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RESUMO
A metodologia Balanced Scorecard (BSC) centra-se nas grandes questões críticas de
organizações modernas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. A medição efetiva do
desempenho desta última se dá pela avaliação da implementação bem-sucedida da
estratégia organizacional. O objetivo central deste trabalho é apresentar o
desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho estratégico para uma
organização sem fins lucrativos, cujo objeto de estudo é a Associação de Apoio as
Comunidades do Campo - AACC, no contexto da metodologia BSC de Kaplan e
Norton. A metodologia deste estudo de caso é de natureza exploratória, qualitativa e
descritiva, além de diagnosticar a coerência do Mapa Estratégico em uma organização,
tendo como base o planejamento estratégico de 2010 a 2012. Inicialmente, foi realizada
uma revisão de literatura contemplando os principais aspectos de Estratégia e dos
Mapas de Avaliação de desempenho envolvendo a tradução do BSC e a avaliação da
estratégia. Os principais resultados da abordagem proposta referem à avaliação dos
escores globais para cada uma das dimensões da metodologia BSC, ou seja, financeiro,
cliente, processos internos e crescimento-aprendizado. Esses resultados são capazes de
ajudar a organização a avaliar e rever sua estratégia e, em geral, a adotar métodos de
gestão com mais precisão. A coleta de dados centraliza-se nas entrevistas com
questionário semiestruturado. Os resultados obtidos sinalizam relativo balanceamento e
alinhamento dos objetivos estratégicos, baixa relação de causalidade do mapa,
comunicação estratégica insuficiente e fragmentada. Para os entrevistados a cultura
organizacional é o maior fator impeditivo para estruturação de um modelo de gestão a
partir de indicadores estratégicos e o processo deve-se iniciar pelos indicadores não
financeiros gradativamente. Os indicadores de desempenho da AACC/RN retratam mais
a meritocracia que os procedimentos operacionais dos projetos sociais no contexto do
Mapa Estratégico determinado em uma visão de curto prazo em detrimento do longo
prazo. Porém, existem evidências de melhoria do gerenciamento e desempenho
estratégico tomados como base tanto do planejamento como do mapa estratégico
estruturado. Para tanto, as entidades sem fins lucrativos precisam adotar uma forma de
gerenciamento que possibilite o planejamento, estabelecimento de objetivos e metas que
propiciem a continuidade de suas atividades, e que gerem instrumentos que possam
medir o desempenho financeiro e não financeiro, com o intuito de desenvolver ações
estratégicas para seu crescimento e sustentabilidade.

Palavras-chave: Gestão Estratégica. Avaliação de Desempenho. Mapa Estratégico.
Balanced Scorecard. Terceiro Setor.
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ABSTRACT
The methodology Balanced Scorecard (BSC) focuses on the major critical issues of
modern organizations, whether with or without profit. The measurement of the effective
performance of the latter is by evaluating the successful implementation of
organizational strategy. The aim of this paper is to present the development of a system
of performance measurement strategy for a nonprofit organization, whose object of
study is the Associação de Apoio as Comunidades do Campo - AACC, in the context of
the BSC methodology of Kaplan and Norton. The methodology of this case study is an
exploratory, descriptive and qualitative, and diagnose the coherence of the Strategy Map
in an organization, based strategic planning from 2010 to 2012. Initially conducted a
literature review covering the main aspects of strategy maps and performance
evaluation involving the translation of the BSC and strategy evaluation. The main
results of the proposed approach refers to evaluation of overall scores for each
dimension of the BSC methodology, financial, customer, internal processes, learning
and growth. These results are able to help the organization evaluate and revise their
strategy and, in general, to adopt management methods more accurately. Data collection
is centered on interviews with semi-structured questionnaire. The findings highlight on
balancing and alignment of strategic objectives, low causality map, strategic
communication insufficient and fragmented. For interviewees organizational culture is
the biggest impediment to structuring a management model based on indicators and
strategic process should be initiated by non-financial indicators gradually. The
performance indicators of the AACC/RN portray more meritocracy operational
procedures of social projects in the context of the Strategic Map determined in a shortterm over the long term. However, there is evidence of improved performance
management and strategic taken as a basis of planning as both the strategic map
structured. Therefore, the nonprofits need to adopt a form of management that enables
planning, setting objectives and targets that provide the continuity of its activities, and
generating instruments that can measure the financial performance and non-financial, in
order to develop strategic actions for growth and sustainability.
Keywords: Strategic Management. Performance Evaluation. Strategic Map. Balanced
Scorecard. Third Sector.
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INTRODUÇÃO

O aumento de entidades privadas sem fins lucrativos vem alterando
intensamente as relações entre os grupos que participam desses processos sociais.
Segundo Druker (2006), essas organizações atuam em vários campos, proporcionando
inúmeros benefícios à coletividade, paralelamente às preocupações com a transparência
no uso dos recursos de forma eficiente e eficaz.
O Balanced Scorecard, apresentado inicialmente como ferramenta de
monitoramento da performance e controle da estratégia, evoluiu em seu potencial de
análise, passando a ser tratado como uma ferramenta de gestão de organizações de
grande, médio e pequeno porte. Além disso, da possibilidade de aplicação inclusive para
indivíduos e equipes. Pouco tempo após sua criação, o conceito tornou-se amplamente
disseminado e aplicado por executivos em todo o mundo. Segundo Kaplan e Norton
(2009, p. 87), a expressão da língua inglesa “Balanced Scorecard” significa “cartão de
pontos equilibrados”. Trata-se de uma expressão que, no idioma original, contém
diversos significados e qualquer tentativa de tradução pode implicar imperfeições na
interpretação. Como o termo vem sendo usado com freqüência no Brasil, em sua forma
original, optou-se pelo uso do termo inglês ou de sua sigla (BSC).
Dentre as informações geradas, podem-se elucidar o surgimento da missão,
visão, objetivos estratégicos, e da análise do ambiente interno e externo, entre outros,
compilando-os na necessidade de integração entre todos esses para a eficiência
estratégica.
Contudo, o programa desses elementos torna-se um aliado à sobrevivência
organizacional, sugerindo o direcionamento das atuações de hoje em busca dos
objetivos que se deseja alcançar amanhã, agindo pro ativamente, com vistas à
sustentabilidade da organização (TAJRA, 2006).
Além disso, o mapa estratégico organizacional surge como uma proposta de
apresentar a integração sugerida, gerando uma representação gráfica das ações
propostas pela organização para o alcance de suas metas organizacionais. No entanto,
essa representação exige esforço conjunto e conhecimento profundo dos envolvidos.
No caso do terceiro setor, formado por instituições que oferecem serviços à
sociedade sem obtenção de lucro, essa realidade é ainda mais desafiadora, pois o foco
no futuro depende do uso coerente dos recursos financeiros, tipicamente restritos nessas
organizações.
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1.1

RELEVÂNCIA DO TEMA

As organizações privadas sem fins lucrativos, pertencentes ao terceiro setor,
têm aumentado à utilização de indicadores de desempenho através de indicadores
estratégicos como uma ferramenta para acompanhamento, gestão e medição do
desempenho. Indicadores de desempenho foram criados a partir de diferentes
ferramentas e quadros, como o Business Excellence Model, Investors in People, ISO
9000, o Balanced Scorecard e a avaliação comparativa (MCADAM; HAZLETT;
CASEY, 2005).
A Gestão Estratégica com base em mapa estratégico tem evoluido nos
últimos anos. Apesar de ser uma abordagem bem concretizada no estudo das estruturas
organizacionais em geral, os conceitos sobre estratégia organizacional têm sido
aprimorados e difundidos de forma abrangente.
O sucesso de uma organização sem fins lucrativos está em sua intenção
principal, naquilo que está definido na sua missão e visão, na sua demarcação
estratégica. Ter um serviço revolucionário, com impacto social e com uma qualidade
desejada, pode fazer a diferença. Existe a preocupação de entender como funciona o
processo dessas organizações sem fins lucrativos e muni-las de instrumentos que
indiquem, a cada momento, como se encontra a organização e disponibilizar meios para
que cada responsável por sua atividade possa ajustar o rumo com agilidade e eficácia
mediante as estratégias a serem utilizadas na gestão de recursos.

1.2

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O Balanced Scorecard tem sido largamente utilizado como um mapa
estratégico e quadro de desempenho em organizações privadas sem fins lucrativos em
todo o mundo. Apesar do aumento no número de estudos sobre sua utilidade para o
setor privado (HERRERO, 2005). Existe ainda a necessidade de testar a viabilidade do
BSC como um quadro de gestão dos recursos e avaliação de desempenho de seus
projetos no domínio das organizações sem fins lucrativos.
A partir daí, este trabalho visa a explicitar a natureza desses indicadores e
como é avaliado e monitorado o Mapa Estratégico na Associação de Apoio às
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Comunidades do Campo – AACC, uma associação não governamental sem fins
lucrativos localizada em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.
Observadas as peculiaridades das organizações sem fins lucrativos, o
problema de investigação proposto é: Quais os indicadores estratégicos e respectivas
medidas podem ser utilizados para a implantação da metodologia do Balanced
Scorecard em uma associação sem fins lucrativos?
Essa questão norteadora fortalece o problema central da pesquisa, que verificará
se é possível acompanhar a implementação das estratégias através da utilização do BSC
como ferramenta de monitoramento dos objetivos e das ações em uma associação sem
fins lucrativos.

1.3

OBJETIVOS DE PESQUISA

1.3.1 Objetivo Geral

Tendo em vista a importância que vem sendo atribuída ao Balanced
Scorecard nos últimos anos, decidiu-se investigar: Como satisfazer a gestão estratégica
de organizações sem fins lucrativos, com vistas à elaboração de uma proposta de mapa
estratégico capaz de avaliar o desempenho da organização.
O objetivo geral deste trabalho consiste em realizar uma análise sobre o grau
de contribuição de um mapa estratégico para uma organização sem fins lucrativos aliado
ao grau de avaliação do processo de gestão dos recursos utilizados.
Portanto, o objetivo central desta pesquisa é desenvolver um estudo para
evidenciar as dificuldades de gestão operacional e definir, através de um mapa de
avaliação de desempenho, as variáveis de controle, metas e interpretações para que a
organização apresente desempenho positivo e crescimento ao longo do tempo.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Descrever o desenvolvimento da concepção dos indicadores de
desempenho Clientes e Aprendizado/Crescimento a partir do Planejamento Estratégico
de uma organização sem fins lucrativos do terceiro setor;
15

- Demonstrar os benefícios gerenciais e estratégicos através do emprego dos
indicadores de desempenho do BSC como ferramenta de avaliação quantitativa e
qualitativa;
- Identificar quais são e como são utilizados os indicadores estratégicos;
- Indicar ações de melhorias a partir dos indicadores de desempenho do
BSC;
Este trabalho apresenta uma investigação em curso a ser realizada, com foco
em uma organização brasileira privada sem fins lucrativos do terceiro setor. O principal
objetivo da investigação foi corroborar a aptidão do BSC como um quadro estratégico e
de desempenho para esse tipo de organização.
A proposta da pesquisa engloba tanto aspectos de gestão estratégica de
recursos quanto o uso de indicadores que possam mensurar o desempenho, se eficiente e
eficaz, da gestão. Neste estudo, que tem como objeto uma organização sem fins
lucrativos, não compete manter a perspectiva financeira no topo da estrutura de seu
mapa estratégico como faz a grande maioria das empresas com fins de lucro. Tendo em
vista que outros aspectos são priorizados nessas organizações de acordo com sua
missão, valores e os objetivos pactuados através das parceiras públicas ou privadas de
atendimento ao público assistido.
Por fim, os objetivos que nortearão a elaboração dos questionários contidos
nos Apêndices A e B deste estudo de caso estão descritos em linhas gerais: Como será
que a entidade está mensurando e acompanhando o seu plano estratégico de longo
prazo?

1.4

HIPÓTESES

1.4.1 Hipótese Geral

A implementação de uma estrutura de indicadores de desempenho como
ferramenta de gestão para análise de desempenho em uma organização privada sem fins
lucrativos traz vantagens operacionais e econômicas no uso dos recursos existentes.
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1.4.2 Hipóteses Específicas

- A oportunidade de implementação de uma ferramenta de gestão estratégica
em uma ONG é vantajosa como mecanismo de mensuração qualitativa e quantitativa de
desempenho.
- O mapa estratégico com a adaptação de indicadores específicos ao
segmento estudado tornará viável a avaliação das estratégias utilizadas na gestão dos
recursos da ONG.
- O uso do Balanced Scoredcard – BSC, como um modelo de mapa
estratégico é uma importante ferramenta de auxílio à gestão na tomada de decisões
futuras não só das empresas, mas também das entidades sem fins lucrativos.
- O uso da ferramenta empresarial BSC facilitará procedimentos de
avaliação necessários para medir a eficiência e a eficácia da aplicação dos recursos da
organização privada sem fins lucrativos.

1.5

JUSTIFICATIVA

A principal justificativa deste trabalho é trazer a discussão do uso da
ferramenta empresarial Balanced Scorecard - BSC para organizações sem fins
lucrativos, como também avaliar as possibilidades de ser este um instrumento capaz de
diagnosticar essas estratégias quanto ao uso eficiente dos diversos recursos para a
manutenção da missão e consecução dos objetivos institucionais.
Kaplan e Norton (2001) afirmam que os princípios fundamentais para a
criação de um mapa de avaliação de desempenho por indicadores focalizado nas
estratégias são aplicáveis a todos os setores e, consequentemente, às instituições sem
fins lucrativos, que inclusive muitas dessas entidades têm utilizado com eficácia o
Balanced Scorecard, obtendo benefícios expressivos.
Portanto, buscou-se elucidar o BSC com suas quatro perspectivas voltadas a
organizações privadas sem fins lucrativos, agregando os mapas estratégicos
convencionais e corroborando com as novas proposições de Kaplan e Norton quanto à
flexibilidade do controle estratégico.
Mâsih (2001, p. 147) afirma que: “o Balanced Scorecard também pode
proporcionar foco, motivação e responsabilidades significativas em organizações do
terceiro setor, oferecendo a base lógica para a existência dessas entidades”.
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O BSC também tem sido empregado em associações envolvidas que
prestam serviços na área da saúde (MOULLIN, 2004a; 2004b; MOULLIN et al., 2007)
e ensino superior (CHEN; YANG; SHIAU, 2006; VIEGAS; QUEIROZ; HÉKIS, 2011).
Embora amplamente utilizados nos setores privado e público, ainda existe a necessidade
de investigar o BSC como uma estratégia de gerenciamento de desempenho para
organizações sem fins lucrativos, sobretudo nos países em desenvolvimento.
Com base nas idéias apresentadas acima, este estudo visa testar se as
perspectivas do BSC pode ajudar a melhorar o desempenho das organizações privadas
sem fins lucrativos e qual o impacto de empregá-lo como um avaliador de desempenho.
O estudo observa e descreve os mecanismos atuais utilizados como indicadores para
avaliação de desempenho organizacional na gestão de recursos aplicados a uma
organização sem fins lucrativos.
A pesquisa discute as possíveis semelhanças e diferenças existentes entre o
modelo de planejamento e avaliação atualmente utilizado pela organização, tomando
por base os indicadores estratégicos extraídos da proposta do Balanced Scorecard - BSC
para a referida organização.

1.5.1 Justificativa para a Escolha do Balanced Scorecard

A partir da análise dos diversos fatores que implicam na importância e
ciência de que os indicadores irão direcionar as táticas gerenciais, as organizações
utilizam indicadores desconexos das metas de longo prazo. “Se existe a necessidade de
sobreviver e prosperar na era da informação, as entidades devem utilizar sistemas de
gestão e medição de desempenho derivados de suas estratégias e capacidades”
(KAPLAN e NORTON, 1997, p. 21).
O Balanced Scorecard é um dos instrumentos que atende a essas exigências,
pois permite aos gestores entender os objetivos estratégicos de uma organização em um
conjunto coerente de medidas de desempenho (CAMPOS, 2008, p. 59).

1.5.2 Justificativa para a Escolha da Organização

A organização estudada neste trabalho foi a Associação de Apoio às
Comunidades do Campo – AACC/RN, uma entidade do Terceiro Setor no Estado do
Rio Grande do Norte, qualificada como associação sem fins lucrativos. O processo de
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busca iniciou-se no site da Associação Brasileira de Organizações não Governamentais
(ABONG) e do Ministério da Justiça, este último caracterizado como órgão fiscalizador
desse tipo de organização.
Os prévios resultados da AACC/RN já demonstram que existem alguns
serviços de natureza operacional cuja permissão dos gestores para entender a lógica do
BSC não tem a mesma facilidade para fazê-lo, o que resultou na definição de objetivos
inatingíveis, metas inadequadas e de difícil mensuração, inclusive na dificuldade na
interpretação dos indicadores de desempenho já existentes. Esse problema é resultado
da falta de experiência de alguns setores ou programas-chaves, alguns dos quais nunca
haviam participado de um processo de planejamento estratégico.
Os gestores da AACC/RN reconhecem que o BSC ajuda a conceber viáveis
planos e também lhes permite gerir melhor os seus programas. Há um consenso em toda
a equipe de gestão de que os resultados dos indicadores de desempenho BSC
proporcionaram uma base útil para o lançamento de um “regime de gestão de
desempenho”, que foi introduzida no curso de 2010 e será à base do monitoramento do
planejamento trienal.

1.6

Estrutura do Trabalho

De início, serão apresentados os conceitos terminológicos sobre terceiro
setor, estratégia, mapas estratégicos, passando pela apresentação dos principais
indicadores necessários para avaliação dessas organizações. Sendo assim, este estudo
divide-se em 6 (seis) capítulos onde estão referenciadas todas as características que
envolvem o conceito norteador deste trabalho, o método aplicado, o objeto de pesquisa
e seu cenário, as etapas e os resultados a serem encontrados. A seguir, expõe-se um
breve comentário acerca de cada capítulo que compõe este trabalho.
Capítulo 1 – Introdução: O primeiro capítulo desta pesquisa apresenta uma
breve contextualização do fenômeno a ser investigado, o problema de pesquisa, os
objetivos, a justificativa e a delimitação do estudo.
Capítulo 2 – No segundo capítulo, é feita uma revisão da literatura em que
são abordados aspectos como: a origem e evolução, o significado dos principais
componentes e as dificuldades na implementação do Balanced Scorecard. Este capítulo
inicia com a exposição dos conceitos de Kaplan (1994; 1997; 2002; 2006; 2009),
Mintzberg (2006) e Druker (1999) acerca do que são e como se formam as organizações
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sem fins lucrativos, seus tipos e peculiaridades; abordando a perspectiva de diversos
autores como Fernandes e Oliveira (2003), Ioschpe (2005), Barbosa e Tenório (2006)
para conceituar os ambientes em que as mesmas estão inseridas. O fortalecimento sobre
estratégia dar-se-á sob conceitos base para o entendimento do Mapa de Avaliação de
Desempenho, apresentando as origens da estratégia e delineando os pressupostos da
administração estratégica que traz ao gestor o desafio de conhecer e integrar ambientes
e organizações. Posteriormente, é feito um resgate dos estudos históricos desde Ansoff
(1981), passando por Porter (1998) e chegando a Mintzberg (2006), propondo, pelo
método exposto por Kaplan e Norton (1997), a utilização do Balanced Scorecard como
painel de controle estratégico da organização. Por fim, traz a discussão da proposição de
uma nova perspectiva específica para esse segmento.
Capítulo 3 – Método de Trabalho: Define o método de trabalho e a
estratégia de pesquisa adotada. Tem como base os conceitos de estudo de caso
defendidos por Cervo e Bervian (2006), Marconi (2001), Gil (2002) e Yin (2005).
Sendo assim, a metodologia é mostrada a partir da descrição das etapas da evolução do
estudo para que os objetivos fossem alcançados.
Capítulo 4 – Apresentação da Organização: Far-se-á segundo a revisão
bibliográfica dos planos e projetos da Associação de Apoio às Comunidades do Campo
– AACC/RN, a identidade das perspectivas básicas das estratégias adotadas no
Planejamento. Por fim, tratar-se-á da coleta de dados, abordando as questões
relacionadas à perspectiva estratégica da AACC/RN.
Capítulo 5 – Dar-se-á a análise de resultados onde apresenta os indicadores
propostos a partir do Planejamento Estratégico trienal da organização estudada.
Capitulo 6 – É caracterizado as respostas do objetivo geral de acordo com as
análise de resultados e posteriormente as respostas ao problema de pesquisa sobre uso
dos indicadores do Mapa Estratégico na organização pesquisada confrontando com os
objetivos e hipóteses especificas validadas.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - ONG

Na última década, o Brasil tem sofrido grandes mudanças nos campos
econômicos, político e social. Dentre essas mudanças, destaca-se cada vez mais a
conscientização da sociedade civil, atuando em questões relacionadas à cidadania,
educação, segurança e meio ambiente. Segundo dados do Intituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE (2005), o Terceiro Setor já é responsável pela geração de
uma grande quantidade de empregos no país, cerca de 10,5% da população
economicamente ativa, além de movimentar grandes volumes de recursos financeiros,
atingindo aproximadamente 8% do PIB brasileiro, conforme dados do relatório anual do
IPEA em 2005.
Já na pesquisa mais recente do IBGE (2008), constata-se que no início da
década de 1990 havia 106 mil organizações dessa categoria atuando no país, número
aumentado para 338 mil em 2005. Estas empregam 1,7 milhões de pessoas, sem
considerar os voluntários, que são à força de trabalho mais expressiva no setor.
Segundo Yeung (2006), esse crescimento tem movido novos desafios,
obrigando essas organizações a reestruturar ou repensar a forma de gestão de seus
recursos

humanos,

físicos

e

financeiros,

seu

posicionamento

estratégico

e

principalmente a avaliação do resultado de suas ações e dos projetos sociais
desenvolvidos, uma vez que o próprio contexto ambiental em que estão colocadas tem
sofrido mutações significativas nos últimos anos.
De acordo com Sampaio (2008, p. 22), “estas organizações sem fins
lucrativos têm um papel importante em ajudar o governo a formular políticas, prestar
serviços e aumentar a flexibilidade e agilidade nos processos de gestão pública”. Por
essa razão, existem vários tipos de organizações do terceiro setor ligadas aos três níveis
de governo (federal, estadual e local). Um importante tipo de serviço público federal
emitido pelo governo é o atendimento às comunidades rurais, tanto no que diz respeito
às questões de reforma agrária como questões sociais, que é realizado principalmente
por esse tipo organização.
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Sendo assim, o terceiro setor brasileiro tem seus desafios, principalmente no
que se refere às limitações de gestão de suas organizações. Um dos maiores parceiros
das organizações sem fins lucrativos - ongs, o Banco Mundial, ao avaliar o desempenho
das Ongs brasileiras, concluiu que as entidades possuem uma série de deficiências na
área administrativa, relacionadas ao desempenho gerencial, profissionalização de
pessoal, diminuição de custos indiretos, entre outros. Muitos trabalhos científicos
sugerem que essas entidades, a despeito de sua importância, apresentam uma série de
restrições quanto à sua atuação eficiente e ao impacto de suas ações (FERNANDES,
1994; TEODÓSIO, 2002; SILVA, 2004; TENÓRIO, 2006; CABRAL, 2007).
Como entidades privadas sem fins lucrativos, essas organizações têm de
cumprir as exigências estabelecidas pelo Governo (CABRAL, 2007). Para apoiá-los em
suas atividades, precisam de um mecanismo de apoio sob a forma de uma entidade para
ajudá-los dentro do enquadramento legal, a fim de assegurar o financiamento, para gerir
contratos, compra de bens nos mercados interno e externo e ter em conta todas as
despesas para o financiamento.
Apesar de ser uma abordagem bem consolidada no estudo das estruturas
organizacionais em geral, os conceitos sobre estratégia organizacional ainda têm sido
aperfeiçoados e difundidos de forma abrangente (WUA, 2009).
Segundo Pfeffer e Fong (2002), as organizações das mais variadas, desde
educacionais até às de cunho cultural, cada vez mais são solicitadas para prestar contas
aos seus usuários. Esse problema é ampliado pela incapacidade dessas organizações de
como adequar e medir o valor agregado por seus programas, sendo de extrema
importância desenvolver e medir os processos que levam a resultados bem-sucedidos.
Coexistem interligados como entes participantes da discussão econômica
três divisões distintas que promovem o desenvolvimento do ambiente econômico e
social no Brasil. No primeiro setor, estão às representações governamentais, cujo
principal atributo é a manutenção do bem-estar da sociedade; no segundo setor,
encontram-se as empresas privadas ou mistas, cuja finalidade principal está centrada no
lucro a ser distribuído aos investidores ou acionistas; e, por fim, o terceiro setor, onde se
inserem as organizações sem fins lucrativos, cuja principal missão é o apoio ao Estado
na promoção do bem-estar da sociedade, tendo por base o voluntariado (OLIVEIRA,
2009).
Essas entidades são diversificadas e realizam variados serviços, sempre
voltados para a sociedade, agindo inclusive em defesa do meio ambiente.
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Ao comparar as organizações do terceiro setor com as organizações dos
outros dois setores, Ioschpe (2005, p. 143) considera como características mais
particulares e complementares do terceiro setor as seguintes:

a) não têm fins lucrativos, sendo organizações voluntárias;
b) são formadas, total ou parcialmente, por cidadãos organizados
voluntariamente;
c) o corpo técnico normalmente é constituído por cidadãos ligados à
organização por razões filosóficas;
d) são orientadas para a ação; e
e) comumente são intermediárias entre o cidadão comum e entidades que
podem participar da solução de problemas identificados.

Falconer (1999) amplia um pouco mais a visão sobre terceiro setor em
relação ao conceito quanto a estratégias ligadas à sustentabilidade como a capacidade de
adquirir recursos – sejam eles financeiros, materiais ou humanos – e utilizá-los de forma
eficiente e duradoura, para que a organização alcance seus propósitos de maneira
continuada. A sustentabilidade tem se firmado nas organizações como resultado do
melhor gerenciamento, em que a organização consegue acompanhar e medir o
crescimento dos negócios e, consequentemente, a permanência e o fortalecimento de
suas atividades.
Conforme Hudson (1999), os problemas mundiais como baixo índice de
desenvolvimento humano, crianças em situação de risco, falta de melhor qualificação
profissional são agravados em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A
inaptidão do Estado em dar conta de todas essas questões fez com que surgissem
entidades sem fins lucrativos, sob a forma de associações ou fundações.
Tendo em vista a forma de atuação, essas entidades precisam captar recursos
para fazer face aos custos e despesas incorridos no processo de produção e distribuição
de bens e serviços, que, no caso das entidades filantrópicas, são gratuitos (MARTELLO,
2008).
Segundo Wu e Hung (2008), o equilíbrio financeiro está associado ao tempo
de cumprir a missão de uma entidade, surgindo assim a busca por novas tecnologias de
gestão que tenham a capacidade de suprir com informações integradas e que forneçam
uma medição do grau de sucesso das estratégias implementadas.
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Já conforme Tenório (2006), os objetivos das organizações sem fins
lucrativos diferem das metas e objetivos de empresas de cunho lucrativo; pois, enquanto
a empresa possui o valor obtido pelo lucro operacional como indicador básico para
mensuração de seus resultados e desempenho, na organização sem fins de lucro não se
pode medir desempenho da mesma maneira.
Para as organizações sem fins lucrativos alcançarem então seus objetivos a
partir da análise dos planos de ação dos projetos, que não estão traduzidos em resultados
financeiros, é preciso que se organizem financeiramente com extremo rigor para que
possam estabelecer seu foco em suas atividades fim (SAMPAIO, 2008).

2.2 TERCEIRO SETOR

O terceiro setor tem suas raízes na sociedade norte-americana, que, até os
anos 1970, desconhecia esse tipo de entidade não estatal. No Brasil, os movimentos em
torno da organização das sociedades civis também surgiram no mesmo período, a qual
representava um conjunto de agentes privados com fins públicos cujos programas
visavam a atender direitos sociais básicos e combater a exclusão social (WINCKLER,
2005, p. 31).
A origem desse tipo de organização pode ser analisada com base nos
conceitos de associativismo. Conforme Coelho (2002, p. 31), por intermédio das
organizações religiosas e étnicas, as associações voluntárias, na grande maioria das
vezes, estiveram presentes nas comunidades em maior ou menor grau, e antecedem o
surgimento do welfare state - o Estado do bem-estar.
Há estudos em que a denominação de terceiro setor vem da tradução do
inglês “Third Sector” que, nos Estados Unidos, foi normalmente utilizado acompanhado
da frase “Non Profit Organizations”, resultando a expressão “Terceiro Setor –
Organizações Sem Fins Lucrativos” (TENÓRIO, 2006).
No Brasil, em conformidade com dados preliminares do IBGE, em 2008,
eram cerca de 500 mil entidades, e nos primeiros sete anos, foram repassados do
Governo para essas entidades mais de 48 bilhões de reais, configurando a importância e
relevância desse setor para a economia (IBGE, 2008).
Segundo Camargo (2001), para que seja compreendida a explicação sobre o
sentido de terceiro setor e a busca das entidades que o compõem, demonstra
características a uma ideologia do terceiro setor como um conceito abstrato e
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ideológico, de um mecanismo social público, porém, não estatal. Abrangem um
conjunto de entidades filantrópicas sem fins lucrativos que reúnem um conglomerado de
ações particulares em defesa de interesses coletivos. Essas entidades são
autogovernadas e, em sua maioria, envolvem as pessoas num significativo esforço
voluntário.
De acordo Ioschpe (2005), o caráter do terceiro setor é peculiar quando se
define por não ser nem governo nem empresa, não se submete à lógica do mercado ou
governamental, constitui um novo espaço de pensar e agir sobre a realidade social e tem
o mérito de romper a dicotomia entre o público e o privado; é o início de uma esfera
pública não estatal e de iniciativas privadas com sentido público, o que vem a
enriquecer a dinâmica social.
Segundo Drucker (apud BARBOSA, 2006, p. 8), “a forma de administração
das organizações sem fins lucrativos ainda é amadora em relação às organizações
privadas”. Recursos humanos pouco qualificados acarretam a falta de preocupação com
o comportamento e a falta de planejamento, aliado à ausência de compromisso com
metas e objetivos bem definidos, que, juntamente com a ausência de indicadores de
avaliação de desempenho, retroalimentam ações ineficientes.
Essas organizações sem fins lucrativos deveriam ser administradas tal qual
as empresas com fins de lucro, e, mesmo assim, haveria dificuldade de constituir seus
objetivos. Em uma instituição privada, por exemplo, o lucro é o objetivo mais
procurado.
De acordo com Drucker (apud BARBOSA, 2006, p. 4), “a definição de uma
missão clara pode ajudar a nortear as decisões de investimento da organização e ajudar a
direcionar, de forma ótima, a utilização dos recursos disponíveis”.
No Brasil, as organizações sem fins lucrativos ou do Terceiro Setor estão
em constante crescimento. Estima-se que entre os anos de 2002 e 2010, houve um
aumento de cerca de 157% no número total dessas organizações (GIFE, 2010a, p. 1).
Seus desempenhos econômico e financeiro têm seguido essa tendência. Prova disso é o
vulto de negócios e investimentos que o setor recebe o qual vem aumentando a cada dia.
Em 2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins
Lucrativos - FASFIL no Brasil, voltadas, predominantemente, à religião (28,5%),
associações profissionais(15,5%) e ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). As
áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais)
totalizavam 54,1 mil entidades (18,6%). As Fundações e Associações sem fins
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lucrativos estão localizados principalmente nas regiões Sudeste (44,2%), Nordeste
(22,9%) e Sul (21,5%), estando menos presentes no Norte (4,9%) e Centro-Oeste
(6,5%).
Entre 2006 e 2010, observou-se um crescimento de 8,8% das fundações
privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, expansão significativamente menor
do que a observada no período de 2002 a 2005 (22,6%), e de 15,9% no pessoal
assalariado, com aumento real de 6,2% nos salários médios mensais. Em números
absolutos, o maior crescimento foi o das entidades religiosas, o que significou a criação
de 11,2 mil entidades ou quase a metade (47,8%) do total das 23,4 mil criadas no
período.
Segundos dados do IPEA (2010) e do IBGE (2010) entre 2006 e 2010,
observou-se um crescimento da ordem de 8,8% dessas instituições, passando de 267,3
mil para 290,7 mil, significativamente menores do que a observado no período de 2002
a 2005 (22,6%).
Essas instituições são, em geral, de pequeno porte, e 79,5% (268,9 mil)
delas não possuem sequer um empregado formalizado. Estudo do IBGE1 (2010), em
parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a Associação
Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (GIFE), feito a partir do Cadastro Central de Empresas
(CEMPRE) mostra que, em 2010, já existam mais de 350 mil organizações sem fins
lucrativos em todo o país. Entre elas, 35,2% atuavam na defesa dos direitos e interesses
dos cidadãos, 24,8% eram instituições religiosas e 7,2% desenvolviam ações de Saúde e
Educação e pesquisa.
Ainda segundo dados do IBGE (2010), a distribuição dessas organizações,
segundo dados no território nacional, tende a acompanhar a distribuição da população.
Contudo, na Região Norte, foram encontradas 4,8% das organizações contra 8,0% da
população. Por finalidade, concentravam-se no Sudeste as entidades de Religião
(57,9%) e de Saúde (49,0%). No Nordeste, predominavam as instituições de defesa dos
direitos e interesses dos cidadãos (38,9%). Os resultados apontam para uma
desaceleração no surgimento de novas instituições, conforme mostra a Figura 1.

