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Resumo

O objetivo desta pesquisa consiste em identificar na literatura 
internacional os artigos relacionados ao tema “Balanced Score-
Card em empresas do ramo de comércio eletrônico” e sobre esse 
artigos e respectivas referências, realizar uma análise bibliomé-
trica.  Desta forma, esta pesquisa procurou cumprir o objetivo 
proposto por meio do instrumento de intervenção Knowledge 
development Process-constructivist (ProKnow-C). Por intermédio 
deste processo, foram pesquisados artigos publicados entre 2003 
e 2013 em periódicos científicos disponíveis no portal de periódi-
cos da CAPES e identificados 24 artigos para compor o Portfólio 
Bibliográfico. Entre os periódicos mais presentes, se destacou o 
“Internet Research”; como artigo mais citado “An analysis of e-
-business adoption and its impact on business performance”; e 
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como autores de destaque: David Barnes, Fiona Ellis-Chadwick 
e Matthew Hinton.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho; Balanced Scorecard; 
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AbstRAct

The objective of this research is to identify in the international 
literature articles related to the theme “Balanced ScoreCard in 
companies of e-commerce” and, on this articles and references, to 
conduct a bibliometric analysis. Accordingly, this study sought to 
fulfill the goal proposed through the instrument of intervention 
Knowledge Development Process – Constructivist (Proknow – 
C). Through this process, articles published between 2003 and 
2013 were searched in journals available in the journal portal of 
CAPES and identified 24 articles to compose the Bibliographic 
Portfolio. Among the most present periodicals, “Internet Resear-
ch” stood out; “An analysis of e-business adoption and its impact 
on business performance” as the most cited article; and as the 
most prominent authors: David Barnes, Fiona Ellis-Chadwick 
and Matthew Hinton.
Keywords: Performance measurement; Balanced Scorecard; E-
-commerce; Bibliometry; ProKnow-C.

IntRodução

As organizações, independentemente do setor em que atuam, 
estão inseridas em ambientes cada vez mais competitivos e dinâ-
micos. Compreender e entender essas mudanças, bem como ter a 
capacidade de formular, executar e desenvolver estratégias que 
possibilitem às organizações obterem desempenhos superiores aos 
seus concorrentes, são fatores necessários para um desempenho 
ajustado ao mercado (LIMA et al., 2009).

A revolução da informação vem passando por grandes trans-
formações. Dos primeiros computadores foi evoluindo até chegar a 
mercados eletrônicos cada vez mais complexos. Nestes mercados, a 
conexão entre clientes e fornecedores tem sido cada vez mais rápida 
e eficiente. 

Conforme Tarapanoff (2000), o comércio eletrônico, visto como 
uma emergência explosiva decorrente da internet, vem provocan-
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do profundas transformações no cenário mundial, transformando 
a internet em uma das áreas de maior crescimento. Para Barki et 
al. (2013), o crescimento da internet e e-commerce é um fenôme-
no mundial que também afeta fortemente os países emergen tes. A 
característica multicanal no varejo engloba o comér cio eletrônico 
móvel, que contribui, atualmente, com 5,1% das vendas totais do 
varejo global e crescerá exponencialmente até alcançar de 17% a 21% 
(entre US$ 628 bilhões e US$ 752 bilhões) em vendas totais em 2016.

A confiança do e-consumidor é cada vez maior e as empresas 
têm buscado investir mais neste setor. De acordo com Dias et al. 
(2014), pesquisa realizada pelo IBOPE, em 2013, aponta que no Brasil 
há 80,8 milhões de pessoas que acessam de casa os sites de compras. 
De 2012 para 2013, o comércio virtual cresceu 28% e faturou R$ 28,8 
bilhões. O número de e-consumidores também cresceu, chegando a 
9,1 milhões de pessoas (E-BIT, 2013).

 No entanto, de acordo com Santos (2012), as pesquisas que 
envolvem o segmento varejista no Brasil são incipientes quando 
relativizadas pela sua importância econômica e comparado com 
outros setores. Diante desses fatos, buscou-se entender como o Ba-
lanced Scorecard (BSC) pode avaliar, dentro das suas perspectivas, 
esse novo mercado tão promissor que é o e-commerce.

Uma primeira noção intuitiva ao se pensar no de sempenho de 
organizações é a de que esse conceito se traduz em uma variável 
econômica, pois, como uma empresa, em um contexto capitalista, 
tem como objetivo principal dar lucro, é na tural associar a medição 
de seu desempenho a termos econômicos (COSTA; GOMES, 2011). 
O BSC busca proporcionar uma visão holística do desempenho de 
uma organização. No modelo apresentado por Kaplan e Norton 
(1997), o BSC complementa as medidas tradicionais de desempenho 
financeiro com medidas não financeiras em outras três perspectivas 
– clientes, processos e aprendizado e crescimento.

Diante deste contexto, surge a seguinte indagação: Como re-
alizar a seleção de um portfólio bibliográfico com reconhecimento 
científico e alinhado ao tema Bsc no e-commerce e evidenciar seus 
mais importantes parâmetros?

O presente artigo busca responder a essa pergunta, propondo 
como objetivo geral desta pesquisa identificar na literatura interna-
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cional os artigos disponíveis, com maior reconhecimento científico 
relacionados ao tema Bsc no e-commerce e realizar a evidenciação 
dos parâmetros: periódicos; artigos; autores e palavras-chave. Tal 
objetivo é alcançado por meio de uma pesquisa em bases de artigos 
científicos disponibilizadas na internet, e análise bibliométrica dos 
parâmetros: periódicos; artigos; autores e palavras-chave dos artigos 
do portfólio bibliográfico. 

