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Resumo:
A constante dinâmica do mercado atual leva as organizações a se reinventarem e aperfeiçoarem os seus
processos produtivos em curtos períodos de tempo. Mas para isso torna-se imprescindível o
delineamento de metas e visões estratégicas norteadoras desse processo. E com isso surge a importância
de técnicas e ferramentas que melhor representem e delimitem essas estratégicas para conquistarem seus
fins propostos. E com a finalidade de elucidar uma técnica de enorme potencial competitivo e diferencial
para as empresas, o Balanced Scorecard (BSC), este artigo o aborda de maneira a utilizá-lo em uma
empresa do setor de agronegócio, em um confinamento de bovinos localizado no Mato Grosso. Onde
foi possível associar os processos do confinamento a cada uma das perspectivas do BSC e com isso
realizar o desdobramento das medidas de desempenho consideradas relevantes para os processos e as
perspectivas abordadas. Obtendo como resultado, um conjunto de medidas que podem constituir um
sistema de avaliação de desempenho para a empresa estudada.
Palavras chave: Balanced Scorecard, Avaliação de desempenho, Agronegócio, Confinamento de
bovinos.

Performance evaluation through the BSC model in the agribusiness
sector: a case study
Abstract:
The constant dynamics of the current market leads organizations to reinvent themselves and optimize
their production processes in short periods of time. But for this it is essential to the design goals and
guiding strategic visions of this process. And with that comes the importance of techniques and tools
that best represent and delimit these strategic win for their intended purposes. And in order to elucidate
a huge technical competitive potential and differential for companies, the Balanced Scorecard (BSC),
this article will address in order to use it in an enterprise of the agribusiness sector, in a cattle feedlot
located in Mato Grosso. Where possible associate confinement processes to each of the BSC
perspectives and thus the split performance measures considered relevant to the processes and discussed
prospects. Obtaining as a result, a set of actions that may constitute a performance evaluation system for
the studied company.
Key-words: Balanced Scorecard, Performance evaluation, Agribusiness, Cattle confinement.

1 Introdução
A competição entre as empresas tem aumentado nos mercados internacional e nacional. Esse
acirramento da competição dá origem a uma pressão competitiva, que direciona as empresas
para a busca de mais eficiência nas suas operações e nos processos de gestão (ANTUNES et
al., 2008).
Filho (2011) considera “de suma importância o estudo de fatores que possam representar
vantagens competitivas às empresas nacionais diante das profundas transformações que
ocorrem no ambiente logístico e, sobretudo, no ambiente empresarial globalizado”.
No dia-a-dia da área de operações, a orientação estratégica reveste-se de importância pela
rapidez de mudança nos ambientes competitivos (PAIVA et al., 2004).
Planejadores da organização efetuam exercícios de planeamento estratégico para
identificar como irão perseguir os objetivos da organização. Esses exercícios avaliam
a eficácia de estratégias alternativas. Cada estratégia irá especificar um conjunto
diferente de relações entre a organização e seus stakeholders e, portanto, terá um
conjunto diferente de vantagens e desvantagens. O plano estratégico que a
organização escolhe é um que os planejadores da organização considerem o melhor
entre as alternativas identificadas e aceitáveis em termos de cumprimento do objetivo
principal da organização (ATKINSON, 1998).

Para se ter uma adequada estratégia alinhada com os objetivos da empresa torna-se
imprescindível desdobrar as necessidades dos clientes em termos operacionais. Mas com o
passar do tempo e o avanço das tecnologias essas necessidades, que antes eram claras e de
cunho mais previsível, transformaram-se em novos objetivos que precisam ser estudados e
analisados para serem incorporados no processo organizacional.
As empresas estão cada vez mais preocupadas em alinhar seus processos produtivos
às necessidades competitivas de seus respectivos mercados. Para isso tendem a adotar
os princípios e técnicas modernas de produção. No entanto, a eficácia da utilização
destes princípios e técnicas depende das características do ambiente econômico.
Perceber as principais características do ambiente/mercado e, ao mesmo tempo,
entender os conceitos que estão por trás das modernas técnicas de produção permite
que se construam sistemas de produção e empresariais eficazes e competitivos,
adaptados a cada realidade. A simples cópia de práticas e técnicas adotadas por
empresas em outros países, sem que se entenda a sua lógica e a relação dessas com as
condições do ambiente econômico, sugere resultados negativos e deve ser evitada
(ANTUNES et al., 2008).