1

Aqui se refere especificamente ao estudo realizado por IBGE, Ipea, Abong e Gife – “As fundações
privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil”, Rio de Janeiro: 2005.
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Figura 1 – Evolução das Entidades constantes no CEMPRE
Fonte: adaptado do IBGE (2010).

De 2006 a 2010, segundo dados da Associação Brasileira de Organizações
sem Fins Lucrativos - ABONG (2010), o número de Associações sem Fins Lucrativos
cresceu 22,6%, enquanto entre 2006 e 2010, esse crescimento foi de 157,0%. Esses
resultados sinalizam uma desaceleração no crescimento dessas instituições em todo o
país.
A idade média desse tipo de associação, segundo dados da ABONG (2010)
em parceria com o IBGE (2010) e IPEA (2010), era de 12,3 anos, sendo que a maior
parte delas (41,5%) foi criada na década de 1990. Entre os diversos fatores que
contribuíram para isso, estão o fortalecimento da democracia e o aumento da
participação da sociedade civil na vida nacional, principalmente a partir da Constituinte
de 1988. Do total de entidades criadas a partir dos anos de 1990, 41,5% são voltadas
para a promoção do desenvolvimento e defesa de direitos e interesses dos cidadãos,
incluindo-se nessa categoria o grupo das Associações patronais e profissionais.
Ainda segundo dados do IBGE (2010), no grupo de entidades mais antigas,
criadas antes dos anos 1980, predominam as entidades de saúde (36,0%) e as religiosas
(20,2%). Já entre as mais novas, criadas de 2001 a 2005, se destacam as entidades de
defesa de direitos e interesses dos cidadãos (30,1%) e as de meio ambiente e proteção
animal (45,1%).
Pouco mais de um quarto das associações (26,3%, ou 89,2 mil) são muito
novas e foram criadas nos cinco primeiros anos desta década. A maior parte dessas
(42,6%) surgiu nos dois primeiros anos (2001 e 2002). A participação das entidades
criadas nos anos subseqüentes vem decaindo progressivamente, reduzindo-se para
40,2% no biênio 2003/2004 e, a seguir, para 17,2% em 2005.
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As instituições mais antigas, criadas até 1980, correspondem a 13,1% do
total das associações, o que indica, por um lado, uma menor organização da sociedade
civil naquele período e, por outro, uma dificuldade de manutenção das organizações
sem fins lucrativos ao longo dos anos.
De acordo com Cardoso (apud IOSCHPE, 2005, p. 86), o terceiro setor
possui um caráter autônomo e inédito que tem trazido mudanças na sociedade, que se
define por não ser nem governo nem empresa, não se submete à lógica do mercado ou
governamental, constitui um novo espaço de pensar e agir sobre a realidade social.
Segundo Fernandes (2003, p. 2), o fortalecimento dessas organizações, no
Brasil, veio surgir a partir da década de 1970, por estar atrelado a um período de
autoritarismo e exacerbação dos embates ideológicos universais, permitindo com que
suas características tivessem formatos diferentes das demais organizações no que diz
respeito à concretização de ações políticas e antiautoritaristas.
Para Oliveira (2003), a expressão Organizações Não Governamentais ganha
fortalecimento mais ainda a partir dos anos 1980, quando as entidade voltada para
assessoria e apoio aos grupos de movimentos populares que, de modo quase invisível,
havia começado a atuar nas bases da sociedade durante o regime autoritário. Ainda
segundo os dados do Anuário de Informações sobre Organizações sem Fins Lucrativos
da ABONG (2006), a composição é extremamente representativa nos últimos anos. É o
que se pode observar no Quadro 1:
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Categoria

Número

% total de
ONGS

Fundação

11.076

5,0%

Beneficente, religiosa, bem-estar

5.492

2,5%

Cultura, ciência, educação

3.964

1,8%

Outros

1.620

0,7%

Organizações Religiosas

29.743

13,4%

Associações

229.260

77,1%

Beneficentes, religiosa, bem-estar

69.671

22,6%

Cultura, ciência, educação

51.377

14,3%

Esporte, recreação

63.684

19,9%

Empregadores

12.536

1,2%

Empregados

14.040

1,8%

Autônomos, profissionais liberais

12.664

1,2%

Outros

35.288

16,1%

Sindicatos

27.874

3,6%

Empregadores: setor primário

1.701

0,8%

Empregadores: setor secundário

671

0,3%

Empregadores: setor terciário

475

0,2%

2.864

1,3%

Empregados: setor secundário

732

0,3%

Empregados: setor terciário

611

0,3%

Autônomos, profissionais liberais

820

0,4%

1.451

0,7%

Religiosas

127

0,1%

Cultura, ciência, educação

151

0,1%

Esporte

545

0,2%

Empregadores

142

0,1%

Empregados

197

0,1%

74

0,0%

Outros

215

0,1%

Confederações

425

0,2%

Religiosas

79

0,0%

Esportes

53

0,0%

Empregadores

15

0,0%

Empregados

39

0,0%

8

0,0%

231

0,1%

338.162

100,0%

Empregados: setor primário

Federações

Autônomos, profissionais liberais

Autônomos, profissionais liberais
Outros
Total de organizações

Quadro 1 - Número de Organizações Privadas Sem Fins Lucrativos, por Categoria
Fonte: ABONG (2010).
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No Brasil, o Terceiro Setor movimenta uma quantia ainda pouco expressiva,
cerca de US$ 400 milhões/ano, mostrando, contudo, um crescimento de investimentos
muito acelerado (OLIVEIRA, 2012, p. 15). As entidades sem fins lucrativos demandam
uma gestão cada vez mais profissionalizada e dotada de instrumentos que permitam o
alcance da missão para a qual são constituídas.
Reconhecimento à parte, o terceiro setor brasileiro tem seus paradoxos,
principalmente no que se refere às limitações de gestão de suas organizações. Tenório
(2006) aponta que o Banco Mundial, ao avaliar o desempenho das ONGs brasileiras,
concluiu que as organizações apresentam uma série de deficiências na área
administrativa, relacionadas ao desempenho gerencial, profissionalização de pessoal,
diminuição de custos indiretos, entre outros.
Muitos estudos acadêmicos sugerem que as organizações, a despeito de sua
importância, apresentam uma série de restrições quanto à sua atuação eficiente e ao
impacto de suas ações, sendo mais ricas em eficácia simbólica, associada à relevância
de suas ações, que em resultados qualitativos ou quantitativos (FERNANDES, 1994;
TEODÓSIO, 2002; SILVA, 2004; TENÓRIO, 2006; CABRAL, 2007).
Mesmo com essas cifras milionárias, grande parte dessas organizações
enfrenta dificuldades financeiras diante da escassez de recursos, no Brasil, o que as
pressiona a melhores desempenhos e ao uso racional de seus recursos. Além dessas
dificuldades financeiras, elas também sofrem com deficiências administrativas, pois,
muitas vezes, se preocupam em apenas cumprir as exigências legais, como as
obrigações acessórias, e as exigências impostas por seus financiadores, sendo a
principal delas a prestação de contas dos recursos recebidos. Consequentemente, pouco
se observa em relação à criação de sistemas de informações gerenciais baseada em
ferramentas estratégicas que venham otimizar a utilização desses recursos e auxiliar
seus gestores no processo de tomada de decisão.
Essas entidades são dos mais diversos tipos e realizam variados serviços,
sempre voltados para a sociedade, agindo inclusive em defesa do meio ambiente.
Ao efetuar comparação entre as organizações do terceiro setor com as
organizações dos outros dois setores, Ioschpe (2005, p. 143) considera como
características mais particulares e complementares do terceiro setor as seguintes:
a) não têm fins lucrativos, sendo organizações voluntárias;
b) são formadas, total ou parcialmente, por cidadãos voluntários;
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c) o corpo técnico normalmente é constituído por cidadãos ligados à
organização por razões filosóficas;
d) são orientadas para a ação; e
e) comumente são intermediárias entre o cidadão comum e entidades que
podem participar da solução de problemas identificados.
Segundo Tenório (2006), o progresso de entidades sem fins lucrativos tem
alterado as relações entre sociedades em que estão inseridas e que participam desses
processos produtivos e mercado consumidor. Essas organizações têm operado em várias
esferas e aberto um canal de diálogo na sociedade sem precedentes, proporcionando
inúmeros benefícios à coletividade.
Contudo, essa evolução tem gerado novos desafios a essas entidades,
obrigando-as a realinhar a forma de gestão de seus recursos humanos, físicos e
financeiros, seu enquadramento estratégico; e em especial a avaliação do resultado de
suas ações e projetos sociais desenvolvidos, uma vez que o próprio contexto ambiental e
social em que estão inseridas tem sofrido mutações significativas nas últimas décadas.
Tendo em vista seu formato de atuação, essas entidades precisam captar
recursos para fazer face aos custos e despesas incorridos no seu processo de produção e
distribuição de bens e serviços, que, no caso das entidades sem fins lucrativos, são
gratuitos. Para manter a estabilização ou equilíbrio financeiro e, ao mesmo tempo
cumprir sua missão, surge a busca por modernas tecnologias de gestão que tragam a
capacidade de suprir a entidade com informações integradas, que municiem uma
medição do grau de sucesso das estratégias implementadas.
Tenório (2006) ressalta a importância da avaliação de resultados no Terceiro
Setor, tendo em vista a necessidade de essas organizações prestarem contas, não só ao
governo, mas também à sociedade, seja por meio de doações ou de serviços prestados.
O estudo foi conduzido com a metodologia do estudo de caso, que inclui a observação
direta intensiva, com entrevistas realizadas com os gestores da organização investigada.
Os resultados do estudo indicam que as entidades do terceiro setor também podem se
beneficiar da implantação de sistemas de medição de desempenho mais sofisticados,
como é o caso do Balanced Scorecard, assim como sistemas de monitoramento e
avaliação como o uso do Planejamento Estratégico.
A avaliação do desempenho em entidades do Terceiro Setor está
intimamente relacionada com o conceito de Accountability que, segundo Olak (1999, p.
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03), quer dizer “a obrigação de se prestar contas dos resultados obtidos, em função das
responsabilidades que decorrem de uma delegação de poderes”.

2.3 A ESTRUTURA DE GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO
SETOR

A estrutura de uma organização sem fins lucrativos deve estar
direcionada principalmente para uma gestão participativa e que esteja permanentemente
sendo avaliada, para se constatar o adequado emprego dos recursos aplicados na
obtenção das metas estabelecidas pela organização (ASSIS, 2006).
Apresentamos no Quadro 2, a seguir, as característica de eficiência e
eficácia como medida avaliativa a fim de determinar os posicionamentos estratégicos de
ação, quando da avaliação do desempenho, através da utilização destas medidas de
desempenho (TENÓRIO, 2006):

Desempenho
Eficaz e eficiente

Avaliação
Os objetivos propostos foram atingidos com a
menor utilização dos recursos disponíveis

Eficaz, mas ineficiente

Os objetivos foram alcançados, mas com maior
consumo de recursos do que o previsto.

Eficiente, mas ineficaz

Os recursos foram utilizados conforme o
estabelecido, porém, os objetivos previstos não
foram alcançados.

Ineficaz e ineficiente

Os objetivos não foram alcançados e o consumo
de recursos ultrapassou o previsto

Quadro 2 - Grau de Eficiência e Eficácia em Organizações do Terceiro Setor
Fonte: Tenório (2006).

É preciso considerar o fato de que os graus de eficácia e eficiência variam
de entidade para entidade, de acordo com o contexto no qual está inserida.
Sendo assim, essas organizações sem fins lucrativos, tituladas como ONGs,
representam entidades que fazem parte do terceiro setor, possuem fins não lucrativos e
são de direito privado. A literatura recorrente, principalmente citada por Olak e Hudson
(1999), Camargo (2001) e Druker (2006), considera que representam um dos
componentes mais importantes do terceiro setor brasileiro.
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Essas organizações não governamentais vêm enfrentando desafios que vão
se modificando frente aos novos cenários do contexto social e político no qual estão
inseridas. Segundo Bonacim (2011), os principais desafios pelos quais passam essas
entidades são: (1) sair do micro para o macro, isto é, não limitar suas ações a
microrregiões, e sim contribuir com sua experiência para o desenvolvimento macro; (2)
sair do privado para o público, deixando de atuar na clandestinidade para atuar de forma
mais transparente, divulgando ao público o que são, por que lutam o que propõem; e (3)
passar da resistência à proposta, ou seja, da ação contra o Estado e à margem do
mercado para uma ação participante.
O terceiro setor é formado por entidades sem fins lucrativos e não
governamentais cuja atuação pode beneficiar tanto um público amplo quanto os
próprios membros. Parte desse setor, as Ongs apresentam características que lhes são
específicas em decorrência do contexto no qual surgiram. Essas entidades, em especial
as da área da saúde, têm seus recursos provenientes principalmente de doações e/ou
financiamentos, seja de organizações de cooperação internacional, seja de governos, ou
mesmo de doações individuais.
Para que desenvolvam suas atividades, essas entidades precisam aplicar de
forma eficiente os recursos que lhes são destinados, ou seja, a eficiência na utilização
dos recursos é uma variável importante para a manutenção do fluxo regular de
financiamentos que permite a continuidade das atividades desenvolvidas pelas Ongs.
Segundo Tenório (2006) as organizações sem fins lucrativos, por sua
própria natureza, tendem a ser conduzidas por indivíduos com pouca ou nenhuma
experiência administrativa, atuando apenas com base em voluntariado e dedicação.
Também Drucker (2000) considera que durante algum tempo, a expressão
gerência era um palavrão nas organizações sem fins lucrativos, pois gerência significava
“negócios” e elas não eram empresas. Na verdade, em sua maioria, elas acreditavam que
não necessitavam de qualquer coisa que pudesse ser chamada de “gerência”, pois afinal,
elas não tinham “lucros”.
Collins (2005) tem procurado combater essa posição, alertando que as
organizações sociais precisam de metodologia de gestão para o adequado planejamento,
a administração de pessoas e a alocação de recursos. Ainda que não gerem lucros, elas
têm que criar uma sistemática de gestão que lhes permita alcançar com sucesso sua
missão. Tudo isto tem levado estas instituições a buscar a melhoria de seus processos
gerencias, através da implementação de modernas ferramentas de apoio gerencial. Há
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algum tempo se tem observado uma preocupação com a gestão das organizações do
Terceiro Setor, o que tem se revelado um grande desafio para os gestores dessas
entidades. Autores como Tenório (2005), Araújo, Assaf Neto e Fregonesi (2006),
Limongi, Imeton e Laffin (2007), entre outros, têm observado que um dos principais
desafios das organizações do Terceiro Setor é o desenvolvimento de uma estrutura de
gestão adequada às suas especificidades, e que garanta sua continuidade.
Por essas organizações, o gerenciamento de recursos para manter sua
continuidade são elementos essenciais à sua sobrevivência, e difíceis de serem
alcançados. Sendo assim, segundo Limongi, Imeton e Laffin (2007), percebe-se que as
organizações que estão preocupadas com a competitividade global. Utilizam as
informações geradas em todas as etapas, no planejamento, na execução e no controle
das atividades das organizações, e nas organizações do Terceiro Setor essa realidade
não deve ser diferente. Tendo isso em vista, a gestão estratégica é uma ferramenta
indispensável ao processo de gestão dessas organizações, ajudando as a fazer um uso
racional de seus recursos.

2.4 GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

De acordo com a perspectiva de Ioschpe (2005. p. 153), a gestão das
entidades é à busca da eficiência e eficácia com a prioridade da utilização dos recursos
escassos existentes. Estão atrelados a esta gestão os recursos financeiros,
organizacionais e naturais, para alcançar as metas definidas em seus projetos sociais.
As organizações sem fins lucrativos, pertencentes ao terceiro setor
gerenciam os recursos oriundos de doações provenientes em sua maioria de projetos
públicos para o desenvolvimento de suas atividades (CAMARGO, 2001).
Conforme Druker (2006), depreende-se daí que tais organizações também
necessitam de informações gerenciais para tomar decisões que garantam a sua
continuidade, e mais ainda, que a gestão das entidades que funcionam no terceiro setor
deve estar organizada e alinhada com as mais modernas técnicas de gestão.
Segundo Tenório (2006, p. 25), as determinações gerenciais de
planejamento, organização, direção e controle são primordiais ao trabalho do gestor e
relacionam-se com a previsão, a divisão do trabalho, a execução e o acompanhamento,
sabendo-se que essas funções estão presentes tanto em entidades governamentais ou
privadas, como nas organizações do terceiro setor.
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A primeira dessas funções é o planejamento em que incorpora a preparação
para ações futuras, e, como ferramenta essencial não só nas organizações do terceiro
setor, mas em todas as atividades humanas, pois pressupõe sempre um objetivo a atingir
(SILVA, 2000).
Conforme Tenório (2006. p. 45), planejamento é a ação de determinar a
finalidade e os objetivos da organização e rever as atividades, os recursos e os meios
que permitirão atingi-los ao longo de um período de tempo determinado.
O planejamento estratégico está voltado para a visão ampla, global e de
longo alcance da organização. Nesse sentido, cabe ressaltar que o processo de
planejamento não é um processo único e rígido de se elaborar, mas constitui-se de cinco
etapas: definição da missão; análise do contexto interno; análise do contexto externo;
definição de objetivos; e definição de estratégias e redação do plano (TENÓRIO, 2006).
Esse plano de estratégias pode ser interpretado dentro de uma organização
como uma atividade gerencial que permite aos coordenadores de projetos estabelecerem
um rumo para a ONG através da otimização no relacionamento organizacional com os
parceiros públicos e privados e com o ambiente interno. Ele pode ser visto como uma
técnica administrativa que cria para a entidade sem fins lucrativos a consciência de suas
ameaças e oportunidades, de seus pontos fortes e fracos para o cumprimento dos
objetivos, mobilizando a organização na escolha e construção de seu futuro
(VASCONCELOS, 2001).
Há um grande número de metodologias disponíveis para a estruturação do
planejamento estratégico, elas apresentam pontos semelhantes nas atividades que a
organização deve empreender para formular e implementar a estratégia (MINTZBERG;
AHSLTRAND; LAMPEL, 2005). Terence (apud ALBUQUERQUE, 2006, p. 22)
aglomerou as principais etapas do processo estratégico, conforme demonstra a Figura 2.
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Figura 2 - Etapas da Administração Estratégica
Fonte: Terence (apud Albuquerque, 2006, p. 22).

A grande maioria dessas organizações trabalha principalmente com o apoio
de voluntários e colaboradores, partindo dos planos de ação estratégicos como um meio
de concentrar os esforços em prol de um objetivo em comum. Para isso, estudos
indicaram que o tamanho da organização é um preceptor significativo de programas de
Gestão de Estratégica de recursos não financeiros, como Gestão de Pessoas e Projetos
(GOODSTEIN, 1994; INGRAN; SIMON, 1995 apud TAYLOR; MCGRAW, 2006).
Em outra pesquisa, Bartran (2004) e Leung (2004 (apud TAYLOR; MCGRAW, 2006)
apoiam a premissa de que esses tipos de organização tendem a usar atividades mais
informais para gestão desses colaboradores pactuados em Planos Estratégicos.
Segundo Kaplan (2005), o planejamento estratégico deve ser implementado
e as entidades devem estar totalmente alinhadas com as estratégias formuladas, as quais
devem estar voltadas para o cumprimento da missão, além de haver um
comprometimento da administração superior da organização.
Já de acordo com Hudson (1999), as estratégias são mecanismos amplos de
planos que indicam como os recursos humanos, financeiros e outros são empregados
para atingir os objetivos estabelecidos. A estratégia determina o espaço em que se
localiza a entidade, pois por ele é influenciada, sendo assim mutável de acordo com as
mudanças dos cenários e pelas influências que recebe das pessoas (KAPLAN, 2005).
A importância da definição de estratégias reside no fato de que, conforme
Kaplan e Norton (2001, p. 88), a estratégia traz o movimento da entidade na posição
atual para uma posição futura desejável, mas incerta. A posição desejável, embora com
um nível de incerteza bastante acentuado, deve ser a meta que a entidade tenta chegar,

36

ressaltando-se, no entanto, que essa meta pode ser modificada constantemente a partir
de um ponto inicial em que os cenários são definidos.
Ao se definirem as estratégias, finaliza-se o enredo da estruturação de um
plano estratégico, através da elaboração do planejamento, que é a documentação do
mapa estratégico. O produto final desse mapa visa a oferecer suporte de execução às
outras funções gerenciais, tidas neste estudo como as principais, juntamente com o
planejamento (MARTELLO, 2008).
Essa organização deve ser estruturada e conduzida por elementos que
compõem a direção. Através de uma direção centrada nas políticas da organização e
baseadas no que foi planejado, pode-se determinar que as pessoas cumpram os objetivos
para os quais estão atuando na organização.
De acordo com Mintzberg (2009), o controle está atrelado ao aprendizado e
à retroalimentação como elementos que permitem aos gestores corrigir distorções
quando as ações que não foram executadas conforme o planejado, ou quando não se tem
a certeza da obtenção dos objetivos.

2.5 A ORIGEM DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

A palavra estratégia significa, literalmente, “a arte de general“ e procede da
terminação grega strategos, que significa general. Aliada ao ambiente dos negócios nas
décadas de 1960 e 1970, a estratégia veio como divisor de águas para marcar um
período de turbulências organizacionais importantes e consolidou-se em razão da guerra
declarada entre os competidores, objetivando constante melhoria no desempenho e
ganhos de competitividade entre as organizações empresariais (GAJ, 1990).
Conforme a Figura 3, a administração estratégica é um processo contínuo e
interativo de informações e ações que permitem a manutenção da organização como um
todo, integrado de forma apropriada a seu ambiente. Dessa forma, evidenciam-se a
informação e o conhecimento como mecanismos competitivos que apoiam o processo
de gestão e que a existência dos processos de medição proporciona maior
competitividade (NAKAGAWA, 1987).

37

Figura 3 - Fluxo da Administração Estratégica
Fonte: Mintzberg (1987), adaptação do autor.

Se a origem da estratégia caracteriza-se por um ato de ação e reação,
certamente também pode ser realizada. Sendo assim, conforme Mintzberg (2005), a
origem de estratégia se dá através da consistência no comportamento, seja ela
pretendida ou não. Os significados de estratégia como um plano ou padrão podem ser
autônomos uns dos outros: planos podem não ser realizados, enquanto que padrões
podem surgir sem terem sido preconcebidos.
Com isso percebe-se a existência das estratégias deliberadas, onde as
intenções existentes anteriormente foram realizadas, e estratégias emergentes, onde
padrões se desenvolveram na ausência de intenções ou apesar das que foram
irrealizadas. Essas estratégias englobam potencialmente tudo, pois táticas podem se
tornar estratégias, dependendo do nível hierárquico ou da fase da organização
(MIRANDA, 2000).

2.6 A EVOLUÇÃO E O CONCEITO DE ESTRATÉGIA

Segundo Montgomery (1998), o conceito de estratégia passou a fazer parte
da linguagem das empresas na década de 1950, quando as descontinuidades ambientais
tornaram-se evidentes e essas organizações se viram obrigadas a responder tais
descontinuidades de forma planejada.
Existem, na literatura acadêmica, diversas definições de estratégia, sendo às
vezes conflitantes, por se tratar de diferentes contextos e escolas de pensamento,
segundo Quadro 3.
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AUTOR

DEFINIÇÃO

Chandler (1962)

Determinação das metas e objetivos básicos de um empreendimento, de
longo prazo, e a adoção de cursos de ação e a alocação de recursos
necessários para a concretização dessas metas.

Miles e Snow (1978)

Aborda as atitudes dos gerentes em relação às políticas e ações dos
gestores em relação à definição e implementação de estratégias

Dessler (1980)

Uma adequação entre os recursos e competências da empresa, com as
oportunidades e ameaças que se perfilam no seu meio envolvente.

Stoner e Freeman (1985)

Programa amplo para definir e alcançar as metas de uma organização ao
seu ambiente através do tempo.

Ansoff e McDonnel (1993)

Conjunto de regras de tomada de decisão para orientação do
comportamento de uma organização.

Ohmae (1998)

Uma forma de maximizar seus ganhos de maneira sustentável, oferecendo
aos clientes um valor maior do que o proposto pelos concorrentes.

Bethlem (1998)

Um conceito que precisa ser aprendido.

Porter (1999)

Criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto
de atividades.

Mintzberg e Quinn (2001)

Padrão percebido em um conjunto de ações, fruto de decisões empresariais
e gerenciais.

Andrews (2006)

O padrão de decisões numa empresa, que determina e revela os seus
objetivos e propósitos, e que produz as suas principais políticos e planos
para atingir os mesmos objetivos.

Quadro 3 - Evolução dos Conceitos Bases de Estratégia.
Fonte: Vasconcelos et al. (2005), adaptado pelo autor.

Depois que uma organização estabelece sua missão a partir de uma
abordagem quanto adoção das táticas de ações e metodologias de estruturação dos
objetivos, surgem assim os valores e visão para o futuro, devendo estabelecer uma
estratégia viável para que possa ser alcançado (KAPLAN; NORTON, 2009).
Ainda segundo Kaplan e Norton (2009), não é suficiente que uma
organização tenha uma apenas diretrizes quanto à missão e à visão incluindo a criação
de riqueza, ela também deve ter uma estratégia capaz de gerar inovação e ganhos com
os planos de ações dos projetos da organização.
Segundo Oliveira (2005) a gestão estratégica é definida como um processo
contínuo que visa manter uma entidade como um conjunto integrado ao seu ambiente.
Sendo assim, a estratégia está diretamente ligada à evolução do pensamento estratégico,
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cujo objetivo norteador é manter um ajuste compatível entre a ação e seu ambiente,
propiciando a viabilidade competitiva. Assim, para melhor entendimento cronológico
expõe-se a linha de tempo da evolução do pensamento estratégico:

Figura 4 - Linha de tempo da evolução do pensamento estratégico.
Fonte: Herrero Filho (2005, p. 25).

De acordo com Sellers (2008), para algumas organizações comerciais, a
estratégia é incluir preços baixos e alto volume de produção, enquanto que para outros,
a estratégia é de alta qualidade, serviço superior, sendo esta última mais específica para
organizações sem fins lucrativos. É importante que a estratégia de uma organização seja
limitada a um foco, alcançar o sucesso tanto financeiro como operacional, sendo assim,
as organizações devem formular uma estratégia mais abrangente que engloba todos os
aspectos de suas operações.
Montar uma estratégia organizacional envolve a análise da situação que
existe atrelada a uma situação antecipada, que inclui entre outras coisas, avaliar os
concorrentes e o entorno social, econômico e principalmente as condições de mercado
político, tecnológico e ambiental.
Segundo Kaplan (2009), as abordagens de avaliação antecipada são
necessárias para estabelecer uma estratégia em determinar onde a organização está hoje,
onde gostaria de estar no futuro, e, finalmente, como está indo para lá chegar. O “como
está indo para lá chegar” é a estratégia de negócios. Na formação de uma estratégia
bem-sucedida, é importante evitar o foco da visão estreita de negócio. Por exemplo, não
é sábio preparar uma estratégia que se concentra sobretudo nas aspirações financeiras da
organização.
Conforme Werner e Xu (2011), existem várias razões pelas quais as
organizações não conseguem executar suas estratégias. Em primeiro lugar, a estratégia é
geralmente estabelecida pela alta administração da organização, os gerentes e

40

funcionários de níveis inferiores são afastados do processo de determinar a estratégia, e
por vezes, desconhecem a estratégia que a gestão do topo formulou.