As publicações científicas representando o conhecimento aca-
dêmico de um assunto, além serem vastas, estão dispersas em múl-
tiplas publicações, editoras, bases de dados, entre outras fontes de 
pesquisa. Essa amplitude e dispersão do conhecimento acaba por 
gerar um grande obstáculo ou pelo menos um grande desafio aos 
que pretendem pesquisar um tema. O Knowledge development Process 
– constructivist (ProKnow-c), conforme os trabalhos desenvolvidos 
por Tasca et al. (2010), Lacerda, Ensslin e Ensslin (2011), Ensslin, 
Ensslin, e Pacheco (2012), Chaves et al. (2012) e Rosa et al. (2012), já 
consolidou-se como um método científico para esta atividade, pelo 
que será o método utilizado. A forma organizada e planejada de 
realizar as etapas do processo de seleção e análise dos artigos lhe 
confere a propriedade de ser estruturado e consistente.

O presente trabalho traz contribuições ao tema ao evidenciar 
um processo estruturado, que permite selecionar artigos científicos 
com reconhecimento científico para compor um PB, e ao explicitar 
as principais variáveis de destaque sobre o tema Balanced score-
card em empresas do setor de comércio eletrônico. Assim, além 
da oportunidade de conhecer o processo apresentado, futuros 
pesquisadores poderão se valer do PB identificado neste artigo 
para compor seus arcabouços teóricos e, ademais, conhecer os 
principais expoentes na área.

RefeRencIAl teóRIco

A internet, como ferramenta de alavancagem de negócio, está 
abrindo a cada dia novas possibilidades para as organizações mu-
darem a forma de conduzir seus negócios.

Porém, é fundamental que as soluções não estejam apenas cal-
cadas na visão tecnológica, pois essa não garante resultados efetivos 
de negócios. É importante que a visão esteja também calcada em 
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motivações e oportunidades de mercado. Saber a forma, o porquê e 
como entrar na internet são levantamentos que devem ser pensados 
e planejados para que a organização tenha uma solução efetiva para 
o seu negócio.

O e-commerce transforma o modelo de vendas tradicional para 
um modelo mais dinâmico. Assim, Albertin (2000, p. 48) define que: 
“O comércio eletrônico é a realização de toda cadeia de valor dos 
processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da afiação 
intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo 
aos objetivos de negócio”.

A internet, como qualquer negócio ou serviço, busca a maximi-
zação dos resultados. Assim, na busca pela excelência, a empresa 
deve procurar meios de controle, gestão, parametrização e apuração 
de resultados. Para isso, se faz necessária a criação e aplicação de 
mecanismos de controle para estas aplicações de negócios eletrônicos 
– seja para oferecer uma visão da relação investimento/retorno ou 
para melhorar o desempenho e propor mecanismos para torná-los 
eficazes e rentáveis (OLIVEIRA, 2002). Esses mecanismos fazem 
parte da gestão organizacional.

A gestão organizacional pode ser definida como o conjunto de 
atividades utilizadas para observar, planejar, organizar, operacio-
nalizar, monitorar e aperfeiçoar a melhoria contínua de processos 
e produtos. 

Em tempos mais distantes, as organizações preocupavam-se 
apenas com os resultados financeiros. Hoje em dia, a realidade é 
muito diferente. As empresas, para manterem-se no mercado, pre-
cisam inovar nos produtos, conhecimentos e processos. Não podem 
mais focar apenas números, o olhar deve ir muito além. Tal olhar 
foi incorporado aos modelos de gestão contemporâneos, como é o 
caso do Balanced scorecard (Bsc).

O BSC é uma metodologia desenvolvida por Robert Kaplan e 
David Norton, em 1992, para a avaliação de desempenho empresarial, 
mas atualmente ele é muito usado também para a gestão estratégica. 
Estes autores constataram que as medidas de contabilidade financeira 
tradicionais, como retorno sobre o investimento, margem de lucro 
e lucro, por ação oferecem um quadro incompleto do desempenho 
do negócio e podem dar sinais enganosos para a melhoria contínua 
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e inovação. O BSC tem por objetivo proporcionar uma abordagem 
mais holística para a medição de desempenho pela adição de medidas 
não financeiras, externas e prospectivas para formar uma estrutura 
multidimensional de medição de desempenho com base em quatro 
perspectivas fundamentais (financeira, cliente, processos internos, 
aprendizado e crescimento), que englobam medidas operacionais e 
estratégicas (BARNES, HINTON, 2012), como participação de mer-
cado, satisfação dos clientes, retrabalhos, retenção de pessoas-chave, 
entre outros. As quatro perspectivas do BSC têm-se revelado adequa-
das em diversas empresas e setores de mercado. Mas elas devem ser 
consideradas um modelo, não uma camisa de força. É possível que 
seja preciso agregar uma ou mais perspectivas complementares (KA-
PLAN, 1997). Empresas como ABB, Skandia e KappAhl preferiram 
acrescentar uma quinta perspectiva – dos talentos humanos – outras 
desenvolveram perspectivas para a inovação, pesquisa e desenvolvi-
mento, meio ambiente, fornecedores, liderança e comunidade.

O resultado financeiro das empresas, quando positivo e susten-
tável, indica o sucesso de uma estratégia empresarial, mas mede o 
passado. Tais parâmetros são denominados “indicadores de ocor-
rência” (lagging indicators), pois mostram o que já aconteceu, como 
lucratividade, satisfação dos clientes e habilidades dos funcionários.

Os direcionadores, por outro lado, são chamados “indicadores 
de tendências” (leading indicators). No lugar de darem indicação 
de uma ocorrência passada, mostram o progresso de áreas-chave 
para a implementação da estratégia, ou seja, exibem as variações 
que, no futuro, afetarão os resultados.