Corrêa & Corrêa (2013) afirmam que para uma empresa sustentar o sucesso no ambiente
competitivo de hoje e no futuro, não basta apenas ter uma gestão excelente de seus ativos, é
necessária uma gestão coesa da sua rede de suprimentos.
No cotidiano, a direção das melhorias será determinada parcialmente pelo desempenho atual de
uma operação – bom, ruim ou indiferente – de forma que algum tipo de medição de desempenho
é um pré-requisito para direcionar a melhoria (SLACK & LEWIS, 2009).
Construir um sistema de monitoramento de desempenho da cadeia de suprimentos é uma tarefa
não trivial porque ele envolve a compreensão e integração através das fronteiras organizacionais
(CHENG et al, 2010).
Lendel & Varmus (2014) explanam que atualmente, as empresas tentam usar inovações, porque
elas ajudam a influenciar e moldar seus arredores. Isso requer que o negócio seja capaz de
identificar seus pontos fracos e tomar as medidas adequadas para apoiar as atividades
inovadoras. Basta, para isso, que seja proposto um sistema para a avaliação desempenho da
inovação do negócio, o que pode ajudar a gerentes de negócios para utilizar eficazmente a
potencial de inovação do negócio.

Como forma de desdobramento dos objetivos de desempenho da organização, surgiu o
Balanced Socorecard, que procura traduzir as estratégias do negócio em medidas de
desempenho para quatro perspectivas.
Niven (2006) diz que o Balanced Scorecard auxilia as organizações a superar três questõeschave: medida eficaz do desempenho organizacional, o aumento de ativos intangíveis, e o
desafio da estratégia de implementação.
Dessa maneira, este artigo tem por finalidade o levantamento de medidas de desempenho para
uma empresa do setor de agronegócio, um confinamento de bovinos de corte localizado no
Mato Grosso. Onde através de um estudo de caso se delimitará os processos pertinentes a cada
perspectiva do BSC e com isto o levantamento de medidas de desempenho para estes processos.
Este artigo divide-se como se segue: a seção 2 é caracterizado pelo referencial teórico sobre
estratégia, BSC e agronegócio, seguido pela metodologia na seção 3. Logo após, é realizado o
estudo de caso e os resultados e análises nas seções 4 e 5, respectivamente. E por fim, na seção
6 encontram-se as considerações finais.
2 Referencial teórico
2.1 Estratégia
A estratégia corporativa começa com uma definição muito clara dos objetivos da empresa. É
indispensável um entendimento geral de quais são as metas mais importantes – realização de
lucros, retorno do investimento, participação do mercado ou crescimento (BALLOU, 2006).
Os objetivos mais amplos dos stakeholders formam o pano de fundo para o processo
decisório da produção, mas o nível operacional necessita de um conjunto de objetivos
mais estritamente definidos, que relacione-se especificamente a sua tarefa básica de
satisfazer as exigências dos consumidores (SLACK et al, 2002).

Hoje, as empresas competem em ambientes complexos; é fundamental que exista uma perfeita
compreensão de suas metas e dos métodos para alcança-las (KAPLAN & NORTON, 1997).
São as instituições que utilizam um adequado planejamento estratégico, sobretudo
com forte ênfase competitiva apoiada pelos seus sistemas logísticos, que tendem a
sobreviver ao longo do tempo, gerando empregos, renda e, em última análise,
contribuindo para o desenvolvimento econômico do país (FILHO, 2011).

A gestão estratégica é um processo contínuo porque a estratégia realizada de uma organização
nem sempre coincide com a estratégia pretendida, devido às constantes mudanças verificadas
na sociedade e no ambiente de negócios (HERRERO, 2005).
Uma estratégia que não leva em conta o desenvolvimento do processo pode neutralizar os
esforços de introduzir novos produtos no mercado (PAIVA et al., 2004).
Por meio de instrumentos de gestão de desempenho e de outras ferramentas
gerenciais, como o balanced scorecard, por exemplo, a organização pode identificar
o seu gap ou lacuna de competências, isto é, a discrepância entre as competências
necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências disponíveis
internamente (BRANDÃO et al., (2008).

2.1.1 Modelo BSC
O Balanced Scorecard é mais do que um sistema de medidas táticas ou operacionais. Empresas
inovadoras estão utilizando o scorecard como um sistema de gestão estratégica para
administrar a estratégia a longo prazo (KAPLAN & NORTON, 1997).