2.7 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O início dos anos 1960 trouxe modificações significativas quando o
planejamento a longo prazo fez-se presente, sendo este baseado na projeção de
tendências e análise de lacunas.
O planejamento estratégico está ligado a uma gestão gerencial que permite
aos gestores estabelecer um norteador para a entidade através do relacionamento entre a
organização e o ambiente. Pode ser visto como um procedimento administrativo que
cria para a organização a consciência de suas ameaças e oportunidades, de seus pontos
fortes e fracos para o cumprimento dos objetivos, mobilizando a escolha e construção
dos processos futuro (FISCHMANN; ALMEIDA, 1991; VASCONCELOS FILHO;
AGNONCELLI, 2001).
Muito embora exista uma variedade de metodologias disponíveis para a
estruturação do planejamento estratégico, estas apresentam questões semelhantes nas
atividades que a organização deve empreender para formular e implementar a estratégia
(MINTZBERG; AHSLTRAND; LAMPEL, 2000). Terence (apud ALBUQUERQUE,
2004, p. 22) caracterizou as principais etapas do processo estratégico, as quais estão
dispostas na Figura 5:

Figura 5 - Passos para realização do Planejamento Estratégico
Fonte: Terence (apud Albuquerque, 2006, p. 22).
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Ansoff (1990) definiu o planejamento estratégico como o diagnóstico
racional das oportunidades oferecidas pela atmosfera, dos pontos fracos e fortes da
organização e da escolha de um modo compatível entre os dois extremos.
Para Oliveira (2005, p. 33), “o planejamento pode ser conceituado como um
processo, desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de um modo mais
eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos da
empresa”.

2.7.1 Do Planejamento Estratégico à Administração Estratégica

O planejamento estratégico surgiu devido à necessidade das organizações
organizarem e aperfeiçoarem a visão de longo prazo, associada aos objetivos específicos
e à metodologia de estudos de tendência. É determinado por um conjunto de ações
desenvolvidas por diferentes gestores em diversos níveis na hierarquia da organização
(THOMPSON JÚNIOR; STRICKLAND III, 2004). Também pode ser visto como
variável que determina a ordem geral da organização, sendo dividido em objetivos e
metas e estruturando as etapas para conseguir atingi-las (meios), mediante a combinação
dos recursos da organização com as oportunidades (TURBAN; RAINER JÚNIOR;
POTTER 2003). Essas etapas estão dispostas na Figura 6:

Figura 6 - Etapas da Construção do Planejamento Estratégico
Fonte: Adaptado de Gill et al. (2010, p. 101) e Wilson (2010, p. 107).

A obrigação de elaboração do planejamento estratégico independe do tipo
de organização e surge quando a consecução de um estado futuro, desejado pela
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organização, envolve um conjunto de decisões interdependentes, relevantes e grandiosas
(SINGHVI, 2000).
Para Whittington (2002, p. 27), “os procedimentos regulares e as
quantificações precisas do planejamento estratégico são rituais confortadores em um
mundo hostil”, ou seja, servem apenas para tentar simplificar o mundo complexo, pois
são feitas adaptações mínimas, acarretando que a organização torna-se indiferente às
mudanças reais.
Nessa mesma perspectiva, enquanto a estratégia da organização está
direcionada para o que se deve fazer para atingir os objetivos, o planejamento procura
especificar como fazer para alcançá-los (ANSOFF 1990; MINTZBERG et al., 2006).
O método de planejamento direcionado para a estratégia da organização
compõe a gestão estratégica e congrega as seguintes fases: Missão do negócio; Análise
SWOT - Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças) e Análise do ambiente
interno (forças e fraquezas); Estabelecimento de metas; Formulação de estratégias;
Elaboração de programas; Implementação e Feedback e controle (KOTLER; KELLER,
2006).
Segundo Kotler (1994), esse procedimento compreende um processo que
ajuda a desenvolver e trazer uma adequação viável entre as metas, experiências e
recursos da entidade e as oportunidades em um mercado em constante mudança.
Embora toda a visão estratégica que se queira agrupar à organização esteja contida no
planejamento estratégico, muitas organizações continuam a vê-lo como um instrumento
centralizado, restrito à alta direção, limitando seu foco.
Planejamento estratégico para Oliveira (2005, p. 36), “é o processo
administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor
direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com o
ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada”. Sendo assim, é uma solução
utilizada como apoio para tomada de decisão de modo que as organizações sem fins
lucrativos antecipem-se às mudanças e estejam preparadas para enfrentá-las. Esse plano
deve ter como principal característica a flexibilidade, com o intuito de permitir o ajuste
necessário face às incertezas do mercado a qualquer tempo (VASCONCELOS, 2001).
Segundo Thompson e Strickland (2004), as ferramentas de gestão
estratégica que são úteis para as empresas com fim de lucro devem ser revisadas e
adaptadas de forma especifica para as organizações sem fins lucrativos, haja visto que a
base estratégica não é o lucro e sim o atendimento a sociedade. Embora não pareçam, as
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entidades do terceiro setor também precisam fazer uso de técnicas administrativas
eficazes, já que precisam desenvolver sua autossustentabilidade para poder
desempenhar bem seu papel, como também concorrer com outras instituições da mesma
natureza que a sua ou não. O uso do planejamento estratégico por instituições do
terceiro setor irá contribuir para a adequada alocação de recursos, bem como para o
fortalecimento financeiro, provando mais uma vez sua eficácia.

2.8 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

De acordo com Speckbacher e Hunger (2008), desde sua procedência na
Grécia, a expressão estratégia continuamente esteve ligada à função militar, ao método
da guerra. Do ponto de vista da gestão, a utilização do termo estratégia vinculou-se, no
início, à formulação de diretrizes e ao planejamento, e recebeu ênfase racional e
científica. A partir dessa adaptação, permitiu-se a visualização de que uma série de
idéias, métodos de planejamento e ações militares poderiam ser aplicados à gestão
organizacional.
Segundo Ansoff (1977 apud ROCHA, 2000), a estratégia organizacional é o
campo relativo ao ajustamento da organização ao seu ambiente, sendo que as decisões
estratégicas estão relacionadas sobretudo com dificuldades externas e, especificamente
com uma combinação de serviços a serem fornecidos e os mercados em que serão
tratados. O autor considera ainda que as dificuldades estratégicas exijam maior atenção
dos gestores, porque são difíceis de serem identificadas.
As entidades aplicam seus esforços equivocadamente em busca do aumento
da eficiência operacional, ao invés de estarem atentas ao ambiente em que estão
incorporadas, percebendo as oportunidades e ameaças que contribuem para que sejam
capazes de obter melhorias significativas e imediatas no desempenho. Para isso é
necessário individualizar os esforços através de análises internas e externas para
estabelecer critérios de seleção apartir de indicadores estratégicos, seguindo duas etapas
de construção destes indicadores conforme figura 7.

44

Figura 7 - Diagrama simplificado do processo de Planejamento Estratégico
Fonte: Fischmann (1987, p. 37).

Segundo Furlan (2007), o conceito de estratégia, na gestão das
organizações, ultrapassa a velocidade das mudanças sociais, econômicas, políticas e
ambientais permitindo ações que possibilitassem o redirecionamento constante dos
objetivos e caminhos a serem percorridos pela entidade. Com isso, surge na gestão a
preocupação com a visão estratégica em detrimento da visão de curto prazo, usual em
momentos de estabilidade no cenário organizacional.
A estratégia se correlaciona com uma configuração de como serão utilizados
os recursos disponíveis, sejam eles físicos, financeiros ou humanos, sempre
considerando a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades.
Porter (1999, p. 63) diz que estratégia é criar uma posição exclusiva e
valiosa, envolvendo um conjunto de diferentes atividades. As estratégias são
caracterizadas pelas mais variadas idéias ou conceitos, mas sua finalidade principal é
determinar quais serão os percursos, as ações que necessitam ser seguidos pela entidade
para que se alcancem os objetivos e metas estabelecidas.
Já para Chandler (2006 apud HERERRO FILHO, 2005), estratégia é o
estabelecimento de metas e objetivos básicos, a longo prazo, de uma organização. Além
disso, a estratégia engloba a adoção de ações e a alocação de recursos necessários ao
alcance das metas.
Maximiano (2007, p. 230) afirma que “a palavra estratégia é herdada dos
gregos, que a usavam para designar a arte dos generais. Estrategos eram os comandantes
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supremos escolhidos para planejar a guerra”. Assim, estratégia e planejamento são
elementos profundamente relacionados, inclusive no que tange às organizações.
O planejamento estratégico, ou formulação estratégica, é o ponto de partida
da estratégia organizacional e premissa indispensável à competitividade. Segundo
Montgomery e Porter (1998, p. 11), “a essência da formulação estratégica é lidar com a
competição”.
No mesmo sentido, Montgomery e Porter (1998, p. 23) dizem que “a
estratégia pode ser visualizada como a construção de defesas contra forças competitivas
ou a descoberta de posições no setor onde as forças sejam mais fracas”.

Conforme a Figura 8, a essência da formulação de uma estratégia competitiva é
unir uma organização às outras entidades com que ela compete para obtenção de
recursos. A estrutura das entidades sem fins lucrativos tem uma forte influência na
determinação das regras competitivas quanto às relações com o poder público e privado,
assim como das estratégias disponíveis para a entidade. O grau de concorrência nessas
organizações está estritamente ligado às cinco forças competitivas básicas (PORTER,
1980), que determinam em conjunto o potencial do resultado final, que é medido em
termos de retorno a longo prazo sobre o capital investido.

Figura 8 - As Forças Competitivas e seu poder de influência
Fonte: M. Porter (1980) adaptado pelo autor.
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2.9 INDICADORES ESTRATÉGICOS E O PROCESSO DE GESTÃO

O termo indicador é utilizado para designar algo que fornece dados úteis
sobre uma determinada circunstância. A função principal desses indicadores é a
comprovação da existência de risco ou potencial de problemas que possam se tornar
críticos (CHAN, 2009).
Kaplan e Norton (2009) destacam a relevância desses indicadores,
considerando-se o espaço dinâmico e em constante transformação com o qual as
entidades convivem atualmente. Em circunstâncias mais complexas, o uso dos
indicadores auxilia no estabelecimento da quantificação de um processo e estabelece
padrões para que se possa avaliar o desempenho.
De acordo com Meireles (2008), os indicadores são os instrumentos que
permitem à organização obter informações relevantes para a eficiência do processo
sistemático. Sendo assim, os indicadores de performance são importantes para que as
entidades entendam qual a localização dentro da cadeia de soluções oferecidas pelo
ambiente que as rodeiam.
A utilização desses indicadores proporciona à organização as devidas
oportunidades de monitorar os mais variados processos internos (produção, logística
interna, e serviços) e externos (participação de mercado, volume de serviços). O uso dos
indicadores é o percurso que norteia os administradores na observação da performance
de cada processo, permitindo que se acompanhe e identifique onde se devem focar os
esforços para que se atinja maior valor agregado na recepção do produto ou serviço ao
consumidor (MARTELLO, 2008).
Por muito tempo, as organizações se interessaram apenas em monitorar os
indicadores financeiros, porém, se sabe que tais indicadores visualizados de forma
isolada nem sempre dão a dimensão real do que se pretende medir. Avaliar indicadores,
que ditam atividades e processos entranhados na cadeia produtiva de serviços, sem uma
relação direta com a questão financeira, é uma ação proativa de gerenciamento para a
entrega de valor (FERNANDEZ, 2004, p. 4).
Essa informação é validada por Kaplan e Norton (1997) que dizem ser
impraticável vislumbrar a um futuro competitivo, tecnológico e centrado nas
competências, monitorando e controlando apenas as medidas financeiras.
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Durski (2003, p. 28) ressalta que as entidades necessitam não apenas
observar atentamente os processos, mas também os procedimentos de seus concorrentes,
de forma a constituir um sistema confiável de comparação. O estabelecimento de um
indicador para medir o nível de satisfação de um cliente pode desencadear uma série de
ações estratégicas pela organização.
É incontestável a importância dos indicadores que mensuram, por exemplo,
a satisfação dos clientes, mas também é necessário que esses indicadores monitorem
todos os processos e etapas cruciais para que as ações correspondentes possam ser
preventivas, com menor esforço, sem que a empresa se exponha a situações difíceis
(FERNANDEZ, 2004).
Os processos de gestão vêm caminhando por um período de revolução
tecnológica e, mesmo as entidades sem fins lucrativos estão sendo afetadas, o que as
induz a buscar uma implementação de metodologias de gestão que proporcionem
especialmente o progresso no desenvolvimento gerencial.

2.9.1 Construção dos indicadores

Os indicadores precisam ser a expressão de algo que se torna imprescindível
para a rotina de gerenciamento das entidades sem fins lucrativos, pertencentes ao
terceiro setor e, por isso, devem ser considerados alguns cuidados quando da coleta e
tratamento de dados que constituem a base para a formação de um indicador
(MIRANDA, 2000).
Camargo (2001, p. 28) afirma que os indicadores devem expressar
credibilidade e, para tanto, devem ser gerados de forma criteriosa, assegurando a
disponibilidade dos dados e resultados mais relevantes no menor tempo possível e ao
menor custo. A construção do indicador deve estar seguramente conectada à
metodologia e a ela vinculada para não causar erros de informação; a periodicidade a ser
estabelecida para a coleta de dados e atualização dos indicadores depende da
compatibilização das melhorias a serem aplicadas e das possibilidades físicas e
estruturais para a medição, como os pontos críticos e características de cada processo.
Segundo Niven (2003), nas organizações do terceiro setor utiliza-se como
indicadores a avaliação do impacto social e a construção deste dar-se-á avaliando em
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perspectivas atenuantes quanto ao grau de impacto e das questões financeiras segundo
demonstra o Quadro 4:

INDICADOR

Objetivo

ÍNDICE DE AUTOSSUSTENTABILIDADE

Alcançar e manter a autossustentabilidade global

Descrição do indicador

Monitorar o quanto às receitas orçamentárias geradas estão cobrindo as
despesas correntes totais

Perspectiva
Unidade de Medida
Forma de Cálculo

Financeira
%
Receita Orçamentária / Despesa correntes totais

Periodicidade

Mensal

Apresentação

Acumulado e Mensal

Quadro 4 - Indicador de Mensuração de Autossustentabilidade
Fonte: adaptado de Niven (2003).

O procedimento de elaboração dos indicadores do mapa estratégico só deve
ser iniciado se houver a participação e o comprometimento da alta governança da
organização juntamente com os colaboradores. Caso contrário, os indicadores do BSC
não darão certo, dado que ele é uma iniciativa top-down, que busca a sinergia através de
um processo sistemático que busca o consenso e a clareza sobre como traduzir a missão
e a estratégia da organização em objetivos e medidas operacionais (KAPLAN;
NORTON, 2004).

2.10 A ESTRATÉGIA E SUA IMPLEMENTAÇÃO

Kaplan e Norton (2001) afirmam que a implementação da estratégia é
decisiva para a qualidade da estratégia em si. Essa conclusão ressalta a dificuldade de se
traduzir a estratégia em ações e mesmo em comunicá-la. Afinal, a gestão estratégica é
um procedimento contínuo e interativo de elementos e ações voltado para a manutenção
da entidade como um todo, integrando-a de forma apropriada ao ambiente externo.
Segundo Patel (2008), a eficácia da organização depende de um sistema de
informações de gestão estratégica que contemple os elementos. Dessa forma, para
apoiar o processo de gestão, são necessárias formas de medição da estratégia
estabelecidas para que se otimize todo o processo. No ambiente dos negócios, onde
impera a competitividade, é fundamental que exista o processo de medição da
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estratégia. Através desse monitoramento, é possível gerenciar pontos críticos e ampliar
os pontos fortes, onde a empresa tem expertise e domínio sobre o assunto.
As organizações iniciam a construção do balanceamento das estratégias por
diversos motivos, porém, não há razões de estar relacionada exclusivamente com a
melhoria do sistema de indicadores, cada razão faz parte de um conjunto abrangente de
metas cujo intuito é mobilizar a organização em novas direções estratégicas (TANGEN,
2004).
Segundo Kaplan e Norton (1997), a maioria das organizações adota planos
estratégicos pactuados por scores para orientar partes isoladas do processo gerencial, é o
que demonstra a Figura 9:

Figura 9 – Justificativas para construção de scorecards
Fonte: Kaplan e Norton (1997).

Segundo Herrero (2005), todos os setores da entidade contribuem nas
discussões referentes à estratégia, para que possa permitir uma junção inovadora de
conhecimentos e informações em que as pessoas estarão envolvidas com as mudanças
estratégicas quando identificarem oportunidades de recompensas e crescimento pessoal.
De acordo com Walter (2000), um sistema gerencial não surge
instantaneamente, deve ser introduzido gradativamente. Quando o Balanced Scorecard é
utilizado como a estrutura organizadora central do novo sistema gerencial, todas as
mudanças têm consistência e coerência. A metodologia apresentada por Kaplan e
Norton para a construção de um Balanced Scorecard eficiente sofreu alterações ao longo
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do tempo, incorporando o aprendizado obtido a partir da implementação do sistema de
gestão estratégica em diversas organizações.

2.11 ESTRATÉGIA E SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL

Nas análises organizacionais, o conceito de sustentabilidade sempre esteve
muito limitado ao aspecto econômico, em particular no que tange à dimensão
estritamente

financeira

das

organizações

e

seus

projetos.

Tradicionalmente,

sustentabilidade significou a viabilidade econômica das organizações (ASSIS, 2006).
Segundo Alvarenga (2006, p. 14-37), “a gestão por processos interligados
com a estratégia é dado como um plano para interagir com o ambiente competitivo e
alcançar as metas organizacionais”. Essas metas definem para onde a organização
deseja ir e as estratégias indicam como chegar.
Oliveira, J., e Silva (2006, p. 228) definem estratégia como um plano para
interagir com o ambiente competitivo e alcançar as metas organizacionais.
De acordo com Kaplan e Norton (1997), estratégia organizacional é a
escolha de segmentos de mercado em que as organizações desejam atuar, definindo os
processos internos críticos que se deve atingir a excelência para gerar valor ao cliente.
Para tanto, deve-se selecionar as competências individuais e específicas para atingir os
objetivos tanto internos, como de clientes e financeiros.
Na visão de Porter (1996), a estratégia está ligada à escolha do negócio e
dos clientes que a organização deseja atender, criando uma maneira defensível frente às
forças competitivas. Assim, a estratégia é uma disposição exclusiva e valiosa,
envolvendo um conjunto diferente de atividades. A essência da estratégia está no
posicionamento competitivo e na execução de atividades singulares, ou seja, em
escolher, de forma deliberada, atividades a serem desempenhadas diferentemente dos
rivais, a fim de proporcionar um conjunto único de valores a um determinado grupo de
clientes.
A estratégia como posição é sinônimo de escolha. Assim, requer, também,
optar pelo que não fazer, ou seja, na não satisfação de todas as necessidades dos
clientes, mas sim escolher quais as necessidades de quais clientes a organização quer
satisfazer (PORTER, 2000).
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Kaplan e Norton (1997) utilizam duas definições-chave de estratégia: a
primeira, com base no posicionamento competitivo; e a segunda, na teoria de hipóteses
sobre causas e efeitos entre as atividades exercidas pela organização, ambas baseadas
nas teorias de Porter (1986, 1989, 1996). Essas teorias foram as bases para o
desenvolvimento do modelo Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997).
Considerando a atuação de organizações, percebe-se que, embora as
estratégias sejam formuladas de forma compatível com o mercado em que atuam, há um
descompasso nas ações operacionais do foco original devido à ausência de métricas que
possibilitem parametrizar os objetivos iniciais. Essa dificuldade é recorrente e, segundo
Kaplan e Norton (2009, p. 11), a dificuldade de implementação da estratégia é mais
complexa do que a estratégia em si.
Sendo assim as principais estratégias em organizações sem fins lucrativos
de que são as responsabilidades perante seus mantenedores ou financiadores pelo
investimento dos valores disponibilizados a estas organizações, além do desempenho
obtido com esses recursos (BOSILJ, 2008).
Drucker (2001) afirma que as organizações sem fins lucrativos têm
dificuldade para responder quais são os seus resultados porque existem diferentes
espécies de resultados: os primeiros são os imediatos e depois, vêm os de longo prazo.
Resultados de longo prazo devem ser alinhados com estratégias distintas
que possibilitem equilibrar situação de sustentabilidade e continuidade de uma entidade.
De acordo com Hudson (1999, p. 79), estratégias ligadas à gestão da sustentabilidade
são categorias amplas de ações que indicam como os recursos humanos, financeiros e
outros são empregados para atingir os objetivos estabelecidos. A estratégia deve refletir
o ambiente em que se encontra a organização, pois por ele é influenciada, sendo,
portanto mutável de acordo com as modificações dos cenários e pelas influências que
recebe das pessoas.
Segundo Robert (1998), a implementação da estratégia nas organizações
deve começar no topo da organização e o presidente tem o papel mais importante nesse
processo, por ser visto como o líder principal.
Na gestão de desempenho existe somente uma pessoa em qualquer
organização capaz de “orientar” o processo de raciocínio estratégico e essa pessoa é o
presidente da organização (ASKIM, J., 2004).
O raciocínio estratégico deve começar no topo da organização. Sem dúvida,
raciocínio estratégico é um processo que se “infiltra para baixo” e não um que “brota
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para cima”. Trata-se de um processo muito interativo, mas o presidente deve ser o dono
dele. Como tal, o presidente deve estar comprometido com o processo, participando de
todas as suas etapas (ROBERT, 1998, p. 32)
Entretanto, apesar de se iniciar no topo da organização, o processo
estratégico, segundo Hererro Filho (2005), principalmente no que se refere à
formulação, é responsabilidade de todos nas organizações. Para ele, a responsabilidade
pela formulação da estratégia deixou de ser responsabilidade do principal executivo
para se tornar responsabilidade de todos na organização. Na era do conhecimento, todos
os colaboradores de uma organização são considerados novos estrategistas (HERRERO
FILHO, 2005, p. 6).
Kaplan e Norton (1997) complementam dizendo que a estratégia também se
configura como a busca por excelência nos poucos processos que geram valor para o
cliente. Para os autores, o valor para o cliente e a forma como tal valor se converte em
crescimento e rentabilidade para os acionistas são os fundamentos da estratégia.
Segundo Chen (2006), para obter essa sustentabilidade é preciso que as
organizações vençam seu principal desafio, a criação de valor, desenvolvendo
estratégias que permitam um posicionamento único no mercado e que possibilitem
atingir uma situação futura desejável.

a capacidade de a organização inovar, melhorar e aprender se
relaciona diretamente com o valor da empresa, ou seja, apenas
mediante a capacidade de lançar novos produtos, criar mais valor para
os clientes e melhorar continuamente a eficiência operacional a
empresa será capaz de ingressar em novos mercados e de aumentar
suas receitas e margens (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 18).

Já de acordo com Campos (2008), a estratégia organizacional é o elemento
principal que proporcionará alternativas de sobrevivência da entidade, mediante
resultados expressivos e consequentes sustentabilidade e perpetuação. Portanto, o
objetivo maior é focar o gerenciamento que, devido à escassez de recursos, é
constantemente reavaliado, de forma a gerar instrumentos, ações e posicionamentos que
permitam o enfrentamento das turbulências econômicas.
Segundo Ansoff (1977), a estratégia é um conjunto de regras de tomada de
decisão que proporcionam a orientação do comportamento organizacional. Dessa forma,
o processo de formulação da estratégia não resulta em nenhuma ação imediata, mas
propõe direções gerais nas quais a posição da organização crescerá e se desenvolverá.
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Essa é uma das razões para que se destaque a necessidade da clareza de objetivos
estratégicos e a necessidade de indicadores de desempenho que possibilitem o
alinhamento das ações organizacionais e o foco nos objetivos estratégicos.
Considerando o desempenho de grandes organizações percebe-se que,
embora suas estratégias sejam compatíveis com o mercado em que atuam, há um desvio
nas ações operacionais do foco original devido à ausência de métricas que possibilitem
parametrizar os objetivos iniciais. Essa dificuldade é recorrente e, segundo Kaplan e
Korton (2001, p. 11), “a dificuldade de implementação da estratégia é mais complexa do
que a estratégia em si”.
Segundo Chan (2009), as principais estratégias em organizações sem fins
lucrativos são as responsabilidades perante seus mantenedores pelo investimento dos
valores a elas disponibilizados, além do desempenho obtido com esses recursos.
Para Druker (1994), essa é uma área que precisa ser enfatizada pelos seus
gestores, todavia, afirmam que as organizações sem fins lucrativos têm dificuldade para
responder quais são os seus resultados porque existem diferentes espécies de resultados.
Resultados imediatos ou de longo prazo devem ser trabalhados com
estratégias distintas que permitam equilibrar situação de sustentabilidade e continuidade
da organização. De acordo com Hudson (1999:79), estratégias ligadas à gestão da
sustentabilidade “são categorias amplas de ações que indicam como os recursos
humanos, financeiros e outros são empregados para atingir os objetivos estabelecidos”.
A estratégia deve refletir o ambiente em que se encontra a organização, pois por ele é
influenciada, sendo, portanto, modificável de acordo com as mudanças dos cenários e
pelas influências que recebe das pessoas.
A importância da definição de estratégias em organizações sem fins
lucrativos reside no fato de que “estratégia denota o movimento da organização da
posição atual para uma posição futura desejável, mas incerta” (KAPLAN; NORTON,
2001, p. 88). A posição desejável, embora com um nível de incerteza bastante
acentuado, deve ser o alvo que a organização tenta atingir, ressaltando-se, porém, que
esse alvo pode ser modificado constantemente a partir de um ponto inicial em que os
cenários são definidos.
Por fim, entende-se a relevância de citar o paradoxo do centro estratégico no
público atendido pelas associações sem fins lucrativos como proposição de valor nas
organizações contemporâneas.
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Para Drucker (1998), a sociedade deve ser vista como ponto de partida para
qualquer organização, na medida em que as organizações devem direcionar seus
esforços no intuito de gerar valor ao cliente e atender suas necessidades.

2.12 AS DIVERSAS METODOLOGIAS ESTRATÉGICAS DE AVALIAÇÃO

As metodologias de avaliação de desempenho sempre exerceram influência
significativa sobre as ações das organizações. Consequentemente, os mecanismos de
medir com precisão esse desempenho são considerados um campo atuação cada vez
mais importante para as organizações e para os gestores (FOLAN, 2005).
As primeiras informações sobre Sistemas de Medição de Desempenho –
SMD, no século XX, surgiram na França, com a adoção do Tableaux de Bord como
forma de as organizações compreenderem as relações entre ações e resultados
(MARINHO; SELIG, 2009).
Em uma época onde as mudanças socioeconômicas são permanentes, faz-se
cada vez mais necessária a utilização de diversas metodologias de gestão que propiciem
a continuidade da sobrevivência das organizações sem fins lucrativos (DRUKER,
2006).
Já Falconer (1999), constata que a partir das últimas décadas do século XX,
o cenário organizacional vivencia uma era de transformação: é a competição passando
de uma era centrada na produção para a competição centrada na informação e no
conhecimento. Conduzir uma elevada competitividade é um desafio constante para
todos os segmentos.
Em qualquer forma organizacional, seja ela lucrativa ou não, onde a
intenção é de sobreviver ao ambiente competitivo imposto pelas mudanças no cenário
organizacional, é fortalecida a reflexão do valor e da obrigação de tomar novas
estratégias de gestão para fazer frente aos novos tempos.
As medições de desempenho fazem parte do processo de avaliação de uma
determinada performance e compará-la com o que já foi feito para que se tenha de fato a
concretização ou não dos objetivos estratégicos (PURBEY; MUKHERJEE; BHAR,
2007).
No Quadro 5 são descritos alguns mecanismos de avaliação e medição de
desempenho:
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SISTEMA/ABORDAGEM
Tableaux de Bord de Gestion
Administração por Objetivos
Gerenciamento pelas Diretrizes
Melhoria de Performance
Pirâmide de Performance (SMART)
Três Níveis do Desempenho
Balanced Scorecard – Análise de Performance
PEMP (Progresso Efetivo e Medição de Performance)
Gerenciamento de Processos Empresariais
Quantum
Human Capital Intelligence
Navegador Skandia
Balanced Scorecard – Integração de Indicadores
Métricas de Desempenho
Navegador do Capital Intelectual
Macroprocesso de uma Organização
Monitor de Ativos Intangíveis
Value Chain Scoreboard
Performance Prism
Balanced Scorecard – Alinhamento da Gestão Integrada

AUTORES
Satet e Voraz (apud MALO)
Drucker (apud LODI)
Akao
Sink e Tuttle
Mcnair, Lynch e Cross
Rummler e Brache
Kaplan e Norton
Adams e Roberts
Harrington e Ernst & Young
Hronec
Fitz-Enz
Edvinsson e Malone
Kaplan e Norton
Univ. da Califórnia – USA - DoE
Stewart
Brown
Sveiby
Lev
Neely, Adams e Kennerly
Kaplan e Norton

ANO
1932
1954
1960
1989
1990
1992
1992
1993
1994
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1997
2001
2002
2006

Quadro 5 - Evolução dos Sistemas de Medição de Desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

A variedade de Sistemas de Medição de Desempenho faz surgir a necessidade de
estabelecer critérios para a escolha dos SMDs para realização da análise criteriosa da
organização quanto às estratégias ou foco de ação.
Os diferentes modelos de gestão formam a aplicação de diferentes modelos
teóricos. Diferenças de aplicação refletem, acima de tudo, diferenças na compreensão a
respeito do instrumento que está sendo utilizado. Balanced Scorecard e Tableaux de
Bord, são, portanto, em termos teóricos, diferentes modelos que fundamentam
diferentes práticas e estilos (COSTA, 2001, p. 89).
Para Costa (2001), o Balanced Scorecard é uma contribuição original em
relação ao Tableaux de Bord, por que: repensa temas antigos, mostrando a vinculação
entre pontos vitais que não estavam claramente vinculados;

e mostra como esses

conhecimentos estabelecidos podem ser articulados para serem aplicados aos tempos
modernos, para atender às novas exigências;
Segundo Cordeiro (2002), o BSC difere-se dos demais por utilizar uma
abordagem mais racional na determinação dos indicadores, fazendo com que a
metodologia tenha um número menor de indicadores em relação à quantidade utilizada
nos demais SMD.
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Os estudos sobre o Tableaux de Bord tiveram origem na França no século
XIX e foi desenvolvido por engenheiros para entender as relações de causa e efeito,
sendo um dos primeiros métodos de gerenciamento de implementação de estratégia.
Possuía medidas financeiras e não financeiras, dentro de uma estrutura guiada pela
visão e missão da entidade. Isto é, as medidas eram escolhidas a fim de representar a
missão e a visão, o que faz dele o precursor do Balanced Scorecard (EPSTEIN;
MANZONI, 1998).
Entretanto, o Tableaux de Bord proporciona falhas, como dar maior
importância às medidas financeiras, produzir muitas informações e documentação
desnecessária, não traduzir o eixo externo da organização e não criar diálogos
construtivos em torno do desenvolvimento da estratégia, diferente então do Balanced
Scorecard – BSC em diversos fatores, conforme demonstra o Quadro 6 (CEBRIÁN;
CERVIÑO, 2004).