Os resultados e os direcionadores estão diretamente ligados. 
Assim, se o direcionador aponta na direção correta e os resultados 
não são bons, tem-se uma indicação de que a estratégia utilizada 
pode não ser adequada.

Um sistema condizente com a concepção do BSC deve conter 
uma combinação de indicadores de ocorrência e indicadores de 
tendência. Os indicadores de ocorrência sem os indicadores de 
tendência não comunicam a maneira como os resultados devem ser 
alcançados, além de não oferecerem uma indicação se a estratégia 
está ou não sendo implementada com sucesso (KAPLAN, 1997; 
NIVEN, 2002).
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Algumas empresas acreditam que têm um BSC porque reali-
zam medidas financeiras e não financeiras. Supõem que, medindo 
os resultados financeiros, a satisfação do cliente, a qualidade e a 
satisfação dos funcionários, já implementaram o BSC. No entanto, 
isso não basta. É fundamental vincular todas essas medições a uma 
cadeia de relações de causa e efeito (KAPLAN,1997; OLVE, 2001). O 
BSC utilizado dessa forma não é um conjunto de objetivos isolados, 
desconexos ou conflitantes.

O BSC complementa a gestão estratégica, à medida que traduz 
a missão e o plano estratégico organizacional em um conjunto de 
indicadores de desempenho estruturados em uma relação de causa e 
efeito distribuídos pelas suas quatro perspectivas, que serve de base 
para um sistema de medição e gestão estratégica, possibilitando, 
assim, a implantação, o acompanhamento e a avaliação das estra-
tégias empresariais. Além de servir para quantificar e mensurar a 
estratégia organizacional, a estrutura proposta pelo BSC possibilita, 
também, comunicar a estratégia a toda a organização e ajudar a ali-
nhar iniciativas individuais, organizacionais e interdepartamentais, 
visando alcançar uma meta comum (KAPLAN; NORTON, 1997).

Embora outros modelos de avaliação de “balanceados” ou “mul-
tidimensionais” tenham sido desenvolvidos (BARNES, HINTON, 
2012), incluindo a Matriz de Avaliação de Desempenho (KEEGAN 
et al., 1989), o Prisma de Desempenho (NEELY et al., 2005), e o 
Modelo de Excelência na Gestão (EFQM, 2005), o BSC se tornou 
preeminente (MARR; SCHUMIA, 2003). Neely (2005) afirma que o 
BSC passou a dominar não apenas a pesquisa sobre avaliação de 
desempenho, mas também a prática, onde algo entre 30% e 60% 
das empresas adotaram o BSC de alguma forma. Esta ferramenta 
tornou-se extremamente popular, tanto no setor público como pri-
vado (RADNOR; LOVELL, 2003).

O gerenciamento eletrônico da cadeia de suprimentos (e-SCM), 
uma forma específica de sistemas interorganizacionais, tem sido 
considerado geralmente como uma das principais estratégias para 
criar vantagem competitiva. A difusão do e-SCM entre os parceiros 
comerciais é fundamental para o seu uso final bem-sucedido e, con-
sequentemente, impacta no desempenho. No entanto, o processo de 
difusão é complexo e de natureza dinâmica e envolve apropriação 
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ao longo do tempo de evolução. A Teoria da Difusão da Inovação 
(IDT) é concebida para efetivamente explorar o processo de difusão 
em múltiplos estágios. Alicerçados na IDT e no BSC, Wu e Chang 
(2012) propõem um modelo novo para explorar as relações entre a 
estrutura baseada em estágios do e-SCM e o BSC.

Algumas adaptações do BSC para o e-business são citadas por 
Barnes e Hinton (2012). Plant et al. (2003) incorporaram quatro 
perspectivas adicionais (marca, serviços, mercado, tecnologia) para 
a perspectiva tradicional do cliente do BSC. Bremser e Chung (2005) 
combinaram a metodologia BSC com taxonomias existentes de mo-
delos de e-business para desenvolver uma estrutura de medição de 
desempenho de e-business. Com base em uma análise mais ampla da 
literatura sobre e-business, Barnes e Hinton (2009) argumentam que 
as métricas de e-business são necessárias para avaliar o desempenho 
do site, o desempenho dos processos de negócios, o desempenho 
dos clientes, e a relação entre e-business e estratégia de negócios.

Kim et al. (2003) investigam como avaliar a eficácia do CRM. 
Para isso, desenvolvem um modelo para medir a eficácia do CRM 
usando o BSC e apresentam objetivos e indicadores. O modelo de 
avaliação de CRM é um processo iterativo que avalia a eficácia do 
CRM. Esse processo iterativo continua até que as atividades do CRM 
se tornem eficazes. Esse modelo de avaliação é composto por quatro 
perspectivas centradas no cliente: conhecimento do cliente, interação 
com o cliente, valor do cliente e satisfação do cliente. Essas quatro 
perspectivas foram identificadas por meio da análise de relações 
causa e efeito do processo de CRM. Por fim, ilustra a viabilidade 
do modelo por meio de um estudo de caso.

O balanced scorecard B2B-RELPERF (avaliação de desempenho 
do relacionamento business-to-business) é apresentado por Lages et 
al. (2008), combinando métricas tangíveis e intangíveis. Enquanto 
as soluções de TI existentes costumam se concentrar exclusivamente 
no uso de indicadores de CRM tangíveis, esta “nova ferramenta” 
inclui a “voz do cliente”. Concluem que, no nível gerencial, o BSC 
poderia agir como instrumento útil para a gestão de curto e longo 
prazos, controle, planejamento e melhoria das relações B2B.