De acordo com o Balanced Scorecard, a estratégia de uma empresa não é algo estático, mas
sim um processo dinâmico e contínuo que tem como origem a definição da missão e a criação
de sua visão de futuro (HERRERO, 2005).
Em seu artigo, Norreklit (2000) conclui que o Balanced Scorecard é uma ferramenta que amplia
sistematicamente a medição de áreas envolvidas tradicionalmente em contabilidade. Destinase, assim, a contribuir para a redução dos problemas envolvidos no uso de medidas financeiras
apenas para efeitos de controle.
Na tabela 1 vê-se as perspectivas do BSC e uma pequena explanação de suas delimitações
realizadas por Kaplan & Norton (1997).

Fonte: Adaptado de Kaplan & Norton (1997)
Tabela 1 – Perspectivas do BSC

Slack & Lewis (2009) definiram questões a serem tratadas por cada perspectiva do BSC, que
podem ser visualizadas a figura 1.

Fonte: Adaptado de Slack & Lewis (2009)
Figura 1 – Os indicadores usados no Balanced Scorecard

Mooraj et al. (1999) diz que toda a implementação do processo do Balanced Scorecard se
baseia em ambos os processos formais e informais, quer seja em relação à abordagem
estratégica da organização e sua correspondente estrutura, aos aspectos culturais da
organização, ou mesmo para os sistemas de controle de gestão atualmente no lugar.
As vantagens da abordagem são que ela apresenta uma visão completa do desempenho
da organização num único relatório e, sendo abrangente nos indicadores de
desempenho que usa, encoraja as empresas a tomar decisões de acordo com os
interesses de toda a organização, ao invés de subotimizar em torno de indicadores
limitados (SLACK & LEWIS, 2009).

As mais diversas organizações podem utilizar o BSC como forma de direcionamento
estratégico, desde pequenas e médias empresas a grandes multinacionais. Bem como os mais
variados setores produtivos, como o agronegócio, podem ser utilizar desta técnica ampla e
competitiva para os seus negócios.
2.3 Agronegócio
O conceito de Agronegócio surge em 1957, quando John Davis e Ray Goldberg,
pesquisadores norte-americanos, definem o conceito de Agribusiness como: “a soma
das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de
produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição
dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles” (CRUVINE; MARTIN
NETO, 1999).

O Serviço de Inteligência em Agronegócios - Coluna do Davi (2015) afirma que “o agronegócio
representa, ainda, um dos poucos e importantes trunfos que o Brasil dispõe para barganhar
vantagens nas negociações com o exterior e garantir minimamente sua credibilidade, ou as
“portas abertas”, junto aos mercados mundiais”.
Segundo o Canal do Produtor (2015), houve um aumento de 2,70% e 1,71%, do Produto Interno
Bruto (PIB) nas cadeias produtivas de bovinocultura de corte e cana-de-açúcar,
respectivamente, no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de
2014. No caso da bovinocultura de corte, a expansão é atribuída aos preços da carne bovina,

que está 7,56% superior ao de 2014, o que fez com que a renda na atividade primária crescesse
3,72% no primeiro semestre.
As fortalezas e as saídas para a turbulência econômica estão em duas frentes
poderosíssimas: (1) as pessoas e (2) o setor da produção agropecuária. As primeiras
porque delas tudo depende para funcionar, e podemos estar operando para o bem ou
para o mal, conforme nossa estratégia ou a falta dela. O segundo porque é o único
setor que fecha os últimos períodos com expressivo e positivo crescimento,
carregando “nas costas” seus tão badalados setores pares, como a indústria, que está
fechando no vermelho (SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIOS.
COLUNA DO DAVI, 2015).

O Canal do Produtor (2015) diz que “a indústria de abate de bovinos também refletiu no
comportamento da bovinocultura de corte, com alta de 4,92% no primeiro semestre de 2015”.
Pois vejam, por pior a crise, o mundo continuará dependente de nossa produção atual de
alimentos e é sabedor de nosso gigantesco potencial de expansão horizontal e vertical da
produção (SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIOS - COLUNA DO DAVI,
2015).
Sampaio (2015) informa que “o Mato Grosso foi o segundo estado maior exportador de
produtos do agronegócio em valor em junho”.
3 Metodologia
Para este estudo, utilizou-se a abordagem BSC como forma de direcionamento estratégico para
o confinamento de bovinos. Onde o método aplicado desta pesquisa pode ser visualizado na
figura 2.
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Fonte: Autores (2016)
Figura 2 – Método aplicado para a pesquisa