QUESTÕES

TABLEAU DE BORD
Instrumentos de medição dos fatores

Que são?

chave de êxito
Canaliza grande parte da informação

Objetivos

contábil para ações primárias

BALANCED SCORECARD
Instrumento de gestão estratégica

Articular uma correta implantação da estratégia

Através de indicadores financeiros e,

Através de indicadores financeiros e não

posteriormente, não financeiros

financeiros

Processo de Seleção

Sem um critério definido a priori:

Através de um método estruturado baseado nas

de Indicadores

intuição e experiência

relações causa-efeito vinculado a estratégia

Sistema de Medição

Existe um painel de trabalho para guiar a
Suporte do Desenho

Carece de um mapa de trabalho para

seleção de indicadores: modelo de negócio que

guiar o desenho do painel de controle

reflete inter-relações entre seus diferentes
componentes

Enfoque

Parcial: Não oferece uma visão de

Integrador: oferece uma visão de conjunto da

conjunto da organização

organização

Quadro 6 - Breves distinções entre Tableau de Bord (Cuadro de Mando) e Balanced Scorecard
Fonte: adaptado de Cebrián e Cerviño (2004, p. 5).

De acordo com os dados de Sink e Tuttle (1989), em 1971, inicia-se, nos
Estados Unidos, o plano de pesquisa sobre PIMS – Profit Impact of Market Strategy,
que procura pautar, mediante um grande banco de dados, as estratégias de mercado e os
retornos financeiros, dando assim, um passo relevante no conceito de vinculação
estratégica e desempenho para os modelos de medição.
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Já no final da década de 1990, surge a metodologia de análise de estratégias
denominada Gerenciamento pelas Diretrizes ou PDCA, cuja ferramenta é a adaptação
do Gerenciamento por Objetivos da década de 1980, já com a adoção do PDCA surge
um método projetado para o aprendizado e a concretização das visões estratégicas da
organização (AKAO, 1997).
No Gerenciamento pelas Diretrizes, um indicador é formado por mais de
cinco elementos: um objetivo para o próximo período através de uma análise do futuro e
do passado e das orientações decorrentes da visão estratégica; um meio para atingir
esses objetivos; uma medida para atingir os objetivos propostos; um valor numérico
para o objetivo e uma data para sua conclusão (FERNANDES, 2003).
Uma vez definidas as Diretrizes Anuais, as mesmas são desdobradas através
da organização, por um processo interativo, horizontal e vertical, usando-se como
ferramenta principal a análise de processos.
É importante destacar que vários modelos ou metodologias de
acompanhamento do desempenho estratégico da organização são citados. Sobre esse
assunto, existe um estudo feito por Miranda et al. (2000), que levantaram mais de 22
modelos elencados na bibliografia americana e inglesa nos últimos 15 anos, em mais de
50% deles, menciona-se a palavra estratégia como um fator de referência para o
processo gerencial. Desses modelos destacam-se os seguintes comentários por áreas de
diagnóstico dentro da organização:
- Ambiente e organizações: Morgan (1996) e Mintzberg (2006).
- Competição e estratégia: Henderson (1998), Fayard (2006), Mintzberg
(2006) e Andrews (1980).
- Gestão estratégica: Ansoff (1981), Porter (1998), Certo e Peter (1993) e
Mintzberg (2006).
- Planejamento estratégico e Balanced Scorecard: Steiner (1979), Wilson
(1994), Cavalcanti (2003), Porter (1998), Hamel e Prahalad (1997) e Kaplan e Norton
(1997).
- Monitoramento do ambiente: Daft (1999), Choo (1999) e Oliveira (2001).
- Inteligência competitiva: Miller (2002), Toffler (1990), Prescott (2002),
Tarapanoff, Araújo Júnior e Cormier (2000) e Fuld (2007).

Os aspectos listados no Quadro 7 corroboram uma relação entre a estratégia
formulada dos diversos autores e as ações estratégicas mencionadas por cada teórico do
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assunto, de forma a materializar a visão futura de uma organização. Esse processo
possibilita a manutenção do mapa estratégico sendo ao mesmo tempo como um modelo
de avaliação da filosofia de gestão.

AUTORES

Azevedo e Costa (2001)

Oliveira, Perez Júnior e Silva
(2002)

Silva (2003)

Serra, Torres e Torres (2004)

Costa (2006)

Kaplan e Norton (2006)

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS NA CONSTRUÇÃO DO
PAINEL DE DESEMPENHO
Seleção de um número de medidas reduzidas, de modo que os gestores
enfoquem a estratégia ao invés de se perder na diversidade de indicadores
possíveis. Uma forma de manter o foco na visão estratégica.
Observam que o princípio para aplicação do BSC está em mensurar
indicadores ligados aos processos internos da organização, aprendizado e
crescimento, satisfação dos clientes e das finanças, ligando tudo isso aos
objetivos estratégicos da organização.
Observa que para promover consenso entre o grupo gestor, se faz necessário
comunicar a estratégia junto a seus colaboradores, de modo que eles
colaborem em sua execução, alocando recursos com base nas prioridades
estratégicas.
Destacam que devem ser desenvolvidos indicadores que a venham suportar a
estratégia e que a quantidade de indicadores deve ser a menor possível, para
que não haja sobrecarga de informações.
Acreditam ser possível monitorar e orientar a execução da estratégia com
vistas a proporcionar melhores condições às unidades do negócio, enfocando
a criação de valor e os relacionamentos com os clientes. Neste caso, os
autores alertam que mais importante do que o número de medidas, é
assegurar que o BSC seja a expressão de uma única estratégia.
Ressaltam que a ênfase na construção de relações de causa e efeito no BSC
gera um raciocínio sistêmico dinâmico, permitindo que os indivíduos da
organização compreendam como uma pessoa influencia no papel das outras,
além de facilitar na definição dos indicadores de desempenho e nas
iniciativas correlatas que não apenas medem as mudanças, como também as
alinham.

Quadro 7 - Aspectos a serem observados na construção do painel de desempenho
Fonte: Adaptado de Azevedo e Costa (2001); Oliveira; Perez Júnior e Silva (2002); Silva (2003); Serra;
Torres e Torres (2004); Kaplan; Norton (2001); Costa (2006); Kaplan; Norton (2006).

Segundo Kaplan e Norton (2006), esse equilíbrio organizacional é gerado
pela interação com a gestão a partir dos dados pactuados no planejamento estratégico.
Assim, o uso dos indicadores ajuda a traduzir conceitos complexos e frequentes no BSC
em ideias mais precisas que alinham e mobilizam os indivíduos em ações dirigidas à
realização dos objetivos organizacionais.
Conforme a Figura 10, o Balanced Scorecard - BSC traduz a missão e a
estratégia das organizações num conjunto abrangente de medidas de desempenho que
serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica (KAPLAN; NORTON,
1997 apud SILVA, 2003, p. 70).
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Figura 10 - traduzindo a Missão em resultados almejados
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2009).

Segundo Martello (2008), a tradução da estratégia através de referências de
desempenho estruturados através das quatro perspectivas do BSC (Financeira, dos
Clientes, dos Processos Internos e de Aprendizagem e Crescimento) proporciona uma
avaliação de desempenho que extrapola a mensuração dos dados operacionais,
delineando um novo sistema estratégico apto de instituir valor econômico para o futuro,
conforme demonstrado na Figura 11.

Figura 11 - Leitura das Estratégias a partir das Perspectivas do Balanced Scorecard
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2002).
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Esse modelo conceitual de avaliação do desempenho organizacional mais
conhecido e utilizado é denominado de Balanceamento através de escores de
desempenho por indicadores (NEELY, 1998; MARR; SCHIUMA, 2003; TANGEN,
2004).
Segundo LeGall (2005), essa ferramenta propagou-se progressivamente nos
países anglo-saxónicos e escandinavos, impregnados por uma cultura de relato
essencialmente financeiro, devido, em grande parte, à influência dos acionistas na vida
das organizações, procurando complementar as medidas de desempenho das
organizações com novos indicadores não financeiros.
O Balanced Scorecard tem superado os defeitos tradicionais que consideram
o indicador financeiro como o núcleo do planejamento estratégico da organização. O
BSC é capaz de expandir os processos de planejamento da organização para a ótica do
mercado e dos clientes, das operações internas, ligados principalmente sobre
crescimento (BOSILJ, 2008).
Segundo Kaplan e Norton (2009), o alinhamento do BSC com a estratégia
organizacional inicia-se com o estabelecimento da missão e dos objetivos estratégicos
do projeto em cada uma das quatro perspectivas. Posteriormente, realiza-se uma análise
dos fatores decisivos de sucesso para o atingimento dos objetivos e selecionam-se
indicadores de desempenho para obter-se o feedback da implantação e sucesso da
estratégia, o que é apresentado na Figura 12:

Figura 12 - Avaliação do ambiente interno e externo na construção do BSC
Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (2009).

O BSC é formado apenas pelos indicadores de resultado e de tendência, mas
operacionalmente é importante que os indicadores de diagnóstico estejam vinculados
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aos de tendência, para que o sistema seja integrado e não se meça coisas que não são
importantes (GASPARETTO; BORNIA, 2000).
Apesar da utilização crescente e da notoriedade dessa ferramenta, existem
críticas à sua utilização, as quais estão relacionadas à fixação nas perspectivas originais
ou à necessidade de inclusão de outras perspectivas (SCHIEMAN; LINGLE, 1999;
BONTIS et al., 2000; MIRANDA et al., 2001). Essas críticas acontecem apesar de
Kaplan e Norton (2002) argumentarem que as perspectivas fazem parte de um modelo,
que pode ser alterado, normalmente para mais perspectivas, visto que não encontraram
nenhuma situação em que organizações utilizassem menos perspectivas, em especial
para as organizações sem fins lucrativos quanto à perspectiva de Responsabilidade
Social (MOREIRA, 2000; COSTA, 2001).
Entretanto, a maior parte dessas questões críticas apontadas nos trabalhos de
outros autores está ligada à implementação do BSC, como acontece com muitas das
ferramentas de gestão. O BSC é uma ferramenta, sobretudo, de gestão da estratégia
escolhida, pela simplicidade, como outros frameworks (matriz SWOT, por exemplo),
que auxiliam ao gestor na avaliação do rumo escolhido (SERRA et al., 2002).
Horngren et al. (1999), por exemplo, afirmam que para evitar problemas de
implementação do BSC, deve-se considerar que as relações de causa e efeito não são
precisas e, por isso, tentar executar ações que afetem diversos indicadores,
simultaneamente, é inadequado. Adicionalmente, apesar de o BSC contemplar medidas
não financeiras, em muitas situações as organizações resistem à utilização de
indicadores subjetivos, como percepção de satisfação de clientes e desempenho
qualitativo de colaboradores.
Assim sendo, o BSC está sustentado na ideia de que deve contemplar uma
adição entre medidas de resultados e medidas de determinantes de resultados,
denominadas como indicadores de desempenho (performance drivers) (KAPLAN;
NORTON, 2001).
Outra diretriz forte destacada por Kaplan e Norton (2005) é o uso do BSC como
instrumento para o processo de implantação e revisão da estratégia de uma organização.
Os objetivos e medidas de desempenho utilizados no BSC não se restringem a um
conjunto ocasional de medidas de desempenho financeiras e não financeiras, pois
derivam de um processo hierárquico (top-down) norteado pela missão e pela estratégia
da unidade de negócios em uma relação de causa-e-efeito esperada.
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Segundo Kaplan e Norton (1996b; 1997), a estrutura do Balanced Scorecard
torna viável as principais ações críticas gerenciais: Esclarecer e traduzir a visão
estratégica; Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; Planejar, estabelecer
metas e alinhar iniciativas estratégicas; e melhorar o feedback e o aprendizado
estratégico.
Kaplan e Norton (2005) destacam que sem o apoio e o conhecimento dos
principais gestores organizacionais, o projeto de mensuração pelo BSC e avaliação da
entidade não deve ser iniciado. Segundo os autores, as etapas para a execução de um
BSC devem consistir principalmente de quatro fases, conforme mostra a Figura 13:

Fase 1
Fase 2

I – Disposição do Programa de Medição de Desempenho;

Fase 3
Fase 4

III – Escolha dos Indicadores de Desempenho Estratégicos; e

II – Demarcação dos Objetivos Estratégicos;

IV – Elaboração do Plano de Implementação, também caracterizado pela relação de causa e
efeito.

Figura 13 - Etapas de Execução de um Balanced ScoredCard
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2005).

Observa-se que pelas etapas de avaliação de desempenho como mapa o proposto
pelos criadores do BSC, as entidades sem fins lucrativos são contempladas com uma
proposta final sem valor financeiro. Nesse caso, a perspectiva financeira tem a mesma
importância, ou menor, que o valor gerado para o cliente, sendo diversas vezes
observadas na prática, apoiando a perspectiva de cliente.
Niven (2005) indica um mapa estratégico específico para entidades do Terceiro
Setor, o qual pode ser observado na Figura 14:

Figura 14: Mapa Estratégico direcionado para o Terceiro Setor
Fonte: Niven (2005).
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Numa organização sem fins lucrativos, a visão, os princípios e os valores da
organização devem permeá-la e contribuir a suportar as ações dos planos estratégicos.
Aliada a essas forças, a “causa social” deve servir de base para o planejamento
estratégico propriamente dito.
Apesar da utilização crescente da ferramenta de avaliação de desempenho,
existem críticas e problemas ligados a sua utilização. Críticas, pela fixação nas
perspectivas originais ou a necessidade de inclusão de outras perspectivas
(SCHIEMAN; LINGLE, 1999; BONTIS et al., 2000; MIRANDA et al., 2001). Essas
críticas incidem apesar de Kaplan e Norton (1997) afirmarem que as perspectivas fazem
parte de um modelo que pode ser alterado para mais perspectivas, visto que não
encontraram nenhuma situação em que as organizações utilizassem menos perspectivas.

2.13 AS RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO NA CONSTRUÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS
Toda medida nomeada para um Mapa Estratégico deve fazer parte de uma
cadeia de relações de causa e efeito, que termina em objetivos financeiros e designa um
tema estratégico para uma unidade dentro da organização (KAPLAN; NORTON, 2004).
O Balanced Scoredcard - BSC não é um conjunto de objetivos isolados ou
conflitantes. Pode-se visualizar a cadeia de relações de causa e efeito através da Figura
15, as ações de causa e efeito está demonstrado pelo fluxo de setas, saindo da estratégia
e passando pelo indicador financeiro para garantir a estratégia financeiramente. A partir
do indicador financeiro verifica os tipos de clientes existentes e os que se deseja atingir,
depois passando e desdobrando a estratégia, verificando o mercado e os pontos
atenuantes, atentando se está preparado para atender as necessidades tanto dos clientes
atuais quanto dos clientes futuros (potenciais). Por último, verifica-se se existem
colaboradores alinhados com a estratégia geral para atuar nos processos fins da
organização.
Segundo Kaplan (2001), conforme se pode observar na Figura 15, é preciso
fazer ainda o caminho inverso para que se visualize se os objetivos foram devidamente
escolhidos e se a estratégia foi desdobrada de forma clara. Para isso, é preciso fazer a
relação inversa, ou seja, na perspectiva da inovação pergunta-se: qual a capacitação?
Inovação? O que deve ser feito em relação aos colaboradores para que sejam capazes de
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atuar nos processos internos e para que atendam as necessidades dos clientes, a fim de
promover retorno financeiro aliado ao atingimento da estratégia.

Estratégia

Objetivos
Estratégicos

Financeira

Receita, lucro

Dos Clientes

Quais são
os
Segmentos
de
mercado?

Dos
Processos
Internos

Do
Aprendizado
e
Crescimento

Quais são os
Processos
críticos para
o
sucesso?

Investimento
Capacitação
Sistemas
Procedimentos

Figura 15 - Relações de Causa e Efeito das Quatro Perspectivas do BSC
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2005).

Sendo assim, conforme Kaplan e Norton (1992; 1994; 1996; 2001), a Figura
16, abaixo, ilustra o elo entre a relação de causa e efeito com o mapa estratégico
Balanced Scorecard - BSC como uma ferramenta de desdobramento que possibilita que
a estratégia seja desmembrada em objetivos para cada um dos indicadores ou
perspectivas; que se crie sistema de informação para a verificação dos indicadores de
desempenho; que o gestor obtenha feedback das ações, a fim de fomentar a cultura de
aliança dentro da organização e a cultura de retenção dos seus funcionários.
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Figura 16 - Relação de causa e efeito da estratégia proposta pelo BSC
Fonte: Kaplan e Norton (2001).

Em períodos de dificuldade operacional, o conhecimento é uma importante
ferramenta estratégica para aumentar a competitividade e a eficácia da entidade,
portanto, após a fase de elaboração e de implantação do BSC, é necessário priorizar o
processo de feedback estratégico para alinhar os programas em andamento, adequar os
canais de comunicação e orçamentos, conforme identificados na Figura 17:

Figura 17 - Processo de Construção do BSC
Fonte: adaptado de Kaplan & Norton (2001, p. 207).

Segundo Patel (2008), o Balanced Scorecard fornece um sistema essencial
de feedback e aprendizagem estratégica, quando o alinhamento das metas ocorre de
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cima para baixo, sendo assim a educação e a comunicação aberta sobre a estratégia são
a base do fortalecimento dos colaboradores, e sua remuneração está vinculada à
estratégia.
A comunicação da estratégia é fundamental a toda a organização. A
sobrevivência da entidade está ligada diretamente à rapidez de adaptação da estrutura à
estratégia, logo, envolve todos os níveis hierárquicos (NAGEL; RIGATUSO, 2003). É
necessária uma linguagem clara, que proporcione proatividade e reduza os problemas de
interpretação quer internos, quer externos. Ou seja, pretende-se transformar a estratégia
num processo contínuo (KAPLAN; NORTON, 2001).
Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), o modelo básico de
construção da implementação da estratégia ponto de referência para todo o processo
gerencial é composto pelas seguintes partes:
a) Avaliação interna: análise dos pontos fracos e fortes da organização
através da elaboração de análise comparativa com as principais organizações que são
referência de excelência nas atividades analisadas; b) Avaliação externa: análise das
ameaças e oportunidades do ambiente onde a organização atua ou pretende atuar; c)
Valores gerenciais e responsabilidade social: mais dois ingredientes valorosos para o
processo de criação das estratégias conduzem e selecionam o processo; e d) Criação de
estratégia: o ato criativo, o principal executivo deve, em posse das avaliações e valores
da organização, fazer brotar de forma simples, informal e específica as alternativas
estratégicas para a organização. A visão compartilhada é a base para o aprendizado
estratégico (v. Figura 18).

Figura 18 - Caminho da Implementação da Estratégia
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000).
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Um sistema de feedback estratégico deve ser capaz de testar, validar, e
modificar as hipóteses contidas na estratégia de uma unidade de negócio. Ao estabelecer
metas de curto prazo, ou macros de controle, dentro do processo de planejamento de
negócios, os gestores estão prevendo a relação entre as mudanças nos direcionadores de
desempenho e a implicação em uma ou mais metas específicas (MINTZBERG, 2005).
De acordo com Oliveira (2005), o Balanced Scorecard, com sua
especificação da relação de causalidade entre os direcionadores de desempenho e
objetivos, permite aos executivos da corporação e da unidade de negócio utilizar em
suas sessões de revisão periódica para avaliar a legitimidade da estratégia da unidade e a
qualidade de sua execução. A perspectiva de aprendizado é necessário para aprimorar o
procedimento interno; o aprimoramento do precedente; e melhorar a satisfação do
cliente é necessário para aumentar os resultados financeiros (GARRISON; NOREEN,
2000, p. 121).
Segundo Speckbacher (2008), as densas alterações colocadas pelos
mercados obrigaram as organizações a se reinventarem, de forma a operar com máximo
desempenho. A crescente revolução tecnológica aliada às mudanças comportamentais e
consequentemente de consumo, entrelaça de forma significativa o cenário econômico
em que estão inseridas as organizações.
A sustentabilidade é uma terminação relativamente contemporânea na
administração. Sua definição não é ainda muito clara por ser um conceito novo no
cenário atual. Etimologicamente, sustentabilidade origina-se do termo latino sustentare,
que remete às ideias de suportar, defender, favorecer, auxiliar, manter, conservar em
bom estado e, enquanto qualidade de sustentável, aquele que pode sustentar (KAPLAN;
NORTON, 2004, p. 18).
A estratégia organizacional é o componente fundamental que ajustará
alternativas de sobrevivência da entidade, mediante resultados expressivos e
consequente sustentabilidade e perpetuação. Portanto, o objetivo maior é focar o
gerenciamento que, devido à escassez de recursos, é constantemente reavaliado de
forma a gerar instrumentos, ações e posicionamentos que permitam o enfrentamento das
turbulências econômicas (ANSOFF, 1977).
Apreciando a performance de grandes organizações sem fins lucrativos
percebe-se que, embora as estratégias sejam ordenadas de forma compatível com o
mercado em que atuam, há um desvio nas ações operacionais do foco original devido à
ausência de métricas que possibilitem parametrizar os objetivos iniciais. Essa
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dificuldade é recorrente e, segundo Kaplan e Norton (2001, p. 11), “a dificuldade de
implementação da estratégia é mais complexa do que a estratégia em si”.
As organizações sem fins lucrativos são responsáveis pelo investimento da
importância a elas disponibilizado, além do desempenho obtido com esses recursos,
sendo esta uma área que precisa ser enfatizada pelos seus gestores. Drucker (1994)
afirma que as organizações sem fins lucrativos têm problemas para contestar quais são
os seus resultados porque existem diferentes espécies de resultados: os primeiros são os
imediatos e depois, vêm os de longo prazo. É importante lembrar que nessas
organizações os resultados estão sempre fora da organização e não dentro dela.

2.14 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

Segundo Camargo (2001), a gestão administrativa para a medição de
desempenho de uma organização sem fins lucrativos possui quatro funções
indispensáveis que, em ordem, são: planejar, organizar, dirigir e controlar. O
planejamento é considerado como uma metodologia de se traçar um programa de ação,
vislumbrando uma atmosfera de futuro; a organização busca cumprir as ações
esquematizadas de forma estruturada, com a intenção de obter o máximo de resultado
com o menor volume de recursos utilizados; a direção tem a vinculação de realizar as
metas planejadas, através dos colaboradores e gestores que compõem a entidade sem
fins lucrativos; e o controle tem como premissa assegurar que todas as ações estejam
sendo executadas da forma como foram planejadas.
A função de controlar é uma tarefa riquíssima da gestão administrativa, uma
vez que monitora todos os demais objetivos. Sem o controle não se pode saber se as
estratégias adotadas pela organização estão sendo obtidas de forma eficiente e eficaz
(BALDAN, 2007). Segundo Anthony e Govindarajan (2001, p. 28), qualquer sistema de
controle possui quatro componentes: a) detector ou sensor; b) avaliador; c) executante;
d) comunicação.
Uma entidade não pode ser analisada por uma única atividade. Uma
organização é formada por um conjunto de processos, dependentes uns dos outros,
interligados entre si, que fazem uso da estrutura organizacional como recurso
(DRUKER, 2001).
A estrutura organizacional funcional constitui-se no depósito das
competências, que são mobilizadas para a geração de valor para o cliente através dos
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processos, que são estrategicamente setoriais. Uma organização efetivamente existe
como uma entidade coletiva que atinge um objetivo quanto sua ação estratégica quando
vários gestores pactuam na mesma concepção e idealismo das ações projetadas frente a
essas estratégias (GOSLING; MINTZBERG, 2003, p. 49).
Os Sistemas de Avaliação de Desempenho estão intimamente ligados com a
função de controle da administração. Segundo Anthony e Govindarajan (2001, p. 559):
“os Sistemas de Avaliação de Desempenho (Performance Measurement Systems –
PMS) têm o objetivo de controlar a obediência à estratégia adotada”.
De acordo com Gonçalves (2002), todas as entidades precisam de um
mecanismo de avaliação de desempenho, pois, a realização contínua do processo de
controle possibilita que a organização sem fins lucrativos permita que se possa tomar
conhecimento de como vai a eficiência e a eficácia de sua organização e como se
comportam os indivíduos, os procedimentos e os programas da organização.
Miranda e Silva (2002) apontam um conjunto de razões para que uma
organização invista em Sistemas de Medição de Desempenho, quais sejam:
controlar as atividades operacionais da organização; alimentar os
sistemas de incentivos a colaboradores internos; controlar o
planejamento; criar, implantar e conduzir estratégias dos projetos
pautados; identificar problemas que necessitem intervenção dos
gestores; verificar se a missão da entidade está sendo atingida.

Segundo Hudson (1999), para se diagnosticar o desempenho de uma
organização sem fins lucrativos, será necessário que se defina a unidade de medida que
possa nortear o gestor a avaliar as estratégias para atingimento dos objetivos e o que
pretende de fato medir. Uma das fases desse processo é a seleção da medida que possa
melhor comunicar ou traduzir como vai o desempenho de uma organização. As medidas
de desempenho são as informações cruciais de um sistema de avaliação, elas podem se
apresentar em diversos trabalhos com outras denominações como, por exemplo:
indicadores de desempenho e indicador ou medida de performance.
De acordo com Harbour (1997, p.07), “indicador de performance é a medida
de performance comparativa usada para responder a questão ‘como nós estamos indo? ’
Para um aspecto específico”.
Para Miranda e Silva (2002, p. 134), existem dois tipos de indicadores: os
absolutos e os relativos ou índices. Os primeiros formam as medidas absolutas,
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financeiras ou não. O segundo é fruto do resultado da comparação entre duas medidas,
como os usados, por exemplo, na análise e avaliação de demonstrações contábeis.
Segundo Niven (2003), avaliar o desempenho dessas entidades sem fins
lucrativos está ligado diretamente aos processos em que os gestores estarão aptos a
medir a eficiência e a eficácia em todos os níveis da organização. É, também,
importante reforçar que as métricas escolhidas devem estar conectadas com os objetivos
estratégicos da organização e que permitam a todos os níveis hierárquicos da entidade
avaliar o progresso das metas preestabelecidas.
Alves e Slomski (2006) fizeram uma análise crítica do processo de
avaliação de resultados dos projetos sociais desenvolvidos através da celebração de
termo de parceria, considerando a utilidade dos instrumentos usados para fins da
avaliação da eficiência desses projetos. Os resultados apontam que padrões de controle
já utilizados pelos órgãos governamentais são aplicados indistintamente nessas relações
de parceria, os quais, se considerados isoladamente, não possibilitam conclusões sobre a
eficiência dos projetos sociais desenvolvidos.
Assis, Mello e Slomski (2006) discutiram a necessidade da transparência da
prestação de contas dos recursos recebidos e de evidenciar nas entidades do terceiro
setor a importância da mensuração do resultado econômico através de indicadores de
desempenho aliados às estratégias pactuadas nos Projetos, como instrumento para
avaliar o desempenho das entidades; o estudo de caso em uma entidade revelou um
resultado econômico positivo, ou seja, a receita econômica gerada pela entidade foi
maior do que os custos dos serviços prestados.
Um sistema de medição focado em metas é um instrumento valioso para
propor mudanças na administração de processos. A eficiência vai definir a relação
existente na utilização econômica dos recursos, levando em consideração um
determinado nível de satisfação.
Considera-se que o início do uso de indicadores de desempenho ocorreu nas
décadas de 1920 e 1930, como pode ser verificado nos trabalhos de Taylor e Gilbreth,
envolvendo a medição dos tempos e movimentos na indústria (JENSEN; SAGE, 2000).
Apresenta-se a seguir uma relação sintética (modelo, autor e características)
de diversas abordagens utilizadas no último século, para tratar da sistemática de
medição e avaliação do desempenho:
1914: Modelo DuPont – Autor: Brown, F.D – A ideia do modelo Du Pont é
que todos os itens que participam e que contribuem para a formação da Taxa de Retorno
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do Investimento - TRI devem e podem ser analisados, ou seja, em um único quadro
tem-se todos os componentes que formam a Taxa de Retorno.
1986: Teoria da Restrição – Autores: Goldratt, E.M.; Cox, J – consiste na
formalização de uma série de princípios, construindo o pensamento da produção
otimizada, que é o alicerce da teoria das restrições.
1989: Melhoria da performance – Autores: Sink, D. S.; Tuttle, T. C. –
Acompanhamento organizacional a partir da medição de sete critérios de performance, a
saber: eficácia, eficiência, qualidade, produtividade, qualidade de vida de trabalho,
inovação e lucratividade. É representado através de um sistema de retroalimentação em
ciclo fechado.
1990: Pirâmide de Performance – Autores: McNair, C. J.;Lynch, R; Cross,
K.- Baseado nos conceitos de TQM. Divide a organização quatro níveis diferentes,
proporcionando a estrutura para um sistema de comunicação por duas vias, necessário
para instituir uma visão abrangente da companhia nos vários níveis da organização.
1991: Pirâmide de desempenho SMART (Strategic Measurement Analysis
and Reporting Technique) – Autores: Lynch, R.; Cross, K. – Suporta a necessidade de
incluir medidas que tenham foco na performance tanto interna quanto externamente.
Apresenta o desdobramento das medições até os departamentos e centros de trabalho,
refletindo a visão e objetivos da organização.
1992: Balanced Scorecard – Autores: Kaplan, R. S.; Norton, D. P. – é um
conceito de medição onde as atividades da empresa são alinhadas com os objetivos em
termos de visão e estratégia. Tem o foco não somente em resultados financeiros, mas
em uma visão mais abrangente da organização. Apresenta-se em quatro perspectivas:
perspectiva financeira; do cliente; processos internos e inovação e aprendizado. A
diferença dessas perspectivas é medida pelo processo externo à organização ao invés de
medidas de processos internos, mas que abrangem os mesmos princípios, e que levam
em consideração os recursos humanos.
1993: PEMP – Progresso Efetivo e Medição da Performance – Autores:
Adams, C.; Roberts, P. – Estabelece que seja necessário medir a entidade por quatro
regiões definidas como medidas externas, que são direcionadas aos clientes e ao
mercado, medidas internas, direcionadas ao aprimoramento, as medidas de alto a baixo,
que aceleram o processo de mudança e as medidas de baixo para cima, que delegam
poderes e aumentam a liberdade de ação.
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1994: Navegador Skandia – Autor: Skandia, A.F.S – busca medir o capital
intelectual através de diversos indicadores que englobam os componentes financeiro,
cliente, processos, renovação e desenvolvimento e humano.
1995: TPI – Total Performance Indicators – Autor: Sears Roebuck and
Company – se apresenta como um conjunto de indicadores montados de tal forma a
direcionar os empregados a tomar boas atitudes. Buscam como consequência um
impacto tanto na retenção dos clientes como dos próprios funcionários.
1996: Entradas, Processos e Saídas – Autor: Brown, M. G. – baseia-se em
analisar as entradas (requisitos dos clientes, matéria-prima e capital empregado,
empregados felizes, motivados e habilitados) o sistema de processamento (elaboração
de produtos, entrega de serviços, projeto de produtos e serviços) e as saídas (produtos,
serviços, resultados financeiros), além da avaliação de resultados (atendimento das
necessidades dos clientes, clientes encantados) e definição de metas.
1999: Performance Management Framework – Autor: Otley, D. T. – busca
medir a performance organizacional através da definição de objetivos estratégicos e
planos; do estabelecimento de metas; de estruturas de incentivo e recompensa e sistema
de feedback.
2000: Modelo Action-Profit-Linkage – Autores: Epstein, M.J.; Kumar, P.;
Westbrook, R.A. – Fornecer ao gestor acessórios capazes de identificar e medir os
direcionadores chave para obtenção de lucro e sucesso, criando um interligação entre
eles e para estimar o impacto das ações tomadas. Divide-se em: ações empresariais,
produtos e serviços entregues, ações com os clientes e impacto econômico.
2001: Performance Prism – Autores: Neely, A.; Adams, C. Crowe, P. - é
uma medida de desempenho e ferramenta de gerenciamento que consiste em cinco
perspectivas de desempenho inter-relacionadas, representadas como cinco faces de um
prisma, a saber: satisfação dos stakeholders, estratégias, processos, capacidades e
contribuição dos stakeholders.
2002: Business Scorecard – Autores: Kanji, G. K.; Sá, P. Moura – se baseia
na análise de valor dos stakeholders, busca pela excelência dos processos, aprendizagem
organizacional e satisfação ou encantamento do stakeholders.
2006: EFQM – Excellence Model – EFQM – Autor: European Foundation
for Quality Management – Tem como objetivo disponibilizar a alta administração da
organização uma ferramenta que permita participar e medir o desempenho da sua
organização, além de permitir compará-la à outra organização.
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Esses modelos tradicionais ou clássicos de avaliações não se mostram mais
suficientemente capazes de incentivar a busca por novas vantagens competitivas e
crescimento sustentável, em especial por possuir foco no curto prazo, ou seja, apenas os
investimentos cujos retornos possam ser prontamente medidos são apreciados,
renegando os investimentos em inovação de produtos e processos, a capacitação dos
empregados e a melhoria da satisfação do cliente, para um segundo plano.