Rickards (2007) apresenta um BSC para uma empresa real, de 
tamanho médio envolvida no e-commerce. Apesar de vários artigos 
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terem publicado relatos sobre o “sucesso” do BSC em grandes cor-
porações, estes apresentam relativamente poucos detalhes e pouca 
discussão sobre os problemas encontrados. Além disso, estes têm 
ignorado as pequenas e médias empresas em geral, bem como as 
empresas de e-commerce, em particular. Assim, o autor inicia com 
a descrição da reunião inicial de gestão, no qual os participantes 
definem os objetivos para a empresa, as relações de causa e efeito 
desses objetivos e as estratégias adequadas para a sua realização. 
Em seguida, explica as perspectivas escolhidas para estruturar os 
BSCs e sintetiza os resultados da análise dos objetivos propostos, 
os planos de ação concretos e os indicadores-chave de desempenho. 
O autor apresenta exemplos concretos de como a gestão transfor-
ma objetivos em ações, os vincula ao orçamento e compromete os 
atores responsáveis. Além disso, descreve como a empresa utiliza o 
desenvolvimento do BSC para instituir um processo de aprendizado 
contínuo, oferecendo feedback para as várias partes interessadas, 
tanto dentro da empresa como para a sua controladora.

metodologIA de pesquIsA

Esta seção apresenta duas subseções: o enquadramento meto-
dológico e o instrumento de intervenção.

Enquadramento Metodológico
A presente pesquisa é de natureza exploratório-descritiva. Ex-

ploratório porque tem como objetivo construir conhecimento nos 
pesquisadores por meio da seleção e análise de trabalhos científicos 
publicados em periódicos e indexados em base de dados a partir de 
determinado tema (VIEIRA, 2002). Descritiva porque descreve, além 
do processo, determinadas características do Portfólio Bibliográfico 
(PB) selecionado (GIL, 1999).

No que diz respeito à natureza da pesquisa, é denominada 
como teórico-ilustrativa. As ilustrações apresentadas têm por ob-
jetivo fazer que outros pesquisadores possam realizar a busca e a 
análise bibliométrica de artigos com a finalidade de selecionar um 
portfólio bibliográfico que seja relevante, reconhecido cientificamente 
e alinhado ao seu tema de pesquisa (FERREIRA; YOSHIDA, 2004).



Organizações em contexto, São Bernardo do Campo, ISSNe 1982-8756  • Vol. 10, n. 20, jul.-dez. 2014352

Leonardo Ensslin et al.

A lógica da pesquisa caracteriza-se como indutiva, conside-
rando que gera conhecimento sobre um tema de pesquisa ainda 
não muito desenvolvido, onde o pesquisador não possui respostas 
e decide buscá-las (RICHARDSON, 1999). A lógica indutiva se 
materializa pela incorporação dos valores e preferências do pes-
quisador como elemento para a decisão do conjunto de artigos 
relevantes. Tais decisões não ocorrem de forma totalmente racional 
e objetiva, pois não dependem somente dos resultados de buscas, 
mas do conhecimento que o pesquisador expande evolutivamente 
a cada etapa do processo.

A coleta de dados utilizará dados primários e secundários. As 
delimitações estabelecidas pelos pesquisadores ao longo do proces-
so de seleção do PB caracterizam a utilização de dados primários. 
Assim, dados secundários serão coletados (RICHARDSON, 1999), 
provenientes dos artigos selecionados das publicações científicas 
para a formação do Portfólio Bibliográfico.

Esta pesquisa abordará o problema de forma qualitativa e quan-
titativa (RICHARDSON, 1999). A pesquisa qualitativa é aquela que 
busca entender um fenômeno específico em profundidade (BORGES 
et al., 2010; ROSA et al., 2011), sendo que a dimensão qualitativa 
é observada na seleção do PB e na identificação dos destaques, ou 
seja, evidenciar os artigos, autores e periódicos pelo seu alinhamen-
to com os temas desta pesquisa e também pelo volume de citações 
recebido, métrica essa que é atualmente a fonte para a composição 
dos fatores de impacto de periódicos e avaliação de produção dos 
pesquisadores. A abordagem é considerada quantitativa quando 
descreve o perfil das publicações científicas acerca do tema por 
meio da contagem de ocorrências. Ao analisar os periódicos, artigos, 
autores e palavras-chave, adotou-se uma abordagem quantitativa.

Os resultados da pesquisa se caracterizam como aplicada, uma 
vez que permite que os objetivos específicos sejam alcançados por 
meio do conhecimento adquirido.

Adotou-se a pesquisa bibliográfica como procedimento técnico. 
Segundo Gil (1999) e Sá-Silva; Almeida; Guindani (2009), a Pesquisa 
Bibliográfica é aquela realizada por meio de material publicado, 
principalmente de livros e de artigos científicos já revisados. 
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Instrumento de Intervenção
Com o objetivo de mapear as informações necessárias para a 

pesquisa científica, buscando alternativas teóricas e metodológicas de 
uma forma confiável (KOBASHI; SANTOS, 2006), torna-se necessário 
a utilização de um processo estruturado que leve em consideração 
aspectos relevantes pelos pesquisadores. 

Assim, essa pesquisa possui como instrumento de interven-
ção o Knowledge development Process – constructivist (ProKnow-C), 
encontrado nos trabalhos de Tasca et al. (2010), Lacerda, Ensslin e 
Ensslin (2011) e Rosa et al. (2012). Esse instrumento permite que 
os objetivos e delimitações colocados pelos pesquisadores, de uma 
forma estruturada e gradual, sejam realizados por meio da seleção 
do portfólio bibliográfico e da análise bibliométrica. 