Na figura acima, vê-se as etapas aplicadas no decorrer deste trabalho, onde as mesmas são
descritas, a seguir:


Etapa 1 – Levantamento de informações sobre o tema: essa etapa diz respeito ao
conjunto de informações e pesquisas realizadas sobre o BSC e suas perspectivas, bem
como informações que se julguem importantes acerca do estudo;



Etapa 2 – Estudo de caso: com as devidas informações sobre o tema esclarecidas é
possível se ter um maior estruturamento do estudo de caso e dessa forma obter as
informações corretas e necessárias ao prosseguimento da pesquisa;



Etapa 3 – Identificação de processos com as perspectivas do BSC: após obtidas as
informações acerca dos processos encontrados na empresa em estudo, faz-se a relação
de cada processo contido em alguma perspectiva do BSC, de forma a delimitar os
processos considerados mais importantes para a empresa e com caráter de diferencial
produtivo para a mesma;



Etapa 4 – Levantamento de medidas de desempenho: nesta última etapa, com os
processos devidamente separados por perspectivas, é possível elencar medidas de
desempenho para estes processos, bem como para a perspectiva em geral para a
empresa.

4 Estudo de caso
Para esta pesquisa, estudou-se uma unidade de confinamento de bovino de corte localizada em
uma fazenda na cidade de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. A área total da
fazenda é 29.000 hectares (ha), sendo aproximadamente 80 ha destinadas ao confinamento,
composta por baias, currais de manejo, fábrica de ração, poços artesianos e tanques para
armazenagem de agua. Todos os ingredientes utilizados na alimentação são comprados, nada é
produzido pela empresa, uma vez que, a área onde o confinamento está inserido é arredada. Os
materiais são comprados na própria fazenda (ao locador que pratica a agricultura na outra parte
de suas terras) ou em localidades próximas, com exceção de um ingrediente que é comprado
em São Paulo. Para distribuição da ração aos animais, a fazenda possui cerca de 4 caminhões
com misturador acoplado circulando pela fazenda.
Quanto à equipe da unidade, ela é constituída por 32 colaboradores: 01 gerente que é
responsável por proporcionar novas parcerias com pecuaristas para colocarem seus animais no
confinamento; 01 veterinário que cuida da saúde dos animais; 01 zootecnista que supervisiona
a produtividade e a rentabilidade; 07 peões e 01 capataz que realizam o processamento dos
animais (embarque, desembarque, medicação e marcação); 15 responsáveis pelos serviços
gerais e operacionais; 06 técnicos administrativos que ocupam cargos no escritório.
O confinamento funciona como sistema “boitel”, também chamado de “hotel do boi”, ou seja,
os produtores pagam a diária do animal para manter o mesmo no confinamento, sendo preço
variando de acordo com a categoria e peso vivo animal. Onde o objetivo do confinamento é
atrair a maior quantidade possível de produtores que tragam seu rebanho para o mesmo, até que
atinja sua capacidade estática máxima que é de aproximadamente 25.000 cabeças. Existem
alguns produtores parceiros, que todo ano destinam seu rebanho para confinar.
Os animais passam em média 90 dias confinados. O confinamento funciona de abril a
dezembro, pois os meses de janeiro, fevereiro e março coincidem com a época de maior
incidência de chuvas na região, tornando inviável a permanência dos animais, uma vez que, o
confinamento é do tipo céu aberto, provocando muito lamaçal e consequentemente dificulta o
desempenho dos mesmos, como também, dificulta a acessibilidade até a fazenda, para chegada
e saída de animais e insumos.
Geralmente grande parte dos produtores somente destinam seus rebanhos ao confinamento nos
meses com maior escassez de chuvas, uma vez que a disponibilidade e qualidade das pastagens
diminuem nessa época, como também os preços pagos pela arroba são melhores.
A empresa possui uma transportadora que se encarrega e se responsabiliza por toda o processo
de recolha dos animais nas fazendas e os levam ao confinamento, como também, do
confinamento ao frigorifico.
A comunicação entre produtores e o confinamento é constante e transparente, sempre que achar
necessário o produtor pode ir ver o seu rebanho, acompanhar os tratos diários, e o mesmo recebe
relatórios mensais sobre o acompanhamento do confinamento. Sendo o confinamento
monitorado por um programa online de gestão agropecuária, desde a entrada até a saída dos
animais para abate, controlando consumo diário, ganho de peso, quantidade de ração a ser
fornecida diariamente, etc. O sistema é online porque o trabalho de acompanhamento é