2.15 APLICAÇÕES DO BALANCED SCORECARD PELAS ORGANIZAÇÕES

O Balanced Scorecard, também chamado BSC, criado em 1990, por Kaplan
e Norton (1992; 1996a; 1996b; 2001a), é uma das ferramentas de gestão mais populares
de interação (MINTZBERG et al;., 2005 ROSS et al;., 2008 WU; HUNG, 2008).
Durante o início deste século, os percentuais de efetivação para analisar os elos
estratégicos, que foram discutidos em grandes organizações nos EUA e na Europa,
variaram entre 40 e 60% (SPECKBACHER et al., 2008).
O BSC baseia-se em uma metodologia cujo propósito está diretamente
ligado ao modelo de avaliação de desempenho das organizações, utilizando fortemente
os indicadores para a maximização dos resultados baseados em quatro perspectivas
(financeira, clientes, aprendizado e crescimento e os processos internos) que refletem a
visão estratégica da organização (BALDAN et al., 2007).
O ambiente da era da informação fez com que as organizações buscassem
metodologias cada vez mais modernas e eficientes de gerenciamento, surgindo novas
técnicas que permitem às organizações se guiarem dentro desse novo ambiente
turbulento. Segundo Kaplan e Norton (2002, p. 3), as organizações “não poderão mais
obter vantagens competitivas sustentáveis apenas com a rápida alocação de novas
tecnologias e ativos físicos e com a excelência da gestão eficaz dos ativos e passivos
financeiros”.
Em 1990, Kaplan e Norton, com o patrocínio do Instituto Nolan Norton,
desenvolveram um modelo gerencial chamado Balanced Scorecard, cujo objetivo
principal consiste em gerenciar as organizações com base na interligação de quatro
perspectivas básicas: financeira, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e
crescimento. Assim, o modelo não está voltado, unicamente, para medidas financeiras,
como ocorre nos modelos tradicionais de medição, mas para uma metodologia de
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medição de desempenho gerencial que é a representação equilibrada das medidas
financeiras e operacionais, organizadas com base nas quatro perspectivas.
Kaplan e Norton (2002, p. 9) afirmam que o Balanced Scorecard é uma
metodologia “que deve traduzir a missão e a estratégia de uma entidade de negócios em
objetivos e medidas tangíveis [...] o Scorecard equilibra-se entre medidas objetivas de
resultado facilmente quantificáveis e vetores subjetivos das medidas de resultado”.
Trata-se de um sistema de gestão baseado em indicadores que impulsionam o
desempenho, proporcionando à organização a visão atual e futura do negócio de forma
abrangente.
O processo do Scorecard é um trabalho desempenhado pelos gestores do
negócio, definindo e traduzindo as estratégias da organização. Para tanto, o corpo
administrativo estabelece metas de caráter financeiro, relacionadas com os clientes, com
os processos internos, com o aprendizado e crescimento da organização e dos
colaboradores.
Existem diversas propostas sobre como implementar o Balanced Scorecard
no terceiro setor, ou em entidades sem fins lucrativos. Kaplan (1992; 1996; 1999; 2001;
2002; 2009) defende que a implementação do Balanced Scorecard em organizações sem
fins lucrativos é, no mínimo, tão benéfica quanto no setor privado.
Sendo assim, o Balanced Scorecard - BSC veio suprir as necessidades dos
gestores que ponderavam como impróprio os sistemas de medição de desempenho
tradicionais, baseados apenas em indicadores financeiros ou apenas em medições
operacionais. O BSC fornece uma opção balanceada de indicadores que lhes permite
analisar o desempenho de suas organizações simultaneamente a partir de diferentes
perspectivas financeiras e não financeiras (KAPLAN; NORTON, 1992).
Conforme a Figura 19, o BSC inclui, além da perspectiva financeira que
demonstra as atividades das ações já definidas, três conjuntos complementares de
indicadores operacionais ligados à satisfação do cliente, à eficiência dos processos
internos e à habilidade da organização em aprender e melhorar, atividades que levam ao
desempenho financeiro futuro (KAPLAN; NORTON, 2001).
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Para alcançarmos nossa visão,
como deveríamos ser vistos pelos
nossos clientes?

Para sermos bemsucedidos financeiramente,
como deveríamos ser
vistos pelos financiadores?

FINANÇAS

PROCESSOS

VISÃO E
ESTRATÉGIA

CLIENTES

Para alcançarmos nossa
visão, como sustentaremos
nossa capacidade de
mudar e melhorar?

APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO

INTERNOS

Para satisfazer os apoiadores e
clientes, em que processos de
negócios devemos alcançar a
excelência?

Figura 19 - As quatro perspectivas de desempenho do BSC
Fonte: adaptado de Kaplan e Norton, 1992.

Segundo Kaplan e Norton (1996), com a divulgação do BSC, algumas
entidades estenderam-se a utilizá-lo como ferramenta chave para um Sistema de Gestão
Estratégica, introduzindo um processo de gestão estratégica aliado ao planejamento
composto de quatro subprocessos que auxiliam a conectar objetivos de longo prazo com
ações de curto prazo segundo. É o que pode ser observado no Quadro 8:

EIXOS ESTRATÉGICOS
TRADUÇÃO DA VISÃO

COMUNICAÇÃO E CONEXÃO

PLANEJAMENTO DE NEGÓCIO

FEEDBACK E APRENDIZADO

OBJETIVOS DE LONGO PRAZO
Auxilia os gestores a construir um consenso sobre a
estratégia da entidade e expressá-lo em termos que
possam guiar o desdobramento das ações nos níveis
operacionais;
Permite aos gestores comunicar suas estratégias através
da hierarquia organizacional e conectá-las a metas
setoriais e pessoais;
Permite às companhias integrar seus planos de negócio
aos planos financeiros;
Fornece à companhia a capacidade de aprendizado
estratégico, permitindo realizar os ajustes necessários
nas estratégias previamente definidas

Quadro 8 - Eixos estratégicos na concepção dos Objetivos
Fonte: Kaplan e Norton (1996).

O BSC é muito mais do que um sistema de mensuração de desempenho.
Meireles (2008) afirma que ele é também um programa de mudanças, fortemente
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dependente do compromisso dos líderes com a visão estratégica: após a deflagração da
mudança, os executivos estabelecem um processo de governança para orientar a
transição, é o que se pode observar na Figura 20:

Figura 20 - Princípios gerais de uma Organização Focada na Estratégia
Fonte: Meireles (2008).

Esse processo define, demonstra e reforça os novos valores culturais da
organização e exige como ponto fundamental o rompimento com as tradicionais
estruturas de poder (KAPLAN; NORTON, 2000).
De acordo com a Figura 21, desde a sua introdução (KAPLAN; NORTON,
1992), o conceito do BSC esteve em constante evolução, incorporando a aprendizagem
e os novos conhecimentos derivados da sua implementação às mais diversas
organizações (KAPLAN; NORTON, 2000; MARR; SCHIUMA, 2003), podendo essa
evolução ser visualizada na figura 21 que segue:
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Figura 21 - Evolução do conceito do Balanced Scorecard
Fonte: Xie (2009). Adaptado.

Segundo Xie (2009), o Balanced Scorecard em organizações sociais é uma
ferramenta de gestão estratégica que dá uma visão mais equilibrada sobre o desempenho
organizacional e se concentra no plano estratégico da organização a longo prazo, a partir
dos alinhamentos dos objetivos por perspectivas de curto prazo. O sistema de avaliação
envolve vários fatores, incluindo o fenômeno de superfície e a essência profunda sobre a
análise dos resultados de curto prazo e crescimento a longo prazo, a situação interna e o
ambiente externo, em que quatro perspectivas equilibradas que são usadas para medir o
desempenho organizacional.
O indicador financeiro dentro do Balanced Scorecard é o resultado
pretendido pelas organizações como meio de sobrevivência, enquanto os outros três
índices (índices não financeiros), são a força motriz para alcançar o resultado,
funcionando como suplemento do índice financeiro, que pode, de forma sistemática e
abrangente, refletir a situação de exploração global da organização sem fins lucrativos
(CHAN, 2009).
De acordo com Patel (2008), o BSC serve como uma ponte sobre o abismo
entre o conceito de organização e sua implementação, podendo ser efetivamente
transformador das estratégias da organização em benefício econômico e fornece
informações para a entidade a partir de diferentes aspectos. Ele também pode refletir o
desempenho organizacional abrangente e ajudar a organização a atingir sua meta de
longo prazo.
Segundo Albuquerque (2006), a Gestão Estratégica com base em mapa
estratégico tem evoluído nos últimos anos. Apesar de ser uma abordagem bem
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concretizada no estudo das estruturas organizacionais em geral, os conceitos sobre
estratégia organizacional têm sido aprimorados e difundidos de forma abrangente.
O sucesso de uma organização sem fins lucrativos está em sua intenção
principal, naquilo que está definido na sua missão e visão, na sua demarcação
estratégica. Ter um serviço revolucionário, com impacto social e com uma qualidade
desejada, pode fazer a diferença (COELHO, 2002).
Segundo Ioschpe (2005), existe a preocupação de entender como funciona o
processo dessas organizações sem fins lucrativos e dotá-las de instrumentos que
indiquem a cada momento como se encontra a organização e ofereçam meios para que
cada responsável por sua respectiva atividade possa corrigir o rumo com agilidade e
eficácia mediante as estratégias a serem utilizadas na gestão de recursos.
De acordo com Kaplan e Norton (2004), não há nenhuma maneira unânime
para implementar o Balanced Scorecard. A escolha de indicadores e de medidas, ações
de resposta e sistemas de captação/comunicação depende da estratégia da organização,
sua maturidade, estrutura interna e disponibilidade para fazer uso do Balanced
Scorecard.
Note-se que o Balanced Scorecard é praticado de forma diferente em
distintas áreas de negócio. De fato, o objetivo do Balanced Scorecard é implementar
uma ação a estratégia da organização, ampliando uma série de indicadores chave de
desempenho (KAPLAN; NORTON, 2005).
Segundo Olak (2000), todos os indicadores e ações são dependentes dos
objetivos financeiros. Qualquer organização sem fins lucrativos visa a atingir as metas
com seu público atendido alinhado à sustentabilidade financeira, e o Balanced
Scorecard é uma grande ferramenta para aperfeiçoar o desempenho da organização e de
seus resultados financeiros.
De acordo com Kaplan e Norton (2001), o BSC precisa de alguns ajustes
para que possa se ajustar ao modus operandi das organizações sem fins lucrativos,
porque os seus principais objetivos são os atendimentos às comunidades e suprimentos
dos projetos pelos agentes financiadores ou apoiadores. Eles sugerem colocar a
comunidade, ou melhor, o cliente, no topo do mapa estratégico. No entanto, mesmo essa
pequena alteração poderia ser uma questão complicada. Segundo os autores
supracitados, “em uma organização sem fins lucrativos, os doadores fornecem os
recursos financeiros - que pagam pelo serviço -, enquanto outro grupo, o constituintes,
recebe o serviço” (KAPLAN; NORTON, 2001).
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Para resolver esse problema estratégico, sugerem que: ao invés de ter que
tomar tal decisão, as organizações adotam para a linha estratégia de clientes, tanto a
perspectiva do doador como a perspectiva do destinatário, em paralelo, no topo de seus
Balanced Scorecards. Eles desenvolvem objetivos para os doadores e destinatários, e em
seguida, identificam os processos internos que oferecem desejadas proposições de valor
para os dois grupos de “clientes” (KAPLAN; NORTON, 2001).
Radnor e Lovell (2003) desenvolveram algumas medidas-chave que
precisam ser satisfeitas para garantir a implementação bem-sucedida do BSC em
organizações de saúde no Reino Unido: potencial teórico e prático demonstrado que o
BSC está atrelado ao valor adicionado ao serviço de atendimento; obter apoio para
introduzir o BSC e em especial não ignorar as experiências passadas.
No mesmo sentido, Chan (2004, p. 216) concluiu que era importante fazer
um esforço para colocar o BSC em organizações sem fins lucrativos através de um
conjunto de oito fatores: comprometimento da alta direção e liderança; Setorial, gerente
de média e participação dos trabalhadores; Cultura da excelência do desempenho;
Formação e educação; Mantendo-se relativamente simples, fácil de usar e entender;
Clareza de visão, estratégia e resultados; Balanced scorecard equilibrado para incentivo
e Recursos para a implementação do sistema.
Lee (2006) propôs um quadro sistêmico de gestão de desempenho baseada
em quatro dimensões do BSC, tendo a organização como um foco de pesquisa.
Para Wisniewski (2004), o BSC pode ser empregado efetivamente em
organizações sem fins lucrativos em todos os níveis. O Balanced Scorecard mantém
quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento.
Segundo Wisniewski (2004), o uso do BSC em organizações sem fins
lucrativos não deve ser desenvolvido como negócio visando os investidores e sim
visando a sociedade, que seriam considerado clientes sob a ótica empresarial. No
entanto, é possível criar alguns indicadores mais específicos para essas organizações em
relação as já existentes dentro das quatro categorias de BSC em empresas comerciais.
- Prestação de contas financeira: A maioria das organizações sem fins
lucrativos emitem um relatório sobre como gastam os fundos e deve ser confrontado
com os resultados obtidos frente ao público atendido, resultando assim em uma análise
dos possíveis potenciais de melhorias e aperfeiçoamento.
- Produtos / saídas: Este indicador avalia os produtos e serviços fornecidos
por essas organizações, bem como o número de pessoas atendidas.
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- Padrões de qualidade. Toda organização sem fins lucrativos deve seguir
certos padrões de renderização de determinados tipos de serviços.
- Aperfeiçoamento do Aprendizado Interno: devem-se elucidar formações
internas capazes de fortalecer o desenvolvimento dos projetos.
De acordo com Kaplan e Norton (1996, p. 25), “O Balanced Scorecard
traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, organizadas em quatro
perspectivas diferentes: financeira, cliente, processos de negócios internos, e
aprendizado e crescimento”. Eles também adicionam que “As quatro perspectivas do
scorecard permitem um equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre os
resultados desejados e os vetores de desempenho desses” (KAPLAN; NORTON, 1996,
p. 25).
As estratégias são desenvolvidas a partir de uma causa e efeito. “O sistema
de medição deve fazer as relações (hipóteses) entre os objetivos (e medidas) nas várias
perspectivas de modo explícito que elas podem ser gerenciadas e validadas” (KAPLAN;
NORTON, 1996, p. 30).
Agora que o BSC foi implementado em um grande número de organizações
empresariais de base, pretendemos aplicá-la às entidades privadas sem fins lucrativos.
Há evidências na literatura de que o BSC tem sido empregado nos EUA e no Canadá
(CHAN, 2009), Grã-Bretanha (WISNIEWSKI; OLAFSSON, 2004), Nova Zelândia
(GREATBANKS; TAPP, 2007) e Noruega (ASKIM, 2004), entre outros países. Apesar
de ser difundida nos países em desenvolvimento, há pouca evidência empírica relatada
na literatura da aplicação do BSC em organizações privadas sem fins lucrativos
pertencentes a países em desenvolvimento, e nenhuma evidência para o caso específico
de regiões de pequeno porte.
Segundo Lee (2006, p. 52), as seguintes características legitimam o BSC
como um instrumento útil para melhorar o desempenho: derivado de estratégia; estimula
a melhoria contínua; e simples de entender e usar. Sendo assim é possível atrelar a
avaliação de desempenho a partir da prática

2.15.1 Estruturação do Balanceamento dos Indicadores Estratégicos

O mapa estratégico deve fornecer uma apresentação visual dos planos e
ações estratégicas de uma organização que trabalha com projetos sociais direcionados,
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bem como as relações de causa e efeito entre eles, que conduzem à performance
desejada (KAPLAN, 2005).
A ferramenta utiliza-se do mesmo conceito das perspectivas do BSC das
empresas com fins lucrativos, isto é, os objetivos estratégicos são devidamente alocados
em quatro camadas, com algumas adaptações, quanto ao eixo principal ao invés de ser o
financeiro será clientes, caracterizado como comunidade ou projetos sociais assistidos
(MARTELLO, 2008).
Essas camadas são propositadamente hierarquizadas, sendo então a
dimensão clientes eleita como a parte superior. Em seguida, alinham-se as camadas
correspondentes às vistas do financeiro, dos processos internos e da aprendizagem e
inovação. Os objetivos financeiros não são alocados no topo do mapa, já que não
representam a razão de ser da organização.
Segundo Kaplan e Norton (2001; 2002; 2004), e aprofundado por Askim
(2004, p. 415-438), para que haja análise das estratégias devem existir quatro
perspectivas do BSC em entidades sem fins lucrativos:
1. Cliente: para as organizações sem fins lucrativos, a área clientes deve ser
analisada em primeiro lugar, já que nesse tipo de organização, a sociedade é cliente e
um grande potencial indicador de estratégia de atuação. Por exemplo, uma organização
que promove cultura local pode fixar um objetivo de promover esportes ao ar livre na
comunidade local. Isso significa que os clientes-alvo devem receber serviços de alta
qualidade relacionados com o esporte. Em outras palavras, a missão está cumprida
apenas quando os clientes forem devidamente atendidos.
2. Financeiro: o Balanced Scorecard não é completo sem uma perspectiva
financeira. Uma organização sem fins lucrativos não tem como meta ganhar dinheiro,
Portanto deve-se pensar as formas mais eficazes de utilizar esses recursos financeiros
disponíveis em seus projetos sociais. Uma ONG terá que ser eficiente na alocação de
recursos o que certamente levará a melhores resultados (mais torneios e maior nível de
organização). Se uma organização sem fins lucrativos gasta o dinheiro de forma
eficiente ou pode operar com sucesso com um orçamento mínimo, estará susceptível a
atrair fundos adicionais dos apoiadores. Ampliar o volume de doações é um grande
objetivo para qualquer organização sem fins lucrativos.
Ressalta-se que a perspectiva financeira, conforme a Figura 22, traz uma
conexão com a estratégia na determinação da sustentabilidade dos projetos ou ações, ou
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melhor, o equilíbrio entre as forças em geral contraditórias do crescimento e da
produtividade (KAPLAN; NORTON, 2004).

Figura 22 - Perspectiva financeira e definição de valor
Fonte: Kaplan e Norton (2004).

As ações para acelerar o crescimento da receita oriunda das doações ou dos
termos de parcerias com o poder público e privado estão ligadas em criar mais valor do
que as ações voltadas para o aumento da produtividade. Sob pressão contínua para
apresentar resultados na sociedade aos mantenedores, a tendência é favorecer o curto
prazo em detrimento do longo prazo (SAMPAIO, 2008).
Segundo Yeung (2006), o desenvolvimento da segunda camada do mapa
estratégico força esse tipo de organização a manejar essa tensão. O objetivo maior deve
ser sustentar o crescimento do valor para a sociedade. Assim, o componente financeiro
deve estar condicionado ao indicador de clientes, abrangendo as dimensões tanto de
longo prazo como de curto prazo.
3. Os processos internos: A questão-chave na categoria dos processos
internos é: “O que deve ser feito para conduzir o maior valor aos clientes?”. É
imperativo escolher apenas os processos que conduzem diretamente aos melhores
resultados para os clientes a partir das metas estratégicas. Como regra, esses processos
fluirão a partir da perspectiva do cliente, ou seja, de medidas e objetivos. Normalmente,
os processos internos como indicador avaliativo contêm o maior número de ambos os
objetivos e medidas correlacionados aos clientes.
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4. Aprendizado e crescimento: Não se deve esquecer que qualquer
organização é dirigida por pessoas. Por isso, a perspectiva de aprendizado e crescimento
é igualmente importante na implementação do BSC em organizações sem fins lucrativos
que mais empregam funcionários dedicados e habilidosos.
Segundo Kaplan e Norton (1994), o BSC, como um quadro estratégico de
gestão impulsiona a essência de uma transição para transformar as associações sem fins
lucrativos para o ambiente contemporâneo da base de gestão.
A Figura 23 retrata o estudo recente feito por Neely, Gregory e Platts
(2005), que ilustra o potencial do BSC de Kaplan e Norton como uma estrutura
adequada para criar e medir as unidade de negócios de uma organização com uma
definição clara através de medições individuais. (NICHOLLS, 2005; MARTELLO et
al., 2008; KAPLAN; NORTON, 2001).

Figura 23 - Sistemas de medição de desempenho
Fonte: Neely; Gregory; Platts (2005).

Segundo Neely (2000), a relação fundamental em demonstrar o potencial
inexplorado das associações sem fins lucrativos está especialmente atrelada às
oportunidades para aumentar o seu financiamento e legitimidade status.
Ahmed, Hassan e Fen (2005) apontam que os indicadores de desempenho
são utilizados para avaliar, revisar, controlar e melhorar os processos de produção,
podendo ser evoluídos para todo e qualquer processo dentro de uma corporação.
Observa-se que o Sistema de Medição de Desempenho - SMD é uma das
principais ferramentas para a gestão das corporações, transformando os resultados das
medidas em melhorias para o processo e transportando para dentro da organização todas
as mudanças estratégicas que estão ocorrendo. Bititci, Turner e Begemann (2000)
demonstram que para uma melhor integração dos sistemas de desempenho, foram
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desenvolvidos vários modelos, metodologia, ferramentas e técnicas para facilitar o
desenvolvimento dos indicadores de desempenho. Alguns dos principais desses
modelos desenvolvidos foram:
a) Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1996 apud BITITCI;
TURNER; BEGEMANN, 2000);
b) SMART – Análise das Medições Estratégicas e Técnica de Relatórios
(CROSS; LYNCH, 1990 apud BITITCI; TURNER; BEGEMANN, 2000);
c) Medição de Desempenho para World Class Manufacturing. (MASKEL,
1989 apud BITITCI; TURNER; BEGEMANN, 2000);
d) Questionário para Medição de Desempenho (DIXON et al., 1990 apud
BITITCI; TURNER; BEGEMANN, 2000);
e) Sistema de Critério de Desempenho (GLOBERSON, 1996 apud
BITITCI; TURNER; BEGEMANN, 2000);
f) Cambridge Projeto do Processo de Medição de Desempenho (NEELY et
al., 1995, 1996 apud BITITCI; TURNER; BEGEMANN, 2000);
g) Modelo de Referência para Integração do Sistema de Medição de
Desempenho (BITITCI; CARRIE, 1998; BITITCI et al., 1998a apud BITITCI;
TURNER; BEGEMANN, 2000); todas essas seguem características distintas, conforme
se pode observar no Quadro 9:

MODELOS DE MEDIÇÃO DE
DESEMPENHO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Performance Measurement Matrix

Medida de desempenho interna e externa, financeiras e não financeiras.

(KEEGAN et a.l, 1990).

Medidas de desempenho ligadas à estratégia.

SMART – Performance Pyramid –

Medidas de desempenho eficiência interna e eficácia externa.

(CROSS E LINCH, 1990).

Medidas de desempenho desdobradas da estratégia da empresa.

Balanced Scorecard – BSC (KAPLAN E
NORTON, 1992; 1996).

Medidas de desempenho agrupadas em quatro perspectivas
Relação de causa-e-efeito entre as perspectivas baseadas na estratégia

Integrated Performance Measurement

Desdobramento estratégico para negócio, unidade de negócio, processos

System (BITITCI et al., 1997).

e atividades gera medidas considerando os requisitos dos stakeholders,
monitoramento externo, objetivos e medidas de desempenho.

Performance Prism (NEELY; ADAMS,

Medição de desempenho da satisfação dos stakeholders.

2000; KENNERLEY; NEELY, 2000).

Abordagem pela gestão de processos.
Comunicação da Estratégia.

Quadro 9 - Principais propostas dos modelos de Sistemas de Medição de Desempenho
Fonte: Martins et al. (2004, p. 373).
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Martello et al. (2008) complementa esse estudo através de uma pesquisa
recente, demonstrado que o BSC alinha estratégia de mobilização das variáveis de
recursos e faz a melhoria de processo de forma contínua. Além disso, o quadro BSC
fornece uma avenida para explorar oportunidades de marketing em criar uma imagem
positiva, aumentar a consciência pública, melhorar a satisfação dos clientes e partes
interessadas e aumentar inclusive a captação de recursos financeiros (MARTELLO et
al., 2008), usando os dados do BSC para promover os seus resultados e conquistas para
a comunidade).
A Figura 24, abaixo, apresenta e descreve esses quatro processos contínuos
e dinâmicos:

Figura 24 - BSC como um sistema de gestão estratégica formado por quatro processos
dinâmicos
Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.12).

De acordo com Chen (2006), considera-se que a etapa de Elaboração requer
como inputs as definições de Visão, a Declaração de Missão e a Estratégia, e serve de
antecessora ao processo de Implantação, realizado em seqüência, conforme Figura 25.

Figura 25 - Sequência de etapas para a incorporação do Balanced Scorecard.
Fonte: Chen (2006).
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Assim, o BSC possibilita a adequação estratégica da organização pública,
permitindo o seu crescimento por meio de resultados subjetivos, que realmente
formulam a missão desta em contradição à preocupação demasiada ou meramente
financeira.

Uma idéia fundamental no conceito do balanced scorecard é que as
medidas financeiras nem sempre captam o que é importante. Portanto,
o modelo é adequado, particularmente, para as operações onde o lucro
não é um objetivo básico. Isso é especialmente verdadeiro no setor
público (OLVE; ROY; WETTER, 2001, p. 311).

2.16 LIMITAÇÕES E VANTAGENS DO BSC PARA O TERCEIRO SETOR

O Balanced Scorecard em organizações sem fins lucrativos propõe uma
observação não centrada apenas em lucro, mas também sobre a importância da análise
de informações não financeiras, quando destinadas a melhorar o desempenho dos
projetos capazes de elevar o status de informações não financeiras (CHEN, 2006).
Segundo Niebecker (2008), a razão pela qual o BSC é tão importante é que
pode muito bem alcançar o equilíbrio global da organização: através de indicadores:
financeiros e não financeiros, especialmente pela projeção do desempenho futuro em
equilibrar a relação entre os indicadores, dessa forma, pode eliminar a possibilidade de
dependência da avaliação de desempenho tradicional por um único indicador financeiro.
De acordo com Kaplan e Norton (2006) o BSC é aplicado em muitos
aspectos de gestão, incluindo a organização e os vários indivíduos internos e externos.
Contudo, os projetos da organização atrelados às estratégias pactuadas pelos objetivos
não podem ser analisados individualmente, devem ser gerenciados por scorecard de
equilíbrio unificado.
Conforme Kaplan e Norton (1997, p. 155), o Balanced Scorecard procura
decompor a estratégia de uma forma lógica, baseada em relações de causa e efeito,
vetores de desempenho e relação com os fatores financeiros. Deve ser decomposto em
objetivos, indicadores, metas e iniciativas, em quatro dimensões de negócio: financeira,
clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.