Afiliado com uma visão de mundo construtivista, o método 
apresentado reconhece algumas propriedades desse contexto: a 
limitação de conhecimento do pesquisador quando esse inicia um 
processo científico; a incorporação dos valores e preferências do 
pesquisador na execução de qualquer processo científico, como 
a própria escolha metodológica e tomada de decisão ao longo do 
processo; e a interpenetrabilidade do objeto pesquisado e sujeito 
que pesquisa (BANA e COSTA, 1993; ROY, 1993; LANDRY, 1995). 
Dessa forma, as delimitações da pesquisa são explicadas pela inter-
pretação e intervenção do pesquisador, ao considerar certos artigos 
como alinhados ao tema pesquisado e outros trabalhos não, como 
argumenta (MELÃO; PIDD, 2001) em outros contextos. Tais decisões 
de incorporar certos trabalhos e outros serem preteridos são ineren-
tes a qualquer pesquisa, a diferença é que o ProKnow-C torna esse 
processo explícito e deixa a comunidade ciente dessas delimitações.

O ProKnow-C tem sua origem no Laboratório de Metodologia 
Multicritério de Apoio à decisão (LabMCDA), do Departamento 
de Engenharia e Produção e Sistemas da Universidade Federal de 
Santa Catarina, Brasil. Após o laboratório identificar a falta de um 
instrumento que fornecesse informações relevantes para a seleção de 
um portfólio bibliográfico para o pesquisador, foi iniciada, a partir 
de 2005, a implantação de uma linha de pesquisa com o objetivo de 
atender a essas necessidades de uma forma estruturada (TASCA et 
al., 2010, LACERDA; ENSSLIN, 2011; ROSA et al., 2012).
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 As primeiras versões do processo surgiram em 2007 e 2008. 
Em 2011, o processo recebe o nome de ProKnow-C, tendo publi-
cações já realizadas no ano anterior. Sua consolidação ocorreu em 
2012, como um processo reconhecido que permite que o pesquisador 
mapeie o tema em estudo e atinja seus objetivos (TASCA et al., 2010; 
LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012).

O ProKnow-C é constituído de quatro macroetapas, conforme 
demonstrado na figura 1. Para a elaboração desta pesquisa, foram 
utilizadas as duas primeiras etapas constituídas pela seleção do 
portfólio bibliográfico e da bibliometria. Ambas estão descritas na 
seção 4, onde os resultados e discussões para o tema “Evidenciação 
do Estado da Arte do Balanced Scorecard no E-commerce” são abor-
dados (TASCA et al., 2010; BORTOLUZZI et al., 2011; LACERDA; 
ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; ENSSLIN; ENSSLIN; PACHECO, 2012; 
BRUNA et al., 2012; ROSA et al., 2012).

Figura 1: macroetapas do ProKnow-c

Fonte: Tasca et al. (2010), Lacerda, Ensslin e Ensslin (2011) e Bruna et al. (2012)
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 Ressaltam-se as duas etapas abordadas neste trabalho: A 
seleção de um portfólio bibliográfico, que permite que os pesqui-
sadores obtenham um conjunto restrito de artigos relacionados ao 
tema de pesquisa, com reconhecimento e destaque científico, com 
título, resumo e conteúdo completo, alinhados de acordo com a 
sua percepção e com as delimitações postas (TASCA et al., 2010; 
BORTOLUZZI et al., LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; AZE-
VEDO et al., 2011); e a Bibliometria, sendo o processo pelo qual se 
evidencia quantitativamente os dados estatísticos de um conjunto 
de artigos (Portfólio Bibliográfico) para a gestão da informação e do 
conhecimento científico de determinado assunto, realizado por meio 
da contagem de documentos (TASCA et al., 2010; BORTOLUZZI et 
al., 2011; LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; ROSA et al, 2011). 

 O método em questão entende que a definição das variáveis 
que serão objeto dessas contagens pode ser adequada a cada situ-
ação e a cada pesquisador. Todavia, o propósito fundamental do 
ProKnow-C é a construção de pesquisas fundamentadas em teoria 
e resultados devidamente publicados em canais de difusão cientí-
fica qualificados. Assim, surge a primeira indagação sobre quais os 
principais periódicos que são reconhecidos no meio científico pela 
difusão de conhecimento a respeito do tema desta pesquisa? A vari-
ável dos artigos se faz necessária para que o pesquisador não deixe 
de consultar e ter ciência a respeito de uma publicação que pode 
trazer contribuições relevantes a respeito de teoria e resultados do 
tema. Artigos bem citados podem estar publicados em periódicos 
em evolução e ainda não consagrados, assim como a variável de 
autores. O pesquisador que iniciar sua pesquisa precisa acessar quais 
são os líderes de grupos de pesquisa que são proeminentes sobre o 
tema, uma vez que esses podem ditar tendências e terem trabalhos 
ainda em processo de publicação. A última variável que abarca a 
preocupação quanto às palavras-chave se refere a investigar quais 
os termos correlacionados ao tema de pesquisa, que pode suscitar a 
cooperação, a complementação e a expansão de pesquisas a serem 
realizadas e promover uma rede de difusão científica. 

Nas seções seguintes, o método será apresentado por meio de 
fluxogramas e descritivos dos resultados apresentados a respeito de 
cada etapa do processo, como pode ser visto na figura 2.
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Figura 2: Processo sintetizado de seleção de artigos do Portfólio

Fonte: Adaptado de Lacerda, Ensslin e Ensslin (2012)

ResultAdos e dIscussões

Nesta seção serão abordados os resultados da pesquisa e a 
seleção dos artigos utilizando o ProKnow-C, com a finalidade de 
compor um portfólio bibliográfico e realizar a análise bibliométrica 
do portfólio bibliográfico.

Portfólio Bibliográfico
 
Foram realizadas as seguintes etapas para a seleção do Portfó-

lio Bibliográfico (PB): 1) seleção do banco bruto de artigos; 2) filtro 
quanto à redundância, alinhamento do título e reconhecimento 
científico; 3) filtro do banco bruto de artigos não repetidos e com 
títulos alinhados; e 4) filtro quanto ao alinhamento integral do 
artigo (TASCA et al., 2010; LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; 
BORTOLUZZI et al., 2011; ROSA et al., 2012).