realizado por toda equipe de profissionais (aqueles presentes na fazenda e aqueles presentes na
sede da empresa, localizada em outro estado).
Ao atingirem o peso de abate, os animais são encaminhados para o frigorifico da empresa, onde
quase toda a produção é exportada. Depois dos 3 meses de confinamento, o produtor tem livre
escolha para decidir se abate o bovino no frigorífico da empresa ou não, mas geralmente abatem
no frigorifico da empresa pois aqueles animais se enquadram nos padrões exigidos para
exportação, os seus produtores recebem uma bonificação, isso é um atrativo ao produtor.
Em relação a minimização dos custos, são bem rígidos quanto a isso, realizando práticas, como:
evitando desperdícios de ração, prevenção dos animais para que não venham ficar doentes, entre
outras.
5 Resultados e análises
Com a Etapa 1 da figura 2 realizada no referencial teórico, que contém as devidas explicações
e levantamento de informações sobre o BSC e pontos pertinentes ao estudo, realizou-se o estudo
de caso na seção anterior, constituindo-se dessa forma, a Etapa 2. No prosseguimento da
metodologia, será abordada a Etapa 3, onde identificaram-se os processos relevantes e de
impacto para as perspectivas do BSC, no confinamento de bovinos, e com isso associou-se os
processos ás perspectivas, como pode ser visto na tabela 2.

Fonte: Autores (2016)
Tabela 2 – Processos do confinamento relacionados as perspectivas do BSC

Após a identificação dos processos às perspectivas elencaram-se as medidas de desempenhos
obtidas para cada perspectiva, levando em consideração os processos associados e a perspectiva
com um todo para o negócio da empresa. Essas medidas são delimitadas a seguir:
a) Perspectiva financeira:
- Custo da compra de materiais próximos em relação ao custo com a compra a longas
distâncias;

- Custo de transporte de bovinos, do fornecedor para a fazenda e da fazenda para o
frigorífico;
- Custo total versus lucro;
b) Perspectiva dos clientes:
- Quantidade de relatórios mensais;
- Dados importantes contidos nos relatórios;
- Percentual de bovinos que foram confinados pela empresa e foram para o frigorífico
da mesma;
- Satisfação dos clientes;
c) Perspectiva dos processos internos:
- Tempo gasto com transporte;
- Operações otimizadas em comparação com outros confinamentos referências;
- Percentual de tecnologias aplicadas aos processos;
d) Perspectiva de aprendizado e crescimento:
- Utilização do sistema;
- Quantidade de informações úteis do sistema;
- Implementação de novos sistemas;
- Percentual de tecnologias em comparação com outros confinamentos referências;
- Quantidade de ocupação do confinamento versus ocupação;
- Espaço com infraestrutura organizada e suficiente.
6 Considerações finais
Neste artigo se utilizou da abordagem BSC como diferencial competitivo para a empresa, onde
através dessa abordagem foi possível visualizar os processos por meio das 4 perspectivas
(financeira, clientes, processos internos e crescimento e aprendizado). Após essa visualização
tornou-se notória as medidas de desempenho para aquela perspectiva que condizem com os
processos desempenhados no confinamento de bovinos. Como resultado obteve-se medidas que
resultam em um adequado monitoramento do processo a fim de atingir as metas e estratégias
da empresa.
É importante destacar, que apesar do setor de agronegócio não fazer parte das enormes fábricas
de produção em massa com sistemas puxados ou complexas máquinas produtivas, o mesmo
pode se utilizar de técnicas estratégicas e operacionais como forma de aumento do desempenho
dos processos e participação no mercado. Sendo o setor destaque no país, e estudos escassos
sobre temas, como o BSC aplicados no mesmo, este artigo ganha relevância e contribuição
científica para a área.
Constatou-se também como uma forma de estratégia que a empresa se utiliza, que em épocas
de gargalos da pecuária, como no ano de 2015 (na época da crise nacional), o preço do boi
magro estava baixo. Porém, o bom preço pago pela arroba do boi gordo, tornou viável o
confinamento, isso devido a oferta escassa no dado ano, e custo bem mais elevado comparado
aos outros anos com: alimentação e custos operacionais e devido à crise nacional. Dessa