87

Para obter a excelência dos serviços, é preciso ser estratégico e ser preciso
para as melhorias de cada entidade a ser trabalhada.
O sucesso de uma organização sem fins lucrativos está em seu propósito
principal, naquilo que está definido na sua missão e visão, na sua definição estratégica.
Ter um serviço revolucionário, com impacto social e com uma qualidade desejada, pode
fazer a diferença, porém não é tudo. É preciso considerar a necessidade de entender
como funciona o processo dessas organizações sem fins lucrativos e dotá-las de
instrumentos que indiquem como se encontra a organização e forneça meios para que
cada responsável por sua respectiva atividade possa corrigir o rumo com agilidade e
eficácia mediante as estratégias a serem utilizadas na gestão de recursos.
Segundo Campos e Robles (2000), as implicações disso são que o Balanced
Scorecard não reflete com precisão os objetivos e as conquistas das organizações sem
fins lucrativos. Se apenas o motivo do superávit financeiro é usado para definir a
história social da organização, os motivos sociais são negligenciados e parte da
organização continua a usar o fator social como não qualificável.
De acordo com Wiersma (2009), a finalidade e as principais vantagens do
uso do BSC depende do tipo de organização, resultando no uso de mecanismo de
informação de formas distintas, com objetivos específicos e com frequência de
utilização, de acordo com as suas necessidades. Acima de tudo, o BSC é um
instrumento que se molda às características de cada organização e a sua utilização com
objetivos distintos, de acordo com variáveis individuais e com o fim da organização.
Uma das vantagens mais cruciais na utilização do BSC é o estabelecimento
de um sistema de comunicação que preenche a lacuna na transmissão das metas e
objetivos estabelecidos pelos projetos sociais aos seus administradores e colaboradores,
cujo desempenho é essencial para atingir os objetivos gerais da organização (WU et al.,
2010).
Um mapa estratégico eficiente exige uma profunda percepção do
funcionamento da organização, das suas ferramentas e técnicas. Desse modo, um
sistema de controle adequado norteia-se pelas peculiaridades da entidade em que é
implementado, nomeadamente a estratégia, a Ong e as suas capacidades de gestão.
Sendo assim, torna-se uma grande vantagem, pois permite elaborar um mapa estratégico
adequado às necessidades de cada organização e obter feedback de todas as tarefas
realizadas. Isso permitirá fornecer informação oportuna aos coordenadores de projetos,
para que seja efetuado um monitoramento constante e se tomem, caso seja necessário,
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medidas corretivas. A medição do desempenho com relação aos resultados sociais que
não são notificados e as implicações de recursos dessas metas permaneceriam
escondidas.
Com a alteração do Balanced Scorecard para atender às necessidades dessas
organizações, é notório através dos quatro perspectivas do BSC, que as finanças, ou
melhor, o superávit financeiro, é um facilitador para a obtenção do resultado final
social, reduzindo inclusive o risco de desvio da missão, e também fornece uma
ferramenta de comunicação e gestão de desempenho que detém os tomadores de decisão
em todos os níveis dentro da organização responsável por fornecer a estratégia para
cumprir metas financeiras, sociais e/ou ambientais (RUAS, 2001).
Para alterar o original de Kaplan e Norton (1994; 1997; 2001; 2002), o
Balanced Scorecard para entidades sem fins lucrativos deverá ser alterado nos
indicadores base: uma indicador deve ser introduzido em que os objetivos sociais
vinculados a perspectiva clientes assume a posição chave em relação a perspectiva
financeira ficando no topo da estrutura que deve ser ampliado para captura um maior
número de financiadores, apoiadores e comunidades. Enquanto que na perspectiva
financeira deve ser direcionada para a sustentabilidade.
Segundo Ruas (2001), um mapa estratégico nos moldes da estratégia do
BSC deve explicita conceitos, experiências, crenças, e a competência do estrategista
aliado a estrutura e o tipo organizacional medida pela efetiva implementação da
estratégia.
Já de acordo com Chandler, Chen, Yang e Shiau (2006), o plano estratégico
de uma organização é, em última análise, um conjunto de hipóteses ou situações
estratégicas de curto e longo prazo cuja vantagem está na forma de um todo coerente e
inter-relacionado, que contém relações de causa e efeito explícitas.
No caso da representação em uma forma gráfica como o BSC, as relações de
causa e efeitos devem estar representados de forma clara para os não participantes do
processo de sua elaboração entenda a estrutura estratégica e os focos de ação
(CHANDLER; CHEN; YANG; SHIAU, 2006).
.
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3

METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção, apresenta-se a descrição dos métodos utilizados neste trabalho,
de acordo com os objetivos propostos.
Para isso, este capítulo apresenta a caracterização da pesquisa quanto à sua
natureza, à metodologia utilizada na coleta e análise de dados, e finaliza descrevendo a
pesquisa de campo, a organização estudada e seus contextos de atuação.
A coleta e a análise dos dados dessa metodologia serão apresentadas em
duas partes, na primeira, apresentam-se os métodos e na segunda, a aplicação dos
mesmos.

3.1 MÉTODO DE PESQUISA

O presente estudo propõe acolher as necessidades de base das organizações
sem fins lucrativos quanto à elaboração de suas estratégias e no desenvolvimento de um
sistema de gestão que admita dar suporte e nortear as ações em direção a essas
estratégias e assim alcançar as metas propostas. Baseando-se nesses pressupostos,
optou-se pela implantação de indicadores estratégicos alinhados ao modelo de Kaplan e
Norton (1994; 1999; 2002; 2006) do Balanced Scorecard e utilizou-se como campo de
pesquisa uma organização sem fins lucrativos de médio porte prestador de serviços e
atendimento social na área rural.
Jones (1987 apud ROESCH, 1999, p. 157) pondera que a pesquisa-ação é
importante para quem deseja, através da análise organizacional, atingir o
desenvolvimento organizacional. Ela tem como interesse de pesquisa entender os
processos de soluções de problemas nas organizações. A pesquisa-ação é o método de
trabalho adotado neste trabalho. É conceituada por Thiollent (1998 apud SOUTO, 2000,
p. 16) como:
“um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e
participativo”.

Um método de influência desenvolvido a partir de uma demonstração
prática construtiva e participativa é denominado de método descritivo, porque retrata
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ações tomadas para contornar problemas reais (MOUTINHO, 2000, p. 9). À luz dessas
definições, podemos classificar esta pesquisa como do tipo exploratório-descritiva, pois
procurou-se aplicar os conceitos do Balanced Scorecard em uma organização sem fins
lucrativos, e a partir da experimentação prática construtiva e participativa, foram
levantados questionamentos conforme Anexos C e D, e com base nestes, foi gerada a
proposta de uma nova sistemática específica para esse tipo de organização.
Para Gil (2002, p. 23), “neste tipo de análise, o pesquisador busca
compreender as características, estruturas e/ou modelos que estão por trás dos
fragmentos de mensagens tomados em consideração”. Nesse caso, o analista precisa
entender o significado da mensagem original e buscar outro sentido ou mensagem
“passível de se enxergar por meio ou ao lado da primeira”.
Segundo Roesch (2006, p. 157), a análise de textos através do método de
análise de conteúdo “usa uma série de procedimentos para levantar inferências válidas a
partir de um texto. O método busca classificar palavras, frases, ou mesmo parágrafos em
categorias de conteúdo”.
Vergara (2005, p. 189) também compactua com a idéia de utilizar textos
para analisar mensagens e falas de um sujeito. Para o autor, “os textos, do mesmo modo
que as falas referem-se aos pensamentos, sentimento, memórias, planos e discussões das
pessoas, e algumas vezes nos dizem mais do que seus autores imaginam”.

3.2 TIPO DE ESTUDO

Este estudo investiga a utilização de ferramentas de medição de desempenho
em organizações sem fins lucrativos. Mais especificamente, a pesquisa trata de um
estudo de caso em uma organização situada no Rio Grande do Norte, que mantém
parceria com o governo federal, estadual e com instituições internacionais, para
administrar recursos repassados a fim de administrar os projetos sociais propostos.
A pesquisa discute as possíveis semelhanças e diferenças existentes entre o
modelo de medição atualmente utilizado pela Associação de Apoio às Comunidades do
Campo – AACC/RN com o modelo Balanced Scorecard, bem como apresenta uma
proposta de Balanced Scorecard para a referida organização. A avaliação de resultados
no Terceiro Setor é importante porque as organizações devem prestar contas não só ao
governo, mas também à sociedade, que, por meio de doações ou impostos, financia
essas entidades.
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De acordo com Gil (2002, p. 54), essa é uma modalidade de pesquisa que
“consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante
outros delineamentos”.
Buscar, na literatura especializada em medição de desempenho de
organizações, arcabouço teórico que possibilite a comparação entre o modelo utilizado
pela entidade estudada e o modelo de medição de desempenho conhecido por Balanced
Scorecard, identificando, assim, as possíveis diferenças e semelhanças existentes entre
eles.

3.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A proposta deste estudo consiste em analisar o processo de construção do
mapa estratégico em uma entidade do terceiro setor, tendo como objetivo o
desenvolvimento de uma pesquisa descritiva para interpretar as características dos
resultados gerados (RODRIGUES, 2006).
A fundamentação deste trabalho terá como base: (a) levantamento
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que permitam estimular a compreensão
dos fatos.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa se enquadra no
Método de Estudo de Caso.
Esta é uma pesquisa, segundo Gil (2002), de natureza exploratória, uma vez
que propõe-se a buscar as informações necessárias sobre o objeto de pesquisa.
A pesquisa pode ser compreendida como uma atividade racional e
sistemática, eminentemente processual, que tem por objetivo proporcionar respostas a
problemas propostos e que se desenvolve mediante o concurso dos conhecimentos
disponíveis e o uso criterioso de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos
(GIL, 2002, p. 40).
A pesquisa também pode ser definida como uma atividade humana cujo
propósito é descobrir as respostas para indagações ou questões significativas que são
propostas (KNELLER, 1980).
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Mattar (1996, p. 45) afirma ainda que “a pesquisa exploratória visa prover o
pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em
perspectiva”. Por essa razão, é apropriada para os primeiros estágios da investigação a
familiaridade, o conhecimento e a compreensão da organização a ser analisada.
Com base nos enunciados e conceitos relatados sobre pesquisa, o presente
trabalho é predominantemente exploratório e utilizará uma abordagem global qualitativa
(métodos qualitativos) assentado na técnica do estudo de caso, através da investigação
de um fenômeno contemporâneo no contexto de uma situação real em uma organização
sem fins lucrativos (FERRARI, 1982 p. 167).
Pretende-se estudar, por meio da pesquisa, a aplicação do método BSC na
formulação da estratégia de uma organização sem fins lucrativos. Para tanto, a pesquisa
a ser realizada será um estudo de caso adotando-se a observação direta dos fenômenos,
pois, segundo Yin (2001), essa é a estratégia de pesquisa escolhida ao se examinarem
acontecimentos contemporâneos, onde não se pode manipular comportamentos
relevantes.
Mesmo sendo um estudo de caso, cabe observar que o mesmo é composto
por múltiplas unidades de análise: ao nível dos indivíduos, das equipes e da organização
sem fins lucrativos. Segundo Yin (2001), toma-se cuidado para que o fenômeno inicial
de interesse permaneça como sendo a meta do estudo. Sendo assim, as tarefas de
observação, entrevista e participação de atividades da organização do estudo de caso
com os dois primeiros níveis visaram buscar subsídios para o entendimento do processo
estratégico a nível organizacional da AACC/RN.
Conforme Yin (2001) os estudos de caso baseiam-se em generalizações
analíticas. Nestas últimas, o pesquisador busca generalizar um conjunto particular de
resultados a alguma teoria.
A partir do mapa conceitual definiram-se os conceitos teóricos que
nortearam este trabalho. Mesmo com a contribuição de diversos autores para cada um
dos campos de pesquisa, destacam-se os principais teóricos clássicos: Ambiente e
organizações: Morgan (1996) e Mintzberg (2006); Estratégia: Henderson (1998), Fayard
(2006) e Mintzberg (2006). Gestão estratégica: Ansoff (1981), Porter (1998) e Certo e
Peter (1993); Planejamento estratégico e Balanced Scorecard: Steiner (1979), Wilson
(1994), Cavalcanti (2003), Porter (1998), Hamel e Prahalad (1997) e Kaplan e Norton
(1997).
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O estudo de caso interpretativo, além de conter uma rica descrição do
fenômeno estudado, busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias
conceituais que possibilitem ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas. É
fundamental que o pesquisador obtenha um grande número de informações que lhe
possibilite interpretar ou teorizar sobre o fenômeno. O nível de conceituação e abstração
obtido pode ir de simples sugestões de relacionamentos entre variáveis até a elaboração
de uma teoria. Esta, no entanto, é de alcance mais limitado e tem como meta a
organização e o desenvolvimento de um conjunto integrado de conceitos e do
relacionamento entre eles, sendo obtida a partir dos dados empíricos, coletados no
campo e explicitamente identificados.
O estudo de caso é avaliativo, já que a preocupação é gerar dados e
informações obtidas de forma cuidadosa, empírica e sistemática, com o objetivo de
apreciar o mérito e julgar os resultados e a efetividade de um programa.
Segundo Vergara (2000), esse tipo de estudo de caso pode ser entendido
como uma pesquisa aplicada que informa determinados tipos de ação, fornece
indicadores para o processo de tomada de decisão e aplica o conhecimento obtido para
resolver os problemas.
Para Yin (2001), pesquisadores envolvidos com estudo de caso devem se
manter adaptáveis e flexíveis de forma que situações não esperadas sejam examinadas
com cuidado, verificando-se a necessidade de alteração (ou não) do projeto original.
Na revisão da literatura, que constitui a fase inicial do trabalho, foram
usadas técnicas de análise de documentos e outras fontes de informação, como dados
estatísticos; e, pesquisa nas bibliografias existentes, de modo a identificar, analisar e
criticar os diferentes pensamentos teóricos, além de analisar com a profundidade
necessária as correntes técnicas existentes nessa área de investigação.
Posteriormente, os dados recolhidos foram analisados, permitindo enumerar
um conjunto de indicadores de eficiência e eficácia concretizáveis para a aplicação do
BSC em processos inerentes à gestão estratégica em organizações sem fins lucrativos
capazes de medir os esforços de desenvolvimento organizacional.
Em seguida, serão utilizadas novas técnicas de coleta de dados (entrevistas)
para a modelação e definição de requisitos do BSC nessas organizações que futuramente
venham a implementar uma análise qualitativa através de outros indicadores.
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Todas as fases serão desenvolvidas utilizando o modelo em cascata
interativo que permitirá o refinamento ao longo do processo, devidamente sustentado na
validação qualitativa das opções tomadas.
No que concerne à metodologia, esta pesquisa consiste de um estudo do tipo
exploratório, que para Cervo e Bervian (2006, p. 28), “é responsável por observar,
registrar, analisar e correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-los”.
A estratégia de pesquisa utilizada é a análise e revisão bibliográfica
existente para um tipo de segmento.
Conforme definição de Yin (2005, p. 33), esse tipo de investigação
“enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de
interesse do que pontos de dados”. O resultado desse tipo de pesquisa baseia-se em
várias fontes de evidências e se beneficia do desenvolvimento prévio de proposições
teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados.
De acordo com Colauto e Beuren (2003, p. 128), os instrumentos de
pesquisa podem ser divididos em: observação, questionário, entrevista, checklist e
documentação. Dessa forma, para atender aos objetivos propostos nesta investigação,
optou-se pela realização da entrevista como instrumento de pesquisa. Para Cervo e
Bervian (2006, p. 105), a entrevista é uma “conversa orientada para um objetivo
definido: recolher, através do interrogatório do informante, dados para a pesquisa”.
Tendo em vista a escassez de abordagens relacionadas à medição de
desempenho em entidade sem fins lucrativos, a metodologia a ser utilizada será o estudo
de caso. De acordo com Yin (2001, p. 6), “o estudo de caso permite uma investigação
capaz de reter características significativas de eventos da vida real, tais como ciclos de
vida individual, processo gerencial e organizacional”.
Nesse sentido, cabe destacar que o quarto e o quinto capítulo será
estruturado de acordo com uma metodologia organizada em 03 (três) fases iniciais dento
do estudo de caso, sendo estas:
Fase I - destinada ao mapeamento e análise dos projetos sociais existentes e seu
funcionamento;
Fase II – destinada ao mapeamento e análise desses grupos identificados a partir dos
resultados da fase anterior correlacionados com as estratégias adotadas, ou seja, a partir
das informações e análises obtidas junto aos grupos, far-se-á e a investigação da
metodologia utilizada como mapa estratégico;
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Fase III – destinada ao cruzamento das análises (quantitativas, qualitativas e inferências
estatísticas) realizadas nas fases anteriores em relação a cada um dos elos objeto desta
pesquisa, de forma a serem geradas algumas conclusões também em relação à cadeia
relacional e ao diagnóstico das variáveis estratégias da AACC/RN, tomando como base
os eixos de modelagem e simulação de situação, conforme metodologia de pesquisa
descrita na Figura 26:

C o n t e x t u a liz a ç ã o e
A p r e s e n ta ç ã o d o
m é t o d o d e p e s q u is a

F a s e In ic ia l

M o d e la g e m

C o n s tru ç ã o d o
M apa
E s t r a té g ic o

C o n s tru ç ã o d o
D ia g r a m a d e
E n la c e C a u s a l

C o n s tru ç ã o e
A p r e s e n ta ç ã o d o
M o d e lo d e
S im u la ç ã o
S im u la ç ã o

Figura 26 – Metodologia e Fases do Estudo de caso: Planejamento e métodos. RS: Bookman.
Fonte: Adaptado de Yin, R. K. (2001).

Na fase inicial, tem-se a definição das estratégias da organização do estudo
de caso que definirá por base a análise dos fatores que impactam nos seus resultados.
Essa análise é feita com base nos cenários em que a organização se situa. São
considerados os fatores externos – fatores do ambiente da gestão estratégica dos
projetos da ONG e fatores macroeconômicos – e fatores internos – relacionados às
funções existentes na organização.
A análise será dos fatores externos que permitem identificar as ameaças e
oportunidades do ambiente em que a organização se posiciona e definir as estratégias
para neutralizar as ameaças e potencializar as oportunidades. Quanto à análise dos
fatores internos, são considerados os pontos fortes e fracos, relacionados às funções
existentes na organização. São aqueles controláveis pela organização.
Na segunda fase, ou de modelagem, o modelo considera os mapas
estratégicos da organização já existente adaptado ao modelo do Balance Scorecard de
Kaplan e Norton. Serão identificadas as perspectivas relacionadas às ações ou projetos
sociais da organização.
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Na fase final, com as perspectivas já definidas, gera-se então a definição de
um mapa estratégico que espelhe a realidade da organização para facilitar a posterior
definição dos indicadores de forma equilibrada. O sistema de medição será estruturado
de tal forma que facilite a análise crítica dos resultados alcançados, relativos aos
objetivos e planos de ação traçados e permita a tomada de decisões com maior
segurança e facilidade.

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

As evidências a serem usadas para o estudo de caso serão provenientes das
observações diretas em reuniões com os coordenadores da organização, entrevistas com
os mesmos para se avaliar a visão de cada participante no processo da gestão
estratégica. Tudo isso levando-se em conta a ausência de conhecimento dos conceitos
que embasam o método BSC uniformizado no grupo.
Dessa forma, realizar a coleta de dados apartir de questionário conforme
Anexo A e B para gerar as informações organizacionais providas pelos coordenadores
denominados de dados primários.
A primeira etapa da pesquisa é um contato inicial do pesquisador com o
gestor responsável pela matriz estratégica e dos indicadores de avaliação da
organização. Esse gestor responsável é quem apura os dados primários da organização
faz o tratamento através de sistema informatizado para emitir um relatório anual
atribuindo-lhe um parecer que vai diretamente para a diretoria da organização. Sendo
assim, a construção do questionário se dará em conversa presencial, quando se faz a
exposição das finalidades do trabalho, seguido da elaboração de um roteiro de entrevista
semiestruturada (Apêndice) que proporcione liberdade de resposta ao entrevistado. A
entrevista foi dividida em partes, de modo que a maioria das respostas fosse obtida do
modo mais natural possível.
.

3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Entre os procedimentos realizados, utiliza-se da revisão bibliográfica. De
acordo com Silva (2005), esta deve ser desenvolvida com a intenção de mapear as
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abordagens já realizadas sobre o tema da pesquisa e seus respectivos autores,
apresentando a evolução da temática, levantando os procedimentos aplicados e seus
resultados.
Portanto, foram utilizadas fontes de informações digitais, sites, periódicos,
revistas, livros, anais de congressos e outras bases de dados disponíveis na internet,
além de dados fornecidos por sistemas de informação das organizações em análise e
qualquer material de literatura relativo ao tema. Nesta etapa, far-se-á uma análise das
evidências coletadas previamente no estudo, buscando-se explicitar o processo de
gestão estratégica no contexto da organização. Para tanto, serão registradas o máximo
de ocorrências que interessam ao objetivo, avaliando-se as dificuldades e facilidades da
construção da estratégia através do BSC aliado ao Planejamento da organização,
explicitada pelo grupo ou individualmente.
O tratamento dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo e dos
estudos realizados por teóricos compatíveis com as exigências do tema-problema,
norteadores da referida investigação. As informações obtidas pelo estudo foram
organizadas de forma clara e compreensível.
Optou-se pela análise de conteúdo como forma de tratamento dos dados,
uma vez que esta permite ao pesquisador o entendimento e a capacidade de capturar a
perspectiva dos respondentes, bem como identificar o que está sendo compartilhado a
respeito do tema proposto. A análise de conteúdo é um dos recursos que tem sido
explorado para tratamento de materiais de cunho documental. Como instrumento de
análise, ganha credibilidade quando o pesquisador dispõe de uma fundamentação
teórica consistente para dar sentido aos conteúdos dos possíveis documentos analisados.
Esta análise centrada no questionário de perguntas abertas permite ao
pesquisador o entendimento e a capacidade de se capturar a perspectiva dos
respondentes, sem, contudo, haver necessidade de se apresentar uma categorização
prévia de alternativas para as respostas. Porém se surgirem respostas inesperadas, as
mesmas devem ser categorizadas no propósito de possibilitar a interpretação, isto pode
acontecer pela liberdade que se dá ao respondente (ROESCH, 2006).
Esse tipo de análise é vista como uma técnica para tratamento de dados,
cujos objetivos é identificar o que está sendo compartilhado a respeito de um
determinado tema. Dessa forma, buscou-se manter a originalidade das falas dos
respondentes pesquisados e as interpretações do pesquisador. Cada instituição está
sendo exposto por uma codificação para que sua identidade seja preservada.
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4

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

4.1 A ORGANIZAÇÃO

A Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN – AACC/RN é uma
Organização Social de Interesse Público (Oscip), com sede em Natal/RN, fundada em
1985. A AACC/RN conta com uma equipe multidisciplinar integrada por profissionais
que desenvolve ações junto às mulheres, homens, jovens e organizações. A matriz fica
localizada na Rua Doutor Múcio Galvão, 449 – Lagoa Seca – Natal\RN, possuindo
filiais em João Câmara e Mossoró, ambos municípios do RN.
Fundada em 05 de setembro de 1985, a AACC é reconhecida como de utilidade
pública federal, estadual e municipal. Sua fundação se deu após um forte período de
seca que castigou o nordeste brasileiro, compreendido os anos de 1979 a 1983, no
Projeto de Assentamento Serra do Mel, localizado na região Oeste do Estado do Rio
Grande do Norte. Teve como fundador o Sr. Jean-Joseph Theófille Raboud.
A missão da AACC-RN é “Contribuir com a autodeterminação das agricultoras
e agricultores familiares do Rio Grande do Norte através dos processos de agroecologia,
economia solidária e convivência com o semi-árido” (Portfólio Institucional AACC-RN,
2012). A entidade é “referência pelo desenvolvimento de sistemas inovadores de
organização, produção, beneficiamento e comercialização em estabelecimentos
familiares”. (AACC-RN, 2012)
Atuando em projetos de assentamentos de Reforma Agrária e comunidades
rurais do território do Mato Grande, a instituição faz acompanhamento a
empreendimentos de Economia Solidária tanto no meio rural como na área urbana.
Atualmente, a AACC-RN executa o Programa 1 Milhão de Cisternas - P1MC, Projeto
Brasil Local (RN, MA, PI e CE) e Projeto Balaio de Economia Solidária, projeto esse
executado pela Rede Pardal, Feira de Economia Solidária, Fórum Potiguar de Economia
Solidária.
A AACC participa de um conjunto de redes e articulação políticas como a
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - ABONG; Articulação do
Semiárido Brasileiro - ASA Brasil; Articulação do Semiárido Potiguar - ASA Potiguar;
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Conselhos Estadual e Nacional de Economia Solidária; Fórum Territorial e
Microrregional do Mato Grande e Fóruns Locais do Mato Grande; Fórum Brasileiro de
Economia; Fórum Social Mundial, Brasileiro e Potiguar; Rede Programa de Assessoria
Rural para Desenvolvimento e a Autonomia do Local - Rede Pardal; Rede Xique-Xique
de Comercialização Solidária e apoia a Marcha Mundial das Mulheres (LIMA, 2010).
A visão de futuro da organização é ser referência no desenvolvimento de
sistemas inovadores de organização, produção, beneficiamento e comercialização em
estabelecimentos familiares. A AACC tem como valores: solidariedade, criatividade,
compromisso,

autonomia,

democracia,

ética,

economicidade,

sustentabilidade,

igualdade, consciência ecológica, autogestão, prazer e satisfação, valorização do
trabalho, cuidado e respeito. Já a sua missão, é contribuir com a autodeterminação das
agricultoras e agricultores familiares do Rio Grande do Norte através dos processos de
agroecologia, economia solidária e convivência com o semi-árido.
A organização possui metas preestabelecidas para o próximo quadriênio, onde
assume um entendimento de estratégias que nortearão a definição das políticas,
programas e projetos da organização para os próximos quatro anos, oferecendo uma
visão integrada e sistêmica da AACC e efetivamente construindo uma identidade
coletiva da instituição.
Sendo assim as estratégias dos projetos sociais são: Fomentar ações que
possibilitem a gestão democrática e participativa das organizações populares; Contribuir
com a ampliação da consciência ecológica; Fomentar processos de organização dos
jovens; Construir mecanismos que possibilitem a redução das desigualdades de gênero e
autonomia das mulheres; Motivar e apoiar a inserção das organizações populares na
gestão das políticas públicas; Aperfeiçoar o modelo de gestão democrático e integrado
da AACC; Disseminar as experiências institucionais; Priorizar participação em redes;
Empreender formas de captação de recursos que garantam a identidade da AACC;
Experimentar novos modelos socioprodutivos baseados na economia solidária.
A AACC atua, prioritariamente, em projetos de assentamentos e comunidades
rurais do município de São Miguel do Gostoso, mas estende sua ação para outros
municípios dos territórios do Mato Grande e Grande Natal. Além disso, a entidade
executa o Programa 1 Milhão de Cisternas e o Projeto do Núcleo Estadual de
Assistência Técnica em Economia Solidária – NEATES. Através do NEATES a
AACC/RN desenvolve ações, ainda, nos territórios do Sertão do Apodi e Assu-
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Mossoró. Com a execução do Projeto Brasil Local, a AACC atua além do RN, pois esse
projeto contempla os estados do Ceará, Piauí e Maranhão.
A AACC-RN atua no Estado Rio Grande do Norte desenvolvendo atividades
relacionadas à sua missão, com base na visão paralela as estratégias existentes no
Planejamento conforme Quadro 10. Tendo atuado de forma permanente na realização de
atividades no âmbito regional e o seu público-alvo é voltado para a agricultura familiar
e Economia Solidária.
Missão
Visão
Contribuir com a autodeterminação das agricultoras e
Somos referência pelo desenvolvimento de sistemas
agricultores familiares do Rio Grande do Norte através
inovadores de organização, produção, beneficiamento e
dos processos de agroecologia, economia solidária e
comercialização em estabelecimentos familiares.
convivência com o semi-árido.
Estratégias
1. Construir um projeto único sustentável continuo e compartilhado para atingir o alto desempenho,
contemplando as diretrizes de convivência com o semi-árido;
2. Tornar a organização auto-sustentável através de parcerias com entidades públicas e privadas duradouras
apartir da produção de projetos sociais eficientes e que atendam a necessidade das comunidades rurais na
linha da economia solidária, com uma unidade de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida;
3. Ênfase na capacitação e acompanhamento continuo na articulação com as famílias e aperfeiçoamento dos
colaboradores, com mecanismos adequados de formação, remuneração, plano de carreira e clara definição
dos papeis dos colaboradores em cada projeto social.
4. Fomentar ações que possibilitem a gestão democrática e participativa das organizações populares;
5. Contribuir com a ampliação da consciência ecológica; Fomentar processos de organização dos jovens;
6. Construir mecanismos que possibilitem a redução das desigualdades de gênero e autonomia das mulheres;
7. Motivar e apoiar a inserção das organizações populares na gestão das políticas públicas;
8. Aperfeiçoar o modelo de gestão democrático e integrado da AACC;
9. Disseminar as experiências institucionais;
10. Priorizar participação em redes;
11. Empreender formas de captação de recursos que garantam a identidade da AACC;
12. Experimentar novos modelos socioprodutivos baseados na economia solidária

Quadro 10: Missão, visão e estratégias da AACC/RN.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

4.2 A EXPERIÊNCIA COMO UMA ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

Há 24 anos, a AACC vem desenvolvendo atividades relacionadas à sua missão,
com uma atuação permanente no RN, porém, a instituição tem realizado várias
atividades de âmbito regional. Dentre suas principais realizações, destacam-se segundo
o Quadro 11:
a) Experiência na área de capacitação em metodologias participativas em
Desenvolvimento Local Sustentável; em gestão social e ou local, e articulação
estratégica entre municípios.
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PROGRAMAS

MACROOBJETIVOS

PROJETOS

OBJETIVOS
Estabelecimentos da
Transição
agricultura familiar de São
Instituir um polo de produção
agroecológica
Miguel do Gostoso - SMG
Produção Agroecológica agroecológica em São Miguel
debate sobre Agroecológica
do Gostoso inserido no
(roçados, quintais, hortas, etc).
mercado local, estadual,
Agricultura
Estabelecimentos da
regional e internacional
agroecológica
agricultura familiar de SMG
consolidando a produção das
propriedades em sistema
agroecológico.
Produtos agroecológicos
Acesso a mercados
comercializados no sistema de
Comercialização
Aumentar a renda familiar
comércio justo e mercados,
Solidária
dos/as produtores/as, mudar
disseminando o consumo
hábitos de consumo
solidário.
(Prossumidor/Buscador) e
Sistema de
Produção agroecológica
garantir a viabilização
comercialização
integrando feiras, centrais de
econômica dos
comercialização, venda direta,
empreendimentos solidários
gôndolas e quiosques,
mercado virtual e mercados
públicos.
Unidades de beneficiamentos
Tecnologias de
Unidades de
instaladas e funcionando com
Beneficiamento
Agregar valor a produção
beneficiamentos
padrão sanitário, tecnologias
agroecológica local,
apropriadas e gerenciamento
desenvolvendo produtos
administrativo e financeiro.
certificados (Sistema
Produtos beneficiados com
Participativo de Garantia –
Gestão da Qualidade
rotulagem e cumprindo
SPG e Inspeção Sanitária)
requisitos, normas e padrões
nacionais garantindo novos
mercados em nível estadual,
regional e internacional.
Organização social
Contribuir com os processos de Organização familiar e
Novas práticas e valores de
autodeterminação e autodivisão sexual do
dimensão comunitária e
organização de pessoas e
trabalho
familiar seguindo requisitos da
famílias para interagirem em
ética e do respeito quanto à
espaços de trabalho coletivo
discriminação e exploração
local e global.
entre as pessoas.
Apoio à autoGrupos locais constituídos
organização dos grupos
conduzindo o processo de
autogestão da produção,
comercialização e
participação.

Quadro 11: Portfólio da Organização ACC/RN.
Fonte: LIMA, Bethânia (2010, p. 05)

Dentre as organizações sem fins lucrativos, a organização estudada faz parte
da Rede Potiguar de Economia Solidária, atuante em todo o território do Rio Grande do
Norte. O objetivo estratégico crucial é fomentar o desenvolvimento, capacitação e
pesquisa da vida dos agricultores que utilizam da terra como meio de sobrevivência. Os
recursos que subsidiam sua manutenção são obtidos através de parcerias com entidades
públicas, privada e em especial com organismos internacionais por contratos ou termos
de parcerias.