Todas as etapas estão previstas no ProKnow-C e foram reali-
zadas nos meses de setembro e outubro de 2013.

1) Para iniciar o processo do ProKnow-c, é necessário que sejam 
definidos os eixos da pesquisa. Desta forma, dois eixos de pesquisa 
foram definidos: balanced scorecard e e-commerce. 
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Essa definição foi estruturada pela relevância dos dois temas, 
o cenário científico atual (BARKI, BOTELHO, PARENTE, 2013; 
BARNES, HINTON, 2009; BARNES, HINTON, 2012; BREMSER, 
CHUNG, 2005; DIAS, SANTOS, MARTINS, ISABELLA, 2014), pela 
linha de pesquisa a qual os autores trabalham e, principalmente, 
pelo interesse e questionamentos pessoais que os pesquisadores 
têm em saber a respeito do estado da arte na literatura científica 
acerca dos temas sobre o qual esses autores irão desenvolver futu-
ras pesquisas de campo e que necessitam a devida fundamentação 
teórica. Dessa forma, os eixos de pesquisa são abrangentes temas 
de interesse que são deliberados por quem tem anseio e motivação 
em pesquisar a respeito de qualquer área de conhecimento. Esse 
fato é um dos fundamentos que justificam o presente método como 
uma abordagem construtivista: o reconhecimento do conhecimento 
limitado no pesquisador e a incorporação de seus valores e preferên-
cias durante a execução do método científico (ROY, 1993). Todavia, 
tais decisões do pesquisador devem ser explicitadas para a comu-
nidade científica. Assim, esses eixos de pesquisa são explicados e 
explicitados pelas palavras-chave selecionadas pelo pesquisador, 
a serem utilizadas durante o processo de localização do material 
bibliográfico relacionado.

Para o primeiro eixo, foram definidas seis palavras-chave, sen-
do elas: Balanced scorecard, Bsc, Key performance indicators, strategic 
evaluation, strategic management, performance management. Para o 
segundo eixo, foram definidas: electronic commerce, e-commerce, on-
-line businesses, electronic markets, e-business, e-marketplace, b2c. Cada 
palavra-chave foi combinada com a PC do eixo oposto, o que resul-
tou em 28 combinações. Essas combinações foram utilizadas para 
pesquisar em duas bases de dados selecionadas no Portal da Capes. 
As bases foram: “Web of science” e “scopus”. Foram levantados por 
meio da pesquisa 537 artigos publicados em periódicos internacio-
nais, entre janeiro de 2003 e outubro de 2013. Quando utilizadas 
palavras-chave que envolvessem BSC e e-commerce, o período de 
2003 a 2013 contemplou mais de 80% dos resultados encontrados 
na primeira interação da pesquisa, o que possibilitou a utilização 
desse intervalo temporal. Isso pode se explicado devido ao fato de 
o setor de comércio eletrônico ser recente.
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2) Na etapa dois foi realizado um filtro quanto à redundância. 
Os artigos foram então exportados para o gerenciador bibliográfico 
endnote X7. Nessa etapa, foram excluídos 274 artigos duplicados.

3) A terceira etapa constituiu-se na realização do filtro do banco 
bruto de artigos não repetidos quanto ao alinhamento do título. Foi 
feita a leitura do título dos 263 artigos para que o pesquisador identi-
ficasse os que, ao seu critério, estavam alinhados ao tema de pesquisa. 

Essa atividade foi realizada por meio do software Endnote, 
valendo-se do recurso computacional de estilos do aplicativo. Toda-
via, cada pesquisador pode realizar qualquer etapa do ProKnow-C 
com os recursos que sejam mais adequados dentro das preferências 
e habilidades de cada pesquisador sem afetar o resultado final. 
O mais importante a destacar nessa etapa é o confronto entre o 
significado dos títulos e a estrutura cognitiva do pesquisador. A 
partir desse confronto, o objeto (aqui materializado pelos títulos) é 
confrontado com o sujeito (aqui personificado pelo pesquisador), 
gerando uma expansão do entendimento no sujeito a respeito de 
uma gama de produções científicas qualificadas correlacionadas com 
os eixos de pesquisa selecionados (LANDRY, 1995). De outro lado, 
essa expansão de entendimento no sujeito resulta em uma mudança 
do objeto, materializando na redução de artigos que estão sendo 
avaliados para chegar ao portfólio bibliográfico final do processo. 
Essa é outra característica de processos construtivistas, conforme 
observado por Landry (1995).

Assim, foram levantados 56 artigos com o título alinhado ao 
tema. A seguir, para realizar o reconhecimento científico, recorreu-se 
ao google Acadêmico, onde se pesquisou o número de citações dos 
56 artigos. Desses, 38 publicações representaram 94,92% do total 
de citações, em uma análise estatística alinhada com o princípio de 
Pareto (JURAN, 1997), onde há um subconjunto menor da popula-
ção que concentra o maior número de ocorrências de um fenômeno. 
Dessa forma, constatou-se que dessas 38 publicações mais citadas, o 
artigo que teve menos citações obteve 10 citações, sendo esse ponto 
denominado ponto de seleção para as publicações passarem para a 
próxima etapa do método. Foi então lido o resumo destes 38 artigos 
e foram selecionados 26 artigos com resumos alinhados. Entre os 18 
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artigos que não figuravam entre os mais mencionados, depois de 
uma reanálise por serem artigos publicados há menos de dois anos, 
e com tempo insuficiente para serem citados, foram selecionados 
dois artigos com resumo alinhado com o tema.