maneira, nota-se que a empresa se utilizou da singularidade de cada “produto” (bovino), em
relação as diferenciações entre tipos de bovinos, para poder compensar a falta de um por meio
do bom preço pago pelo outro, não permitindo que a crise afetasse os negócios da empresa.
Como este artigo se limita por não haver a implementação das medidas de desempenho na
empresa estudada, propõe-se para trabalhos futuros a implementação e monitoramento das
medidas, com a finalidade de confirmar a eficácia e o benefício das medidas levantadas. Propõese também mais estudos no setor de agronegócio em relação a técnicas estratégicas utilizadas,
e possíveis implantações e desdobramento de novas ferramentas para este setor que é
considerado um potencial destaque para o Brasil.
Referências
ANTUNES, J.; ALVAREZ, R.; PELLEGRIN, I.; KLIPPEL, M.; BORTOLOTTO, P. Sistemas de produção:
conceitos e práticas para projeto e gestão da produção enxuta. Porto Alegre: Bookman, 2008.
ATKINSON, A. Strategic performance measurement and incentive compensation. European Management
Journal, v. 16, n. 5, pp. 552-561, 1998.
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. Tradução Raul
Rubenich. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
BRANDÃO, H. P.; ZIMMER, C. G. MARQUES, F.; COSTA, H. V.; CARBONE, P. P.; ALMADA, V. F. Gestão
de desempenho por competências: integrando a gestão por competências, o balanced scorecard e a avaliação 360
graus. Revista de Administração Pública (RAP), v. 42, p. 875-898, 2008.
CANAL DO PRODUTOR. Bovinocultura de corte e cana-de-açúcar apresentam crescimento positivo no
primeiro semestre. Disponível em: <http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/bovinoculturade-corte-e-cana-de-acucar-apresentam-crescimento-positivo-no-prim>. Acesso em: 16 de mai. de 2016.
CHENG, J. C. P.; et al. Modeling and monitoring of construction supply chains. Advanced Engineering
Informatics, v. 24, p. 435-455, 2010.
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e de Operações. 2. ed, São Paulo: Atlas, 2013.
CRUVINE, P. E.; MARTIN NETO, L. Subsídios para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro: o
programa automação agropecuária, visão e estratégias. Embrapa: São Paulo, 1999.
FILHO, Razollini Edelvino. Logística empresarial no Brasil: tópicos especiais. 2 ed. Curitiba: Ibpex, 2011.
HERRERO, E. Balanced Scorecard e a gestão estratégica: uma abordagem prática. 3 ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2005.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. Tradução – Luiz Euclydes Trindade
Frazão Filho. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
LENDEL, V.; VARMUS, M. Evaluation of the innovative business performance. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, v. 129, p. 504 – 511, 2014.
MOORAJ, S.; OYON, D.; HOSTETTLER, D. The Balanced Scorecard: a necessary good or na unnecessary
evil? European Management Journal, v. 17, 1999.
NIVEN, P. R. Balanced Scorecard step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results. 2 ed. New
Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
NORREKLIT, H. The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its assumptions.
Management Accounting Research, v. 11, p. 65-88, 2000.
PAIVA, E. L.; CARVALHO JR., J. M.; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de produção e operações: conceitos,
melhores práticas, visão de future. Porto Alegre: Bookman, 2004.
SAMPAIO, Amanda. Mato Grosso atinge posto de 2° maior exportador do agronegócio em junho. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/07/mato-grosso-atinge-posto-de-2-maiorexportador-do-agronegocio-em-junho.html>. Acesso em: 10 de maio de 2016.

SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIOS - COLUNA DO DAVI. Brasil em crise? Tenhamos
estratégias, sejamos inteligentes e vamos adiante. Disponível em: <http://siabrasil.com.br/coluna-davi/brasil-emcrise-tenhamos-estrategias-sejamos-inteligentes-e-vamos-adiante/>. Acesso em: 16 de mai. de 2016.
SLACK, N.; CHAMBERS, S., JOHNSTON, R. Administração da produção. Tradução: Maria Teresa Corrêa de
Oliveira, Fábio Alher. 2. ed, São Paulo: Atlas, 2002.
SLACK, N., LEWIS, M. Estratégia de operações. Tradução Sandra de Oliveira. 2.ed. Porto Alegre: Bookman,
2009.