102

Como uma organização cujo negócio é a educação e o acompanhamento
dessas famílias rurais, a AACC/RN, ao utilizar o Balanced Scorecard, que é uma
metodologia recente e ainda pouco utilizada pelas organizações no Rio Grande do
Norte, permitiria aos seus colaboradores o aprendizado da sua missão e da sua estratégia
de negócios, além de abrir um caminho para uma mudança organizacional significativa,
uma vez que adotaria indicadores e medidas de longo prazo ao invés da cultura
dominante da organização pautada nos controles financeiros, apesar do caráter não
lucrativo.
A aplicabilidade do Balanced Scorecard em organizações sem fins
lucrativos se estabelece a partir da necessidade dessas organizações em definir
nitidamente suas estratégias, permitindo que sejam avaliadas sistematicamente e, se
necessário, alinhadas às demandas do ambiente externo.
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5

ANÁLISE DE RESULTADOS

Nesta seção, compara-se o modelo de avaliação de desempenho denominado
de Sistema de Planejamento, Monitoramento, Acompanhamento e Sistematização de
Dados - PMAS, atualmente utilizado pela AACC/RN, com o modelo de avaliação
conhecido como Balanced Scorecard.
Segundo Kaplan e Norton (2005), as maiores dificuldades de inserir a
técnica do Balanced Scorecard em organizações sem fins lucrativos é o fato de que no
original a perspectiva financeira se encontra no topo da hierarquia do Modelo. Como o
foco dessas organizações não é o lucro, os gestores devem reestruturar o Modelo
original, definindo, assim, uma nova perspectiva para o topo que espelhasse o objetivo
maior da instituição.
Dessa forma, a perspectiva que melhor se encaixaria no alto do Scorecard
seria a dos clientes ou a sociedade atendida, a comunidade rural do Rio Grande do
Norte. É importante reforçar que nas organizações com fins lucrativos, os clientes ao
mesmo tempo pagam pelos serviços e os recebem, enquanto que nas não lucrativas,
quem financia os serviços são os doadores ou financiadores e quem recebe os serviços é
essa comunidade rural, no caso específico da AACC/RN. Assim, a melhor alternativa
seria colocar no topo a perspectiva do doador e a perspectiva do beneficiário, uma vez
que a missão da organização será atender às necessidades dos beneficiários, utilizando
os recursos doados da melhor forma possível.
De forma indutiva, apresenta-se uma proposta de Modelo de Medição de
Desempenho conforme Figura 27 para as Organizações sem fins lucrativos. Para fins
desta proposta, utilizou-se o projeto de promoção do progresso econômico e da
prosperidade social referente aos projetos da AACC/RN, compreendendo o trecho de
Touros e Alto Oeste do estado do Rio Grande do Norte.
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Figura 27 – Sistema de Medição de Desempenho a partir das Estratégias.
Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (2002)

Muitos foram os avanços ocorridos no controle gerencial do desempenho
estratégico, contemporaneamente, buscam reduzir as ineficiências administrativas e a
burocracia excessiva.
De acordo com Catelli et al. (2001, p. 01) “... Os paradigmas da eficácia
gerencial vêm sendo cada vez mais aplicados à gestão púbica: o cidadão como cliente, a
qualidade total a custos baixos nos serviços...”, no sentido do Governo ser “... orientado
por missões e objetivos, descentralizado, preventivo, Governo empreendedor,
competitivo, voltado para o mercado, em suma, uma gestão por resultados”. Segundo
Osborne & Gaebler (apud Catelli et al., 2001, p. 02) “qualquer instituição, pública ou
privada, pode ser empreendedora, assim como qualquer instituição, pública ou privada,
pode ser burocrática”. A diferença depende, apenas, de como ela for orientada.
As Principais ponderações na análise das estratégias apartir da estrutura de
planejamento da AACC foram:
a) O maior problema detectado nos Projetos sociais é a falta de
informatização de dados. Não há agilidade na produção de informação conforme a
exigência dos apoiadores ou financiadores do Projeto.
b) Outro problema é a não capacitação dos colaboradores, seja em relação ao
conhecimento de indicadores, planos e metas ou informática;
c) Os indicadores realmente servem para administrar a organização, é uma
ferramenta poderosa no poder de um bom gestor, capaz de orientar para a melhoria de
produção, capacitação de recursos humanos e apontar para todas as áreas da associação;
105

e) Muitas vezes, as informações divulgadas ficam guardadas e não são
trabalhadas, pois falta capacitação do pessoal para interpretar as informações;
f) Não há discussão sobre a missão, visão e estratégia da organização
AACC/RN, pois se lida com pessoas que já trabalham na organização e já possuem
conhecimento a respeito do assunto;
g) Quanto à atuação no Planejamento Estratégico trienal realizado em 2010,
houve um acompanhamento apenas do gestor principal e os indicadores existentes não
foram trabalhados.
É necessário destacar que os problemas evidenciados correspondem àqueles
que obtiveram o maior peso quanto à sua relevância, sendo selecionados aqueles que
foram levantados por três ou mais pessoas, do conjunto de 10 (dez), correspondendo a
quase 90% conforme Quadro 12.
Posteriormente, alguns problemas serão alvos de intervenção dos
pesquisadores e outros não.

PESSOAS
FALTA DE APLICAÇÃO / AVALIAÇÃO EM:

C1 C2 C3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1. Entendimento da Missão, Visão e Estratégias.

X

X

2. Indicadores de gestão de pessoal
3. Indicadores de processos internos

X

X

4. Indicadores de gestão financeira

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

5. Indicadores de gestão de marketing

X

6. Incentivos para os funcionários

X

X

X

7. Recursos e Projetos Captados

X

X

X

8. Sistema de gerenciamento adequado

X

X

X

9. Atendimento precário e insatisfatório

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL
07
05

X

X

X

08

X

X

X

06

X

X

X

04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

09

X

X

X

X

X

X

10

X

X

08

02

LEGENDA:
C: COLABORADOR DE COORDENAÇÃO

T: COLABORADOR TÉCNICO

D: DEMAIS COLABORADORES

X: CONCORDA

Quadro 12 – Principais problemas levantados da AACC/RN.
Fonte: dados da pesquisa, 2012.

Ao realizar as entrevistas pode-se observar que é unânime o entendimento de
que a avaliação da entidade não deve estar centrada em uma única perspectiva, pois são
os indicadores dos diversos projetos sociais pactuados no planejamento trienal que
permitem o entendimento da estratégia, bem como monitoram a evolução dos planos de
ação e os objetivos a serem alcançados.
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Outro ponto ressaltado durante as entrevistas, é que além da necessidade de
indicadores que permitam o conhecimento da estratégia, é a falta de motivação para
implementação da própria estratégia, uma vez que não há uma política de recompensa
na organização que contemple essa necessidade ou vincule os incentivos à estratégia.
Os

indicadores

estratégicos

propostos

foram

relacionados

pelos

colaboradores com base nos questionários, sendo que a maior dificuldade foi para os
indicadores de processos internos, haja vista que os processos não unificados e sim
divididos pelos projetos sociais.
Os indicadores estratégicos aqui apresentados são frutos de uma proposta de
para entidades sociais do meio rural que não visem lucro, considerando a metodologia
do Balanced Scorecard e tendo como referência a AACC/RN.
Considerando que a sustentabilidade assumiu um papel principal para a
sobrevivência da AACC/RN e, que este será um desafio constante, as indicações do
grupo convergem para a necessidade de se buscar alternativas que permitam otimizar e
ampliar os recursos disponíveis de forma a alcançar a autonomia financeira e
institucional.
Com base no questionário foi visível que a sustentabilidade virá, portanto,
como conseqüência do melhor gerenciamento dos gastos pactuados nos orçamentos dos
projetos, na captação de novos parceiros privados e melhoria da qualidade dos gastos.
Considerados os objetivos estratégicos em ordem de prioridade, os
entrevistados estabeleceram como o mais significativo objetivo dos processos internos e
a sustentabilidade que deverá ser construída com base nos objetivos das comunidades
rurais atendidas (perspectiva clientes), sendo suportados nos processos internos.
A aplicação do questionário gerou como apontamento que o desempenho da
AACC/RN deve ser a partir de um modelo como o Balanced Scorecard focado e
alinhado à estratégia organizacional permitindo ganhos significativos de longo prazo,
bem como possibilitar aos colaboradores e aos projetos sociais um melhor entendimento
dos rumos e maior assertividades nas ações.
Atualmente, é necessário que os colaboradores tenham consciência de qual a
razão da existência da entidade, quais os objetivos de longo prazo e quais são os pontos
fracos, fortes, ameaças e oportunidades que influenciam o desempenho estratégico da
organização.
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Portanto, diante de tais problemas, conforme o Quadro 13, surge o Plano de
Ação para aplicação de metodologias que devem servir de direcionamento para alcançar
o alto grau de eficiência e eficácia do desempenho da organização.

AÇÕES A DESENVOLVER DENTRO DA PERSPECTIVA DO BSC
PERSPECTIVA FINANCEIRA
- aprimorar a relação com os parceiros apoiadores de recursos (nacionais e internacionais);
- incrementar o controle de custos nas diversas áreas dos projetos da organização;
PERSPECTIVA DO CLIENTE (COMUNIDADES)
- melhorar as condições de capacitação nas áreas rurais;
- incrementar o sistema de relacionamento com as comunidades rurais;
- realizar melhorias nos registros dos agricultores e agricultoras assistidos nos programas;
- desenvolvimento de treinamentos e campanhas para uso desnecessário dos recursos naturais.
- reformar a área física e realizar a aquisição de equipamentos.
PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
- capacitação profissional dos colaboradores;
- melhorias no suporte da área de Recursos Humanos aos colaboradores;
- realizar ações preventivas do uso dos equipamentos, espaços internos e boas práticas sociais.
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
- implantar ações para adequação às exigências da qualidade interna dos procedimentos.

Quadro 13 – Plano de ações apartir da Análise Swot e dos Problemas detectados.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Para alcançar as metas estratégicas é necessário empreender esforços
significativos ao longo do tempo, utilizando as ferramentas adequadas ao constante
acompanhamento através de indicadores que permitam otimizar a comunicação da
estratégia e garantir adequado desenvolvimento da mesma, de forma a dar mais
perceptibilidade ao direcionamento das ações a serem realizadas por toda a organização.
O percurso para contemplar estes objetivos estratégicos começa com o
desenho do mapa estratégico da entidade, que se estabelece a partir do grupo de
objetivos inter-relacionados que traduzem a estratégia conforme o Quadro 14. O
cumprimento sistemático dessas ações possibilita atingir-se a Visão de Futuro
estabelecida.
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Indicadores Estratégicos
Perspectiva
Processos Internos

Comunidade
(clientes)

Aprendizagem
Crescimento

Objetivos Estratégicos
a) Aumentar o percentual de
metas atingidas no projeto.

Indicadores de Resultados
a) Nível de satisfação
b) Volume metas alcançadas

Rural a) Identificar o nível de
a) Nível de satisfação
aproveitamento dos agricultores b) Nível de apoio familiar
no aprendizado das ações
atribuídos nas capacitações.

e a) Identificar o nível de
satisfação

a) Nível de satisfação

Indicadores de Tendência
a) Variação % de satisfação com o
projeto em relação ao anterior
b) Variação % de satisfação do
doador com os resultados do
projeto
c) Variação % de metas concluídas
Aumento % das famílias
satisfeitas de acordo com as etapas
de implantação dos projetos
sociais no meio rural.

a) Proposição de um novo projeto.

Quadro 14: Indicadores do BSC da Associação de Apoio as Comunidades do Campo.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

A proposta deste trabalho consistiu em enunciar um rol de indicadores
estratégicos e suas respectivas medidas para organizações sem fins lucrativos,
considerando a metodologia do Balanced Scorecard.
Como indicadores, serão utilizadas as medidas que permitem monitorar em
que grau está à organização na percepção dos objetivos estratégicos organizacionais.
Para cada objetivo estratégico é proposto ao menos um indicador estratégico.
Ao realizar a aplicação dos questionários observou-se unanimidade no
entendimento de que a avaliação organizacional não deve estar pautada em um único
indicador estratégico, pois são as perspectivas dos diversos projetos sociais de atuação
organizacional que permitem o entendimento da estratégia global da organização, bem
como monitorar essa estratégia.
Além da obrigação de perspectivas que permitam o conhecimento da
estratégia, é a falta de motivação para implementação da própria estratégia, uma vez que
não há uma política de reconhecimento que contemple essa necessidade ou vincule os
incentivos à estratégia.
Considerando que a auto sustentabilidade tem o papel crucial para a
sobrevivência destas organizações e, que este será um desafio constante, as indicações
dos colaboradores pesquisados tendem para a necessidade de se coletar formas que
permitam otimizar e ampliar os recursos disponíveis de forma gerar a sustentabilidade.
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Nas respostas dos questionários há definição clara de que a sustentabilidade
virá, portanto, como conseqüência do melhor gerenciamento dos gastos fixos dos
projetos, captação de recursos alternativos e melhoria de qualidade dos gastos.
Assim sendo, a recomendação é de que se faz oportuno a captação de
recursos suficientes para que os recursos sejam integralmente investidos em ações
destinados à ampliação da atuação dos projetos, adequação da estrutura, equipamentos e
inovação tecnológica; na ampliação da oferta de novas ações de interesse estratégico
para a organização; no desenvolvimento e no fortalecimento da identidade
organizacional.
Os indicadores propostos contemplam as perspectivas do Balanced
Scorecard de Kaplan e Norton (1991, 1994), adaptando inicialmente clientes,
denominado comunidade assistida, para posteriormente as demais perspectivas a seguir:

a. Comunidade Assistida (Clientes)

Será através desta que juntamente com a perspectiva de crescimento e
aprendizado e, suportada pelas perspectivas de processos internos, que a
sustentabilidade organizacional será atingida conforme demonstrado no Quadro 15.

medida em

periodici
dade

%

Mensal

%

Trimestral

Catálogo de serviços
dos projetos sociais

N° de
treinamentos
lançados e
efetivados

Anual

Quantidade de auxílios
oferecidos

% em
relação às
pessoas
atendidas
em geral

Anual

indicador

observações

Fórmula

Índice de
satisfação das
comunidades
Índice de evolução
de atendimento as
famílias rurais

Índice extraído de
pesquisa junto aos
clientes externos
Mede a evolução do
número de capacitações e
formação de um evento.

Famílias rurais
insatisfeitas/número total de
famílias atendidas
Base de dados que informe a
quantidade de formações
executadas

Novas
modalidades de
capacitação
lançados

Monitorar a criação de
novas modalidades de
capacitação.

Concessão de
auxílio para
acessar as
capacitações

Equilibra a ação
institucional no
atendimento a pessoas das
famílias rurais que não
possui recursos para se
deslocar

Quadro 15: Indicadores Clientes (Comunidades Assistidas) Propostos.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Esta metodologia foi tomado como base no sistema de mensuração de
desempenho balanced scorecard (BSC) que visa propor os objetivos de curto e longo
prazo por meio da utilização de medidas financeiras e não financeiras, alinhando as
perspectivas interna e externa (KAPLAN E NORTON, 1997; 2004; REZENDE; 2003;
HERRERO FILHO; 2005).
De acordo com Santos et al (2008) as perspectivas dos projetos sociais
podem ser de acordo com a preocupação que se quer avaliar: eficiência (boa forma na
utilização dos recursos captados), eficácia (atendimento dos resultados previstos nos
planos de ação e nos orçamentos dos projetos), efetividade (mudanças geradas na
comunidade) ou impacto (influencia em outras ações pactuadas).
A pesquisa, a partir da análise das experiências relatadas e do referencial
bibliográfico, elaborou uma proposta de BSC e Mapa Estratégico para uma associação
sem fins lucrativa denominada AACC/RN.
Segundo Kaplan e Norton (1997) a implementação do BSC em organizações
sem fins lucrativos, poderá promover foco, motivação e responsabilidade. Pois o papel
do BSC é gerir as partes lógicas dessas organizações (servir as comunidades rurais e
partes interessadas, manter a comunicação interna e externa dos resultados e
acompanhar os fatores críticos de desempenho) conforme demonstrado no Quadro 16.
FATORES-CHAVE DE SUCESSO
A) Satisfação dos clientes (Comunidades e
dos Parceiros apoiadores)
B) Sustentabilidade financeira
C) Melhorar a qualidade das capacitações
D) Cultura de pesquisa-extensão

E) Aprendizado e Crescimento

VARIÁVEIS CRÍTICAS
Satisfação dos clientes, oficinas e capacitações realizadas,
agricultores rurais por curso, participação na comunidade e nas
famílias e transparência no uso dos recursos dos apoiadores.
Receita arrecadada do período, custos do período, valor investido
em recursos humanos e em ativos.
Apoio pedagógico, adequação da grade curricular com os
objetivos do projeto social determinado pelo financiador.
Participação dos discentes e docentes nos projetos, bolsas para
pesquisadores, atividades desenvolvidas na comunidade, pessoas
atendidas pelas atividades de extensão e resultado financeiro dos
projetos de extensão.
Melhorias nos nível de conhecimento dos colaboradores, plano de
carreira e adequação a novas tecnologias.

Quadro 16: Fatores-chave de sucesso e variáveis propostas.
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton, 1997.

Como indicadores estratégicos serão consideradas as medidas que permitem
monitorar em que grau há o alcance dos objetivos estratégicos da entidade. Para cada
objetivo estratégico é proposto pelo menos um indicador estratégico.
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Kaplan e Norton (1997) determinam que o mapa estratégico deve ser a
representação da estratégia composta pelo conjunto de objetivos inter-relacionados e
dividido em perspectivas que possam medir a evolução dos objetivos.

5.1 AVALIAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO DA AACC/RN

O processo de desenvolvimento do planejamento estratégico da Associação de
Apoio as Comunidades do Campo – AACC/RN teve início em Dezembro de 2010.
Inicialmente, o empenho se voltou para o envolvimento dos colaboradores que
poderiam atuar como patrocinadores do processo, buscando atores de coordenação,
com conhecimentos específicos em gestão, negócios e estratégia.
Sendo assim, conforme o Quadro 17 é possível identificar pela análise swot as
forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades da AACC/RN e assim definir os planos
e indicadores de avaliação como balizadores da definição dos indicadores de
desempenho.
ANÁLISE INTERNA
PONTOS FORTES

PONTOS

ANÁLISE EXTERA
OPORTUNIDADES

AMEAÇÃS

FRACOS
Credibilidade

Canais de

Demanda potencial de serviços em

Instabilidade Econômica

conquistada em ações

Comunicação

novas áreas rurais do RN;

brasileira das fontes de

e alto nível de

enxutos;

financiamento dos

formação dos

projetos sociais;

colaboradores;
Equipe com

Poucos

Interesse internacional de novos

Crise estrutural das

experiência em

colaboradores;

potenciais parceiros de

economias internacionais;

formação rural;

financiamento dos projetos;

Flexibilidade

Estrutura logística

Aumento de linhas de pesquisas

Redução dos Gastos com

Operacional da equipe;

deficitária para

com universidades nas questões de

uso da Água e do Solo por

atividades no

aperfeiçoamento das capacitações no

parte do Governo Federal;

interior do estado;

meio rural;

Portfólio amplo de

Equipamentos de

Alianças com outras organizações

Êxodo rural das

atividades que

suporte e

no intercâmbio de atividades no

comunidades assistidas em

envolvem os principais

infraestrutura

interior do estado, compartilhando

busca de renda e trabalho

eixos temáticos de

desatualizados ou

infraestrutura.

nas capitais.

sustentabilidade na

obsoletos.

área rural.

Quadro 17: Análise Swot da AACC/RN.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Uma vez sistematizadas as informações dos questionários e da avaliação do
planejamento estratégico existente por meio da análise SWOT relacionado a
sustentabilidade da associação, elabora-se um direcionamento estratégico visando
executar esta a aproximação da sustentabilidade financeira desejada aliada a uma visão
daquilo que os recursos permitirão fazer, ou melhor, trabalhar com metas a longo prazo.
A realização desta etapa foi primordial já que os colaboradores perceberam
os direcionamentos estratégicos que devem ser desenvolvidos e monitorados. Neste
sentido, a proposição de um plano estratégico voltado para a sustentabilidade e atrelado
as melhorias de atendimento as comunidades rurais ficou com a estrutura básica da
seguinte forma a ser adotada em cada projeto social conforme Quadro 18:
ITEM

DETALHAMENTO/EXECUÇÃO

Apresentação da entidade

Detalhar a evolução organizacional e as conquistas obtidas nos planos social.

Apresentação do serviço

Apresentar as características do serviços de capacitação e atendimento as
comunidades rurais que será prestado e o impacto nesta comunidade atendida

Análise do setor

Realizar a justificativa do projeto

Planejamento financeiro

Realizar a análise da relação custo/benefício e viabilidade das atividades de
capacitação, intercâmbio e atendimento;

Riscos e oportunidades

Antecipação das eventuais dificuldades e propostas de solução

Plano de implantação e cronograma

Detalhamento dos projetos sociais com a especificação das principais atividades,
bem como os respectivos prazos e responsáveis.

Quadro 18: Plano de sustentabilidade.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Por meio das respostas destas questões, pode-se compreender o projeto que
Associação de Apoio as Comunidades do Campo desenvolve ajustando a proposta do
plano estratégico aos objetivos de cada ação de intervenção social. Esta estratégia de
apresentação da organização exigiu bastante criatividade do grupo em parceria com os
colaboradores.
Após a análise SWOT e com as ferramentas de planejamento estratégico
existentes na organização, foi selecionado o principal agente de avaliação, as
comunidades rurais atendidas. Partindo desse pressuposto, os objetivos estratégicos que
possibilitam a consecução do futuro imaginado para a organização devem ser avaliados
a partir de metas e iniciativas. Dessas duas perspectivas de análise externa obtidas da
análise swot, a principal que deve ser avaliada na AACC/RN como eixo norteador é a
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Perspectiva de Clientes (Comunidade Rural e Financiadores), que no caso da
organização em questão é caracterizado como Sociedade, conforme Quadro 19.
OBJETIVO

INDICADOR

•

Pesquisa de opinião, medindo o + 50%
após
nível de satisfação dos
3
agricultores com a qualidade
meses
do aprendizado das
capacitações, medido através
de notas de 1 a 5.

•

Pesquisa de opinião, medindo o + 50%
nível de satisfação das famílias após
3
assistidas referente às soluções
meses
que agregam valor ao
produtor rural e as famílias,
medido através de notas de 1 a
5.

Oferecer
serviços de
capacitação aos
agricultores com
qualidade

Oferecer
soluções que
agreguem valor
ao produtor e as
famílias rurais

META

INICIATIVA

•

Desenvolver em conjunto com as
Comunidades assistidas, pesquisa de
satisfação abordando a qualidade dos
treinamentos e intercâmbios.
• Aplicação da pesquisa de satisfação
dos agricultores, através dos
facilitadores.
• Desenvolver em conjunto com as
comunidades assistidas, pesquisa de
satisfação abordando as soluções que
agregam valor.
• Aplicação da pesquisa de satisfação.

Quadro 19: Análise da variável Oportunidades – Análise Externa apartir do indicador sociedade.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Nesse sentido, o mapa estratégico fornece uma representação visual dos
objetivos estratégicos da AACC/RN, bem como, suas relações de causa e efeito entre
eles, que conduziriam ao desempenho desejado. As perspectivas são organizadas,
intencionalmente, em camadas hierarquizadas. Em seguida, alinham-se as camadas
correspondentes às vistas do cliente, os quais por sua vez, são condicionados aos
objetivos da dimensão dos processos internos e da aprendizagem e inovação.
De acordo com a Figura 28 o mapa estratégico em estudo deve aliar a base
estratégica a não visar como centro das atenções o resultado liquido das operações, ou também
chamado de lucro, haja visto que a missão e as diretrizes do planejamento estratégico são
voltados no atendimento aos clientes, aqui entendido como comunidades rurais:

Auto sustentabilidade

Clientes

Aprendizado e Crescimento

(Comunidades Rurais e Financiadores)

Processos Internos
Figura 28: Processos do mapa estratégico – Cadeia de relações das perspectivas.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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De acordo com os objetivos estratégicos na escala de prioridade, percebe-se
através do questionário aplicado e da avaliação do planejamento estratégico da
AACC/RN como o mais significativo objetivo é a sustentabilidade financeira sem a qual
a organização não se perpetua no qual é direcionada com base nos objetivos do
atendimento as comunidades rurais, sendo suportados pela qualidade nos processos
internos.
a) Análise do ambiente
Após a formação de uma equipe, deliberação dos objetivos do processo e
recrutamento dos colaboradores foi aplicada à ferramenta SWOT para a análise do
ambiente onde a entidade está inserida. Essa ferramenta busca apresentar o ambiente
interno e externo que interage com o AACC/RN, caracterizando os pontos fortes e
fracos, oportunidades e ameaças a serem trabalhados a favor da estratégia
organizacional.
A identificação da análise do ambiente relata o envolvimento dos
coordenadores de projetos no intuito de identificar os elementos que compõem e
interferem no desempenho da AACC/RN, para serem embasados os objetivos
estratégicos.
b) Definição dos elementos do mapa estratégico da AACC/RN
O mapa estratégico é composto por objetivos estratégicos divididos em
perspectivas numa relação de causa e efeito. Para isso, utiliza-se dos resultados da
análise do ambiente interno e externo.
No entanto, a entidade está inserida num cenário regido por princípios legais
muito singulares, onde são estabelecidos prioridades e benefícios para entidades sem
fins lucrativos que oferecem serviços de assistência e capacitação no meio rural, e estes
devem ser observados para serem utilizados a favor da AACC/RN.
Já a qualidade, representa o resultado que se pretende alcançar na
operacionalização dos serviços prestados, respeitando a comunidade rural, considerado
como clientes na perspectiva BSC e os valores institucionais, mesmo que apresente
recursos restritos.
Ao finalizar essa análise, foi possível observar que todos esses elementos
sustentavam e fortaleciam a imagem institucional, considerando a importância da
atuação da AACC/RN para as regiões atendidas, e contemplando as missões de ambas
as partes.
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Nesse sentido, Collins (2005 apud VIANA et al., 2009) ressalta que a
imagem institucional tem um papel essencial na obtenção de recursos, pois a reputação
da entidade influencia no comportamento das pessoas no sentido de apoiar e financiar a
sua causa.
Contudo, essa observação, aliada com os objetivos e perspectivas
identificadas, resultou na estratégia de fortalecimento da imagem institucional,
considerando o resultado previsto a partir do desenvolvimento dos elementos que
embasam a estratégia da AACC/RN.
O resultado da análise SWOT proporcionou uma base de informações que,
junto com a missão definida e as intenções de atuação do AACC/RN, serviu para a
identificação de objetivos a serem alcançados para reduzir as incertezas do ambiente e
aplicar corretamente as potencialidades da entidade.
Sendo assim, a coordenação de cada projeto institucional compartilhou um
resumo dos pontos levantados na análise SWOT com os membros do conselho
administrativo em reunião, objetivando o envolvimento destes na identificação de
objetivos estratégicos.
A partir desse ponto, a análise foi desenvolvida pela equipe de planejamento,
que agrupou os elementos de acordo com as perspectivas sugeridas pelo BSC. No
entanto, a classificação de alguns elementos não era condizente com nenhuma das
perspectivas, o que levou a criação de uma nova classe e a variação de denominação de
outra.
O objetivo dessa reclassificação das perspectivas é adaptar o mapa
estratégico a postura de atuação da instituição, a fim de atender a proposta da
ferramenta e a missão da entidade.
Sendo assim, chegou-se à conclusão de que as perspectivas que melhor
representavam à estratégia do AACC/RN e contemplavam seus objetivos de atuação
seriam Aprendizagem e Crescimento, Governo, Processos Internos, Sociedade e
Financeira:
a) Aprendizagem e Crescimento: Para a AACC/RN, esta perspectiva referese a um conglomerado de ações estratégicas que devem ser desenvolvidas pela
organização com o intuito de promover o aprendizado e crescimento educacional e
profissional dos colaboradores.
De acordo com a estratégia definida, os indivíduos que compõem o quadro
funcional da AACC/RN devem estar qualificados de maneira a adquirir ou desenvolver
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novas competências para serem colocadas a serviço da entidade diante de novos
desafios.
Essa perspectiva considera a obrigação de recursos humanos capacitados
para a execução do serviço prestado, em particular pela necessidade de estreitar
relacionamentos internos e formação específica que possibilite o desenvolvimento do
capital intelectual para o crescimento profissional.
Dessa forma, tal perspectiva busca promover a satisfação profissional a
partir do incentivo a projetos de formação e intercâmbios em pesquisa que possibilitem
a ampliação dos rendimentos. Investe também no alinhamento da estrutura física para
que a satisfação valorize e fidelize os colaboradores participantes da AACC/RN.
b) Governo: A perspectiva Governo pondera a relação de atrelamento
mantida com o Estado em virtude dos elos legais do sistema público de atenção a
sociedade rural e o serviço oferecido pela AACC/RN.
Sendo

assim,

essa

perspectiva

favorece

o

fortalecimento

desse

relacionamento e a exploração da legislação, de forma a favorecer a AACC/RN,
essencialmente para o funcionamento da entidade. Por isso, tais objetivos influenciam a
estratégia desde a sua base.
c) Processos Internos: Já a perspectiva Processos Internos, considera
objetivos que visam normatizar os processos de trabalho e proporcionar condições
adequadas de infraestrutura de trabalho. Pode ser vista como uma forma de organizar a
logística funcional das tarefas, dos projetos e das ações de campo, alocando os recursos
para otimizar as atividades operacionais, alinhando-as à estratégia.
Essa perspectiva está voltada para o alcance da assistência integral as
comunidades do meio rural, justificada pela especificidade do serviço oferecido e
necessidade de integração dos processos.
Considera-se, ainda, que esses objetivos promovem a eficiência operacional,
quando influenciada por ações da base de aprendizado e crescimento dos recursos
humanos.
d) Clientes: tem por objetivo levantar ações que deverão ser almejadas com o
objetivo de satisfazer, fidelizar e atrair novas comunidades e financiadores para a
instituição.
e) Financeira: na AACC/RN, essa perspectiva considera a obrigação de
balanceamento financeiro para a sustentabilidade da instituição, focalizando na redução
de custos e despesas fixas; e na a ampliação da captação de recursos para a
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sustentabilidade financeira. Ressalta-se, porém, que os objetivos dessa perspectiva são
efetivamente influenciados pelas ações de relacionamento com o governo, em conjunto
com a eficiência operacional, o crescimento e satisfação da sociedade que utiliza os
serviços. Para a perspectiva Financeira, a relação com o governo e com as entidades
mantenedoras que contribui com a ampliação de recursos, critério fundamental para a
manutenção dos processos internos e externos da associação.
f) Sociedade: Essa perspectiva representa o principal cliente da instituição, a
comunidade rural e os agentes patrocinadores ou financiadores, pois seus serviços estão
voltados para o atendimento e conscientização da sociedade em torno da promoção do
melhor aproveitamento dos recursos agrícolas e principalmente na autodeterminação de
mulher do campo. Representa, portanto, o compromisso institucional na prestação de
serviço à comunidade, buscando garantir um atendimento com qualidade e ampliar a
abrangência desse atendimento.
As ações estratégicas elencadas a cada uma dessas perspectivas foram
deliberadas a partir da base de dados fornecida pela análise SWOT. A definição dos
objetivos proporcionou um tema, e ao mesmo tempo uma justificativa, para cada
perspectiva. Ao final dessa atividade, os colaboradores estavam seguros da
representação da estratégia nessas perspectivas e puderam definir as relações de causa e
efeito que elas exerciam entre si.