4) A quarta etapa se refere ao filtro quanto ao alinhamento 
integral do artigo. Nesta etapa, partiu-se para a leitura integral do 
conjunto de 28 artigos (26 mais citados e com resumo alinhado e 
2 da reanálise) a fim de confirmar o alinhamento com o tema da 
pesquisa em questão. Ao final, consideraram-se 22 artigos alinhados 
ao tema.

Com o objetivo de testar a representatividade deste portfólio 
de 22 artigos, buscou-se verificar as referências citadas nos artigos 
do PB. Se houver algum artigo relevante no tema, este deve ter sido 
citado por algum dos artigos do portfólio. Levantaram-se todas as 
referências nos artigos, restringindo-se ao espaço temporal consi-
derado para o estudo, de 2003 a 2013, e a artigos publicados em 
periódicos. Totalizaram-se 205 referências, entre as quais 171 foram 
excluídas por estarem com o título não alinhado. Dos 34 artigos 
restantes, 10 representaram 80,84% do número de citações. Dessas 
referências, 2 foram incorporadas aos 22 artigos selecionados, por 
estarem integralmente alinhados ao tema da pesquisa.

Desta forma, 24 artigos que foram disponibilizados de forma 
gratuita fazem parte do Portfólio Bibliográfico, sendo que esses ar-
tigos serão utilizados para o referencial teórico e para a bibliometria 
do respectivo trabalho, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1: Portfólio Bibliográfico

Fonte: Dados da pesquisa, 2013
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Sendo assim, o PB, evidenciado na Tabela 1, passou a ser for-
mado por artigos alinhados ao tema Balanced ScoreCard no setor 
de comércio eletrônico, sendo os artigos do PB recentes ou com um 
número mínimo estabelecido de citações. Tal aderência ao tema foi 
constatada conforme as delimitações postas pelos pesquisadores ao 
longo da pesquisa em relação a: (i) Identificação das palavras-chave 
definidas; (ii) bases escolhidas no portal de periódicos da CAPES; 
(iii) títulos; (iv) resumos; e (v) conteúdo integral dos artigos que 
passaram a compor o PB. 

Análise Bibliométrica
Com o portfólio bibliográfico definido, parte-se para a segunda 

fase do processo de identificação das informações, ou seja, a análise 
bibliométrica. Para essa fase, utilizou-se como origem dos dados: os 
artigos do PB, as referências do PB e ambos os parâmetros analisa-
dos foram: os periódicos, os artigos, os autores, e as palavras-chave 
(Figura 3) (TASCA et al., 2010; LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 
2011; BORTOLUZZI et al., 2011; ROSA et al., 2012).

Nos Periódicos de Destaque, analisou-se a relevância dos perió-
dicos tanto no PB quanto nas referências, conforme mostra a Figura 3.

Figura 3: Periódicos de destaque

Fonte: Dados da pesquisa, 2013
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 O quadrante superior direito apresenta o “Internet Research” 
como o periódico com destaque no PB e nas referências. Ele con-
tribui com 20 artigos nas referências e 2 artigos no PB e apresenta 
um fator de impacto segundo o JCR, de 1,500 e o SJR, de 0,9. Dois 
periódicos apresentam destaque nas referências, o “Information 
and Management”, com o SJR de 0,350 e o “Journal of Management 
Information Systems”, com o JCR de 1,262 e o SJR de 1,600.

 Os Artigos e Autores de Destaque do PB foram analisados 
conforme Figura 4. O artigo “An analysis of e-business adoption 
and its impact on business performance”, de Wu (2003), apresenta 
destaque com 286 citações no google Acadêmico e seu autor, Fang 
Wu, possui 11 citações nas referências do PB.

Figura 4: artigos de destaque

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

 A Figura 5, na sequência, evidencia os autores que mais con-
tribuem com artigos relevantes no PB e nas referências. São 49 au-
tores para os 24 artigos do PB. Os destaques no PB e nas referências 
são três autores, David Barnes, com 2 artigos no PB e 9 artigos nas 
referências do PB, Fiona Ellis-Chadwick com 2 artigos no Portfólio 
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Bibliográfico e 11 artigos nas referências do PB e Matthew Hinton 
com 2 artigos no PB e 9 artigos nas referências do PB.

 Os demais autores contribuem com um artigo para o Portfólio 
Bibliográfico. Destacam-se três autores de artigos do PB, cada um 
com 11 citações nas referências do PB, Sridhar Balasubramanian, 
Fiona Ellis-Chadwick e Neil F. Doherty.

Figura 5: autores de destaque

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

 Outro ponto importante a ser pesquisado e que evidencia a 
efetividade do processo de mapeamento de um tema por meio do 
Proknow-C é o conjunto de palavras-chave mais citado nos artigos 
do PB. A Figura 6 apresenta as Palavras-chave de Destaque do Por-
tfólio Bibliográfico. O termo “Electronic commerce” se repete nove 
vezes, “E-commerce” e “Performance Measurement” se repetem 5 
vezes, “Internet” e “Small to Medium Sized Enterprises” se repetem 
quatro vezes, “Balanced Scorecard” se repete três vezes, “B2C”, 
“Organizational Performance” e “Performance Measures” se repete 
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duas vezes no conjunto de 43 palavras-chave. As demais palavras 
aparecem apenas uma vez.

