigos analisaram a eficácia do BSC 

trazendo resultados positivos, criação de frameworks e queda do BSC (nas análises onde 

variáveis culturais foram à principal causa apresentada pelos autores). Notou-se também que 

dos periódicos analisados não se pode encontrar algum trabalho de produção nacional, tendo 

vista que desses periódicos nenhum é brasileiro.   

Ressalta-se que pela análise dos trabalhos foi possível perceber a tendência de 

pesquisadores em analisar os benefícios que a adoção do BSC traz para as organizações. Nesse 

sentido pode-se dizer que pelo fato das organizações  estarem inseridas num contexto, onde a 

competitividade é cada vez maior e a necessidade de estratégias para a sobrevivência é 

crescente. 

Dentro das limitações desta pesquisa pode-se citar que só foram analisados artigos das 

revistas com Qualis de primeira linha de acordo com a qualificação da capes, além disso cabe 

salientar que o estudo não analisou 497 artigos de fonte da American Accounting Journals, fato 

que deve ser analisado com atenção já que possui revistas  top segundo como: The Accounting 

Review, Journal of Internacional Accounting Research, Accounting Horrizons, Auditing (a 

Journal of Practice and Theory), Behavior Research In Accounting, Journal Of Internacional 

System, Journal of Internacional Accounting Research and Journal of management Accounting 

Research. Sendo assim, sugere-se que pesquisas futuras buscam analisar a ênfase de produções 

cientificas sobre este tema nos periódicos classificados segundo triênio da capes desde A1 a 
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B3, levantando estudos quer seja em periódicos nacionais como em internacionais para se 

proceder um estudo comparativo, daquilo que se tem se produzido fora do Brasil e dentro.  
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