Figura 6: Palavras-chave de destaque

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

Outro ponto relevante a ser pesquisado e que evidencia a 
efetividade do processo de mapeamento de um tema por meio do 
Proknow-C é o conjunto de palavras-chave mais citado nos artigos 
do PB. Identificou-se um total de 86 palavras-chave. As palavras-
-chave definidas com base nos eixos desta pesquisa figuram entre as 
29 mais citadas. Ei-las em ordem decrescente, seguidas da quantida-
de de aparições: electronic commerce, 9; e-commerce, e performance 
measurement, 5; internet, e small to medium-sized, 4; balanced scorecard, 
3; b2b,  organizational performance, e performance measures, 2; eletronic 
commerce, e-service quality, e-supply chain management, e-tail, internet 
shopping, inter-organizational systems, it-business process integration, 
it-related resources, knowledge evolution, measurement, performance mea-
surement, relationship marketing theory, retailing, strategic evaluation, 
technological change, innovation in ict, innovation, internet channel 
evaluation, performance measures, value creation, 1. Tal fato corrobora 
a aderência das palavras-chave utilizadas no início da pesquisa, o 
que valida a utilização delas no processo de busca.
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consIdeRAções fInAIs

As produções científicas tornaram-se fundamentais no coti-
diano de pesquisadores e estudiosos, fato este decorrente da busca 
constante pela inovação e atualização da comunidade acadêmica 
e empresarial. Porém, diante do volume de publicações científicas 
existentes, surge um problema: Como o pesquisador pode ter acesso 
às publicações de maior destaque para o seu tema de estudo

É neste contexto que o presente trabalho apresenta como per-
gunta de pesquisa: “como realizar a busca, seleção e evidenciação 
dos artigos com maior representatividade acadêmica e alinhados 
ao tema e demonstração de seus parâmetros para o tema Balan-
ced Scorecard no e-commerce?”. Para responder a esta pergunta 
o trabalho propõe como objetivo: selecionar os artigos com maior 
reconhecimento científico sobre o tema Balanced Scorecard no e-
-commerce e a partir deste portfólio bibliográfico evidenciar os 
artigos, periódicos, autores e palavras-chave mais presentes e com 
isso gerar contribuição científica sobre o assunto. Para atingir este 
objetivo, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (i) 
selecionar um Portfólio Bibliográfico-PB alinhado ao tema Balanced 
Scorecard (BSC) no e-commerce, com destaque científico, nas bases 
de dados internacionais, (ii) realizar uma análise bibliométrica.

O ProKnow-c foi utilizado como instrumento de intervenção, 
possibilitando que a pesquisa fosse realizada de uma forma estrutu-
rada. Assim, a respectiva ferramenta proporcionou ao pesquisador 
conhecer o que a literatura internacional já publicou referente ao 
tema “BSC no e-commerce”. 

A utilização do processo ProKnow-c (Knowledge development 
Process- constructivist) compreendeu as seguintes etapas: seleção do 
portfólio bibliográfico e a análise bibliométrica dos artigos seleciona-
dos. A pesquisa contou com a delimitação do pesquisador segundo 
sua visão de mundo, tendo como delimitações; a) artigos publicados 
e disponíveis gratuitamente no portal periódicos da CAPES na base 
ISI e Scopus; b) artigos publicados em periódicos internacionais; c) 
artigos do tipo “Journal Article”, não sendo consideradas outras 
fontes de pesquisa, como: teses, dissertações e livros; d) artigos 
publicados entre os anos de 2003 a 2013.
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Desta forma, obteve-se um portfólio bibliográfico contendo 24 
artigos alinhados ao tema e com reconhecimento científico, segundo 
as percepções do pesquisador. O conhecimento desse conteúdo pro-
porcionará ao pesquisador a oportunidade futura de complementar 
o tema pesquisado a partir do embasamento adquirido.

 A análise bibliométrica analisou os periódicos, artigos, autores 
e palavras-chave de maior destaque nos artigos do portfólio biblio-
gráfico junto às referências contidas em cada um destes artigos.

 Entre os periódicos mais presentes, destacou-se o “Internet 
Research”; como artigo mais citado, “An analysis of e-business 
adoption and its impact on business performance”; e como autores 
de destaque: David Barnes, Fiona Ellis-Chadwick e Matthew Hinton.

Constatou-se neste estudo que, embora outros modelos de 
avaliação de “balanceados” ou “multidimensionais” tenham sido 
desenvolvidos, o BSC se tornou preeminente e passou a dominar 
não apenas a pesquisa sobre avaliação de desempenho, mas também 
a prática, em que algo entre 30% e 60% das empresas o adotaram 
de alguma forma.

Algumas adaptações do BSC para o e-business foram identifi-
cadas com algumas particularidades: incorporação de quatro pers-
pectivas adicionais (marca, serviços, mercado, tecnologia) para a 
perspectiva tradicional do cliente do BSC; combinação do BSC com 
taxonomias existentes de modelos de e-business para desenvolver 
uma estrutura de medição de desempenho de e-business; agregação 
de métricas de e-business para avaliar o desempenho do site, o de-
sempenho dos processos de negócios, o desempenho dos clientes, 
e a relação entre e-business e estratégia de negócios.

Apesar de vários artigos terem publicado diversos relatos sobre 
o “sucesso” do BSC em grandes corporações, identificou-se neste 
estudo uma aplicação do BSC no e-commerce em uma MPE. O caso 
apresenta exemplos concretos de como a gestão transforma objetivos 
em ações, vincula-os ao orçamento e compromete os atores respon-
sáveis. Além disso, descreve como a empresa utiliza o desenvolvi-
mento do BSC para instituir um processo de aprendizado contínuo, 
oferecendo feedback para as várias partes interessadas.

Ao tempo que essas informações evidenciam à pergunta da 
pesquisa e ao objetivo geral e específico, demonstram um processo 
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em forma estruturada, capaz de enfrentar o desafio dos pesquisado-
res, quando do início de suas pesquisas quanto à questão de como 
proceder a uma revisão bibliográfica do estado da arte do tema que 
se propõe investigar e contribuir. 
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