5.2 RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO

De posse dos objetivos estratégicos e das perspectivas que abreviam as áreas
de atuação foco da AACC/RN, foi iniciado o processo de montagem do mapa
estratégico, considerando as relações de causa e efeito que justificam a importância
dessa visualização. Essa etapa foi executada pela coordenação, devido à sua
complexidade e necessidade de entrosamento com os resultados das fases anteriores.
No entanto, o equilíbrio se deu a partir da sintonia com o resultado almejado
e a conscientização entre os membros da estratégia de atuação e da missão adotada para
a AACC/RN. Ressalta-se a importância das análises feitas inicialmente em torno dos
elementos que definem a estratégia da entidade.
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Assim, o mapa está amparado pelo indicador do Governo e Sociedade, que,
em virtude de sua importância reconhecida, influencia todo o funcionamento da
entidade.
A perspectiva de aprendizado e crescimento subsidiará o gestor, no que se
refere, sobretudo, ao comprometimento dos colaboradores da AACC/RN com os
projetos. A organização só terá êxito na atividade que desempenha se esses profissionais
estiverem satisfeitos com o trabalho que realizam e com as condições desse trabalho.
Ainda na perspectiva de Aprendizado e Crescimento da AACC/RN, a
parceria com o governo influencia absolutamente no incremento de investigações que
aprimorem a atuação dos colaboradores no meio rural direto nas comunidades. Já para a
perspectiva Processos Internos, o governo influencia na atualização tecnológica dos
equipamentos necessários para o funcionamento da AACC/RN.
Sendo assim, na base do mapa da AACC/RN, encontra-se a perspectiva de
Aprendizagem e Crescimento que influencia diretamente os processos internos e a
relação com os aspectos financeiros que por fim interagem com a sociedade.
A perspectiva interna auxiliará no âmbito dos processos internos da
AACC/RN, como a capacidade e eficiência do seu sistema de informações, A
informação e uso de novas tecnologias para atingir a excelência nas ações
desenvolvidas, evitando, muitas vezes, o retrabalho.
É importante, ainda, ressaltar que, de acordo com os Projetos da AACC/RN,
a continuidade das ações pactuadas está intimamente ligada ao progresso físicofinanceiro médio ponderado, que se entende como sendo a média dos índices de
realização das ações, ponderada pelos seus correspondentes valores de desembolso.
Assim, o Governo e as Fundações Internacionais fazem o repasse da verba a partir de
um determinado percentual de progresso, estabelecido previamente no Contrato ou
Projeto de Parceria. Logo, se todas as perspectivas não estiverem equilibradas, o projeto
poderá ser interrompido.
Nos processos internos, os objetivos da de aprendizagem e crescimento
contribuem para a promoção da integração operacional e, consequentemente, para o
alcance da eficiência operacional. No segundo, o crescimento dos colaboradores é
fundamental para garantir uma capacitação ou instrução às comunidades do campo com
qualidade que precisam do entendimento sobre o uso da terra, da água e de
relacionamento familiar.
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No centro do mapa, ficou a perspectiva de Processos Internos, que influencia
as perspectivas que estão no topo do mapa: Sociedade e Financeira. Para ampliar sua
atuação e oferecer atendimento com qualidade, a eficiência operacional é
imprescindível, influenciando diretamente esses objetivos.
No que concerne à perspectiva Financeira, acredita-se que a eficiência
operacional contribui para a redução de custos, objetivo que se equilibra com a
ampliação de recursos para possibilitar a sustentabilidade financeira.
Embora se localize no mesmo nível da perspectiva Financeira, acredita-se
que a perspectiva Sociedade também coopera para a ampliação da captação de recursos
no momento que amplia a abrangência do atendimento as comunidades do campo.
Sendo assim, influencia a perspectiva Financeira.
O primeiro pré-requisito para a formatação de um BSC é que se tenha
missão, visão e objetivos estratégicos bem definidos. Pois estes serão desdobrados em
indicadores que mostrarão o alcance das estratégias.
Por fim, os indicadores de Sociedade e Financeira colaboram diretamente
para a realização da tática organizacional, direcionada para o fortalecimento da imagem
institucional, que por sua vez apóia a missão da AACC/RN. A representação desse
cenário é caracterizada na figura 29:
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Missão da AACC/RN: Contribuir com a autodeterminação das agricultoras e agricultores, familiares
do Rio Grande do Norte através dos processos de agroecologia, economia solidária e convivência com
o semi-árido.
Visão de Futuro: Somos referência no desenvolvimento de sistemas inovadores de organização,
produção, beneficiamento, comercialização em estabelecimentos familiares.

Figura 29: Relação de Causa e Efeito a partir da análise das Perspectivas Estratégicas.
Fonte: Adaptado de Bezerra (2010).

O uso do Balanced Scorecard como mapa estratégico da AACC/RN
fornecerá aos administradores o apoio indispensável no momento de avaliar os
resultados obtidos.
A perspectiva do topo do Scorecard será determinada a partir da missão da
AACC/RN e que esta deverá extrair seus indicadores financeiros das demonstrações
contábeis que elabora, não com a finalidade de saber se ocorreu lucro, mas, de saber se
os recursos serão suficientes para realização das etapas do projeto e se a organização
teve um superávit que poderá ser reaplicado no projeto. A maioria das medidas das
demais perspectivas é não financeira.
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Diante da competitividade acirrada neste cenário pela busca de recursos para
sustentabilidade dos projetos da AACC/RN, é necessário que essa organização priorize
o gerenciamento de desempenho, necessitando assim de planos estratégicos, voltados
para a gestão dos Projetos.
Com isso, percebe-se a possibilidade da aplicação na organização
AACC/RN de um mapa estratégico nos moldes do Balanced Scorecard, de Kaplan e
Norton (2005). Trata-se de uma ferramenta voltada para a gestão de negócio tanto em
áreas comerciais como em setores sem fins lucrativos, focalizada na implementação
estratégica que vem se mostrando como alternativa eficaz de modelo de sistema de
gerenciamento.
Em suma, se as perspectivas que envolvem o aprendizado e crescimento, os
processos internos e a parte financeira da Organização forem bem-sucedidos,
inevitavelmente, a perspectiva que está no alto do Scorecard (os clientes) terá sucesso.
Sendo assim, a missão da Organização será cumprida com excelência.
Dessa forma, a perspectiva do topo do Scorecard será determinada a partir
da missão da AACC/RN e esta deverá extrair seus indicadores financeiros das
demonstrações contábeis que elabora, não com a finalidade de saber se ocorreu lucro,
mas, de saber se os recursos serão suficientes para realização das etapas do projeto e se
a organização teve um superávit que poderá ser reaplicado no projeto. A maioria das
medidas das demais perspectivas é não financeira.
Diante da competitividade acirrada neste cenário pela busca de recursos para
sustentabilidade dos projetos da ONG, é necessário que essas organizações priorizem o
seu gerenciamento de desempenho, necessitando assim de planos estratégicos, voltados
para a gestão dos Projetos. Com isso percebe-se a possibilidade de implantar na
organização AACC/RN um mapa estratégico nos moldes do Balanced Scorecard, de
Kaplan e Norton (2005). Trata-se de uma ferramenta voltada para a gestão de negócio
tanto em áreas comerciais como em setores sem fins lucrativos, focalizada na
implementação estratégica que vêm se mostrando como alternativas eficaz de modelo
de sistema de gerenciamento.
Em suma, se as perspectivas que envolvem o aprendizado e crescimento, os
processos internos e a parte financeira da Organização forem bem-sucedidos,
inevitavelmente, a perspectiva que está no alto do Scorecard (os clientes) terá sucesso.
Sendo assim, a missão da Organização será cumprida com excelência.
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5.3 PLANO

DE

AVALIAÇÃO

A

PARTIR

DOS

INDICADORES

ESTRATÉGICOS

Estratégia: Conceber e gerir a formação focalizando a ação nas
necessidades, desejos e metas da AACC/RN e relacionando-a com necessidades dos
colaboradores conforme Quadro 20:

Perspectiva

CLIENTES

Objetivos

Oferecer um serviço de
qualidade objetivando que os
colaboradores da AACC/RN
estabeleçam com a formação
uma relação de empenhamento
e de compromisso.

“COMUNIDADES E
PARCEIROS”

Contribuir para que os
colaboradores da AACC/RN
desenvolvam uma apreciação
crítica e reflexiva das situações
de trabalho

PROCESSOS
INTERNOS

Promover, apoiar e coordenar a
formação profissional.

Indicadores

Metas

Divulgação do Regulamento
Interno e Fluxograma de
procedimentos
Divulgação do programa de
formação
Divulgação da abertura das
inscrições nas capacitações e
fóruns
% de colaboradores
satisfeitos com o
funcionamento com Núcleo
Estruturante de capacitação
% do tempo de cada evento
formativo destinado à
formação experimental dos
colaboradores
% de colaboradores que
dizem tê-lo feito até ao fim
de cada programa de
formação
Diagnóstico de necessidades
de formação recorrendo aos
Coordenadores e
responsáveis pela formação
em serviço
Programa anual da formação
Nº de reuniões com os
equipes e coordenadores
responsáveis pela formação
para acompanhar os
processos de capacitação
% de colaboradores
responsáveis pela formação
em comunidades rurais
presentes nas reuniões
agendadas
Iniciativas formativas
promovidas pelos serviços da
AACC/RN e/ou serviços
externos
% do programa anual da
formação executada
Relatório anual da formação
Funcionamento do Núcleo de
Formação Interno - NFI
Número de reuniões da

Até 31 / 12 / 2012

Até 31 / 12 / 2011
Até 30 / 06 / 2011

80% satisfeitos no
final do programa

68 % do tempo
disponível

72 % dos
colaboradores

Até 31 / 12 / 2011

Até 31 / 12 / 2013

2 Reuniões anuais

45 % dos
colaboradores
formadores
Conhecer o
programa até 30
dias úteis antes da
realização
85 % do programa
Até 30 / 03 / 2013
Até 30 / 03 / 2013
1 Reunião
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Definir políticas e diretivas
para a formação profissional.

APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO

Proporcionar formação aos
membros do NFI que favoreça
o desenvolvimento de
competências na matéria

Melhorar o funcionamento das
capacitações: Oficinas e Fóruns
nas Comunidades

FINANCEIRA/
ORÇAMENTO

Obter financiamento através de
dotação orçamental para o
programa de formação

equipe responsável pelo NFI
Construção do Regulamento
Interno para o NFI
Fluxograma de
procedimentos
Programa informático para a
gestão da formação
% de membros do NFI com
formação pedagógica de
formadores
% de membros da Direção
presentes nas reuniões
quinzenais para reflexão da
formação
Secretariado próprio
Normalização de
procedimentos
Formação centralizada
% do programa anual de
formação financiado pelo
orçamento da AACC/RN
% do programa anual de
formação financiado pelo
apoio as fontes internacionais

quinzenal
Até 30 / 12 / 2013
Até 30 / 03 / 2013
Até 30 / 12 / 2013

90 % Até 30 / 03 /
2013
50 % dos
membros
Até 30 / 03 / 2013
Até 30 / 12 / 2012
Até 30 / 03 / 2013
70 % do valor
orçamentado
30 % do valor
orçamentado

Quadro 20: Mapa de Avaliação dos Indicadores Estratégicos da ACC/RN
Fonte: Adaptado de Niven (2008).

5.4 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS COM O USO DO BSC

A interpretação e análise dos resultados é parte crucial da pesquisa e sugere a
avaliação do processo mapeado, possibilitando o atendimento dos objetivos e a
confirmação ou rejeição das hipóteses da pesquisa.
Na AACC/RN o Conselho Administrativo que se reunia trimestralmente e
traçava diretrizes para a gestão estratégica auxiliou no amadurecimento do processo. No
entanto, algumas constatações podem ser feitas aliadas à revisão bibliográfica:
1. É imprescindível a formação de uma equipe com postura proativa para
guiar o processo;
2. O apoio da coordenação executiva da entidade não é ponto facultativo,
pois influencia a credibilidade da estrutura política e o comportamento dos membros
participantes;
3. A realização de um evento exclusivamente para definir pontos estratégicos
é positiva e favorece resultados mais consistentes;
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4. A definição da estratégia deve contemplar a postura da organização
perante a sociedade e as comunidades atendidas, seja ela qual for, e pode ser elaborada
em conjunto ou proposta pela equipe, no entanto, não pode deixar de ser compartilhada;
5. Os resultados da análise SWOT podem ser considerados dados básicos
para a definição dos elementos estratégicos;
6. Os objetivos estratégicos devem contemplar todas as esferas da estratégia
organizacional e podem ser definidos em grupo;
7. As relações de causa e efeito dependem do comportamento que a entidade
pretende assumir para alcançar a sua estratégia;
8. O mapa estratégico deve refletir a proposta de atuação da organização,
respeitando suas características intrínsecas.
O mapa estratégico representa o elo perdido entre a formulação e a execução
da estratégia. O que pode ser interpretado é que, independente da maneira escolhida
pela organização, se o conjunto de ações levar a uma representação gráfica que espelhe
sua estratégia, terá o seu processo considerado com êxito.
Sendo assim conforme tabela 1, as ações a serem desenvolvidas dentro das
perspectivas do BSC na AACC/RN sugere-se como melhorias e facilitação no processo
de desempenho dos eixos estratégicos ações corretivas ou de facilitação para o
amadurecimento ou fortalecimento dos processos e institucional.

Tabela 1: Sugestões de ações apartir das Perspectivas do BSC para o fortalecimento.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

A síntese das conquistas relacionadas pela equipe da AACC/RN a partir das
análises dos questionários que foram moldadas para os próximos anos a partir dessas
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ações pelas perspectivas do BSC são: Autossustentação com aumento de captação de
recursos e redução de custos; Manutenção e ampliação dos processos de capacitação;
Investimento e valorização dos profissionais internos; Excelência no atendimento em
todos os segmentos; e reestruturação da área física e dos serviços.
Através dessas perspectivas, a Associação de Apoio as Comunidades do
Campo – AACC/RN espera alcançar alguns objetivos para que sejam bem-sucedidos e
percebidos pela sociedade, quais sejam:
• Aumentar o valor percebido pelas comunidades rurais: buscar patamares
crescentes de melhorias nas capacitações e tempo de permanência nas comunidades,
visando a agregar valor ao trabalho e à identidade da organização.
• Buscar a ampliação da captação de recursos com entes internacionais e
nacionais: garantir que o crescimento da organização seja atingido, através das taxas de
crescimentos positivos oriundos dos projetos duradores e sustentáveis;
• Perseguir Mix de atividades na comunidade: alcançar um mix selecionado
de capacitações com as comunidades que possam atingir o maior número de pessoas
possível, nas várias dimensões de ações pactuadas pelos projetos sociais;
• Otimizar a Estrutura de Capital: buscar minimizar a necessidade de capital
com os governos locais, buscando capital do estrangeiro e de empresas que aportam
projetos sociais;

5.5 INDICADORES PROPOSTOS DE AVALIAÇÃO PARA A AACC/RN

5.5.1 Indicadores Financeiros Propostos
Indicador

Observações

Fórmula

Autossustenta
bilidade
operacional

Monitora se as doações
geradas estão cobrindo as
despesas
Demonstra o percentual de
contribuição dos Projetos
assistidos
Demonstra o valor da
arrecadado utilizado para
cobrir o Resultado
Financeiro orçado e os
investimentos gerados

Receitas de Projetos
(Privados) + juros de
aplicação / receitas totais
Resultado financeiro
Orçamentário/receitas de
serviços (áreas de atuação)

Índice de
margem de
contribuição

Resultado
Global

Resultado financeiro (+)
despesas de investimento

Medida em

Periodici
dade

%

trimestral

%

Mensal

R$

Mensal

Tabela 2: Indicadores Financeiros Propostos.
Fonte: elaborado pelo autor, 2012.
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5.5.2 Indicadores de Sociedade (Clientes) Propostos
Indicador

Observações

Fórmula

Medida em

Periodici
dade

Índice de
satisfação das
comunidades
rurais

Índice extraído de
pesquisa junto às
comunidades

Famílias rurais
insatisfeitos/número total de
famílias atendidas

%

Semestral

Índice de evolução
de atendimento a
agricultores e
agricultoras

Mede a evolução do
número de atendimentos a
pessoas que vivem no
campo, participantes de
uma capacitação ou
atividade

Base de dados que informe a
produção de atendimentos

%

Trimestral

Novas
capacitações
educacionais
lançadas

Monitora o lançamento de
novos projetos que amplia
o número de capacitações.

Catálogo de serviços

Número de
serviços
novos
lançados e
efetivados

Semestral

Concessão de
renda ou auxílio
financeiro para
uso no Campo

Equilibra a ação
institucional no
atendimento a pessoas
que não possuem renda x
pessoas atendidas que
possuem renda

Quantidade de recursos
oferecidos

% em
relação às
vagas
oferecidas

anual

Tabela 3: Indicadores da Sociedade (Clientes) Propostos.
Fonte: elaborado pelo autor, 2012.

5.5.3 Indicadores de Aprendizado e Crescimento Propostos
Indicador

Observações

Fórmula

Medida em

Periodicida
de

Clima
Organizacional

Pesquisa de clima
organizacional que
monitora o grau de
satisfação interna

Critérios específicos da
organização

Pontuação
específica

Anual

Vagas preenchidas
internamente
(exceto
transferências)

Monitora em que grau as
vagas para funções
formalmente abertas são
divulgadas e preenchidas
por pessoal desenvolvido
internamente

Vagas preenchidas por
colaboradores / vagas
oferecidas – transferências

%

Anual

Evolução do
índice de
escolaridade

Demonstra a evolução do
nível de escolaridade

Crescimento do índice de
escolaridade

%

Anual

Investimento total
em tecnologia

Monitora a evolução do
investimento total em
tecnologia realizado pela
AACC/RN, comparado à
evolução da arrecadação
total.

Investimento em TI
/Arrecadação Total

%

Anual

Tabela 4: Indicadores de Aprendizagem e Crescimento Propostos
Fonte: elaborado pelo autor, 2012.
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5.5.4 Indicadores de Processos Internos Propostos
Indicador
Investimento em
melhorias da
comunicação
interna
Índice de
processos
mapeados

observações
Monitora o volume de
Investimentos em
comunicação em relação
às arrecadações
orçamentárias
Monitora o quanto os
processos definidos foram
mapeados ( formalizados
em procedimentos no
padrão interno de normas)

Fórmula

Medida em

Periodici
dade

Valor total de investimentos /
receitas totais

%

Anual

Valor absoluto

%

Anual

Tabela 5: Indicadores de Processo Interno Propostos.
Fonte: elaborado pelo autor, 2012.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou enunciar os indicadores estratégicos para
entidades sem fins lucrativos, a partir da visão e do conhecimento de uma organização
de Natal, considerando a metodologia do Balanced Scorecard.
O objetivo deste trabalho foi o de apresentar o Balanced Scorecard como
ferramenta alternativa de análise do desempenho organizacional de uma entidade sem
fins lucrativos. Ferramenta esta que integra a estratégia da organização com os vetores
de desempenho.
Por ser uma organização que está se preparando para a fase de redução de
seus processos, no final de 2012 foi decidido pelos gestores, do qual a organização em
estudo faz parte, contratar uma consultoria em estratégia, gestão e governança.
Para poder gerir as ações de forma a atingir os objetivos estratégicos
definidos, ficou decidido à aplicação do Balanced Scorecard, salientando-se que os
objetivos estratégicos descrevem o que precisa ser alcançado e o que é crítico para o
sucesso da organização (perspectivas).
Devido à cultura organizacional arraigada em resultados financeiros, os
entrevistados demonstraram dificuldades para identificar indicadores estratégicos que
atendessem aos objetivos estratégicos propostos pela organização, dentro de suas áreas
de atuação.
Para os entrevistados, a cultura organizacional é o maior fator impeditivo
para o monitoramento e avaliação de um modelo de gestão estratégico a partir de
indicadores de desempenho e sugerem iniciar o processo através da implementação dos
indicadores não financeiros gradativamente.
Os entrevistados afirmaram que o desempenho da organização, a partir de
um modelo como o Balanced Scorecard, seria focado e alinhado à estratégia
organizacional permitindo ganhos significativos de longo prazo, bem como
possibilitaria às equipes melhor entendimento dos rumos organizacionais e maior
assertividades nas ações.
A partir da contextualização apresentada nesta pesquisa, é possível observar
a partir da análise dos resultados a confirmação do objetivo geral que trata sobre o grau
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de contribuição de um mapa estratégico aliado a avaliação do processo de gestão por
indicadores e o potencial do BSC como um instrumento de gerenciamento das ações.
Com relação à entidade objeto e ao problema do estudo, a ferramenta
possibilitou a articulação da estratégia, a qual passou a ser comunicada e ajudou a
alinhar as iniciativas individuais e organizacionais com a finalidade de alcançar
aperfeiçoamentos nas metas estabelecidas.
O presente trabalho a partir do problema de pesquisa buscou indicar os
indicadores estratégicos para uma associação sem fins lucrativos, a partir da visão e do
conhecimento dos colaboradores, considerando a metodologia do Balanced Scorecard.
O modelo atual de gestão da AACC/RN, embora houvesse dificuldade em demonstrar
de forma clara as necessidades da organização, foi também um fator limitador para o
exercício de pensar estrategicamente as áreas de atuação e sugerir indicadores
estratégicos que pudessem monitorar os objetivos estratégicos ao longo do tempo.
O uso de instrumentos de gestão foi capaz na AACC/RN de permitir no
avanço do desenvolvimento de um novo modelo organizacional para o monitoramento
das estratégias. Sendo assim, as associações sem fins lucrativos necessitam aplicar uma
forma de gerenciamento que possibilite o planejamento, a partir de objetivos e metas
claras que determinem à continuidade das operações, e que gerem formas que facilitem
a medição do desempenho financeiro e não financeiro, com o intuito de promover ações
estratégicas para o desenvolvimento e a sustentabilidade.
O BSC traz consigo um ponto importante que é o desenvolvimento de
competências internas, onde se comparado a modelos de desempenhos tradicionais
focados apenas em aspectos financeiros, mostra-se mais adequado à realidade atual,
sobretudo pela sua flexibilidade e adaptabilidade.
Sendo assim este trabalho objetivou apresentar a potencialidade do Balanced
Scorecard em agregar valor a uma entidade sem fins lucrativos. O trabalho manteve-se
dentro da limitação proposta onde foi possível constatar algumas características
diferenciadas durante o uso dos indicadores do BSC coletados a partir dos planos dos
projetos sociais e do planejamento estratégico trienal.
O estudo realizado propõe a avaliação de um Mapa Estratégico já existente
na organização com ênfase na Perspectiva de Sociedade (clientes) e de Aprendizado e
Crescimento, haja vista ser resposta do objetivo específico número 1 que trata da
descrição do desenvolvimento deste mapa, pois é justamente nessa perspectiva que se
iniciam o desenvolvimento das atividades planejadas. Como nas operações de serviços
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de capacitação, o capital humano e a sociedade são as fontes principais de vantagem
competitiva e é de suma importância que esta obtenha a atenção de todas as demais
áreas, visando aprimorar os resultados a serem obtidos.
Assim, a questão crítica deste estudo de caso propôs evidenciar quais os
rearranjos ocorridos em alguns elementos do modelo de gestão em uma
organização sem fins lucrativos como a AACC/RN, ao longo do processo de
avaliação do BSC.
Para descrever o processo de utilização do BSC na AACC/RN e buscar
responder à questão de pesquisa, este estudo valeu-se particularmente de fontes de
evidências coletadas e analisadas no capítulo 4, a partir das percepções da coordenação
executiva e dos colaboradores.
Mesmo ponderando as especificidades do método do estudo de caso único
(YIN, 2005, p.64), espera-se que as observações finais sobre cada um dos pressupostos
elencados no capítulo introdutório possam lançar novos direcionamentos sobre outras
questões de pesquisa, ampliando o escopo da compreensão e caracterização da
complexidade do mundo das organizações sem fins lucrativos.
Já o segundo e o terceiro objetivos específicos deste trabalho foram de
avaliar o impacto do Balanced Scorecard como ferramenta de acompanhamento dos
indicadores e identificar quais são e como são utilizados esses indicadores. A partir das
entrevistas com os gestores e colaboradores, foi possível perceber a partir dos dados
relatados que o comprometimento e engajamento são valores da cultura AACC/RN, e
têm sua fortaleza em uma sequência histórica de prática do desenvolvimento da gestão,
como evidenciado no capítulo 4.
O presente trabalho amplia o entendimento quanto ao uso do BSC apartir de
um planejamento estratégico em organizações sem fins lucrativos. Independentemente
do tamanho, da maneira de atuação, e do ambiente em que as organizações estão
inseridas, o seu real papel e a sua competência organizacional estarão diretamente
relacionados com os valores básicos que constituíram sua fundação e seu
desenvolvimento. Esses valores, associados ao profissionalismo, devem ser os
responsáveis pela credibilidade que as organizações dessa natureza adquirem junto às
sociedades onde atuam.
Nesse contexto, o trabalho traz uma analise sobre as etapas do processo de
construção dos indicadores estratégicos com base no BSC buscando identificar pontos
comuns a serem considerados para as organizações sem fins de lucro que atuam em
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contextos semelhantes a entidade pesquisada. Essa pesquisa teve como objetivo
principal, o de sistematizar os indicadores estratégicos para uma entidade sem fins
lucrativos que atua no meio rural. Para demonstrar essa metodologia, através de um
caso prático, foi estudada a AACC/RN, que possui um planejamento estratégico
estruturado, assim permitiu a identificação da missão, visão, a estratégia e os fatoreschave.
Após a verificação desses itens, deu-se a identificação das perspectivas para
da organização estudada. O modelo sugerido por Kaplan & Norton (1994) se aplica a
essa organização com uma adaptação ao eixo principal, pois o seu foco principal são as
comunidades assistidas e os parceiros financiadores. Assim as perspectivas ficaram
selecionadas nessa seqüência: Comunidades e Parceiros (clientes), Sustentabilidade
(Financeiro), dos Processos Internos e de Aprendizado e Crescimento.
Foi adaptada a perspectiva da comunidade assistidas e sustentabilidade, na
qual se verifica um envolvimento e preocupação com a sociedade rural, procurando
promover iniciativas de transformação sociais e melhorias das famílias atendidas;
contribuir para o desenvolvimento econômico; alcançar melhoria da qualidade de vida
das pessoas rurais.
Uma vez definidas as perspectivas, foram identificados os objetivos
estratégicos, os indicadores de resultados e os planos de ação, para cada uma das
respectivas perspectivas. E conseqüentemente a relação de causa e efeito e o
delineamento da avaliação por indicadores estratégicos da organização.
A utilização do BSC, como verificado em algumas entrevistas, tem o mérito
de provocar o tratamento objetivo da questão do desenvolvimento organizacional e
humano, constituindo-se inclusive num indicador de um objetivo do mapa estratégico da
AACC/RN.
Finalmente em relação ao último objetivo especifico, na qual trata em indicar
ações de melhoria apartir do BSC utilizado na organização, são descritos no capitulo 4
de forma sumária vários aspectos para aperfeiçoar os procedimentos de controle e
avaliação capazes de gerar benefícios em relação ao modelo de gestão.
Apesar de percepções distintas, com os gestores apontando melhorias na
perspectiva de processos internos, e colaboradores destacando melhorias relacionadas à
autossustentabilidade e satisfação das comunidades, os dados evidenciam que a
aplicação do Balanced Scorecard promoveu ajustes, rearranjos e benefícios de alguma
forma percebidos pelos principais atores do processo organizacional.
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A obtenção de diferencial competitivo por meio da operacionalização da
estratégia tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores e organizações. Nesse
sentido, verifica-se que o BSC tem se destacado em função de aliar aspectos financeiros
e não financeiros na avaliação do desempenho, bem como em função da possibilidade
de abordar elementos tangíveis e intangíveis em paralelo.
Um fator que gera diferencial ao BSC é a possibilidade de equilibrar as
medidas derivadas das estratégias, permitindo estabelecer objetivos e realimentá-los de
modo contínuo.
Por fim, analisando o modelo proposto, verifica-se que há um alinhamento
entre a Gestão Estratégica e o Balanced Scorecard, possibilitando a relação do painel de
indicadores com o foco na Perspectiva do Aprendizado e Crescimento.
Desse modo, para que as organizações sem fins lucrativos se mantenham
autossustentáveis e, sejam capazes de enfrentar as mudanças na dinâmica social, não
basta apenas a elaboração e implantação de estratégias para obtenção de melhorias, mas
também, a manutenção desses indicadores de desempenho atualizados de acordo com as
atuais e futuras estratégias organizacionais .
O presente trabalho busca colaborar com a inserção de um modelo de gestão
que poderá ser adaptado para outras organizações sem fins lucrativos, com o objetivo de
criar medidas e padrões que possibilitem desenvolver e dar continuidade dos projetos de
forma autossustentável e ao mesmo tempo efetuar melhorias internas e externas nos
processos.
A proposta apresentada constitui-se na avaliação dos indicadores existentes
no planejamento estratégico que possibilitariam a adoção de um novo modelo de gestão.
Para tanto, recomenda-se que deva ser aprimorada e aprofundada para que possa ser
ratificada em futuros trabalhos.
Por fim a pesquisa vem colaborar com a avaliação e a inclusão de um
modelo de gestão que poderá ser adaptado para outras associações sem fins lucrativos,
com o objetivo de criar medidas e padrões que possibilitem aprimorar e dar
continuidade aos projetos sociais. A investigação desenvolvida contempla algumas
limitações com relação à sua implementação, por isso sugere-se:
a. aprofundar novos conhecimentos de diversas ferramentas e modelos de
gestão existentes;
b. avaliar o modelo em outras associações para que possa ser comprovada a
sua abrangência e funcionalidade;
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c. estudar outros indicadores de desempenho além dos indicados neste
trabalho;
d. desenvolver a possibilidade de inclusão de outras perspectivas na
estruturação do Balanced Scorecard.
A proposta apresentada outras limitações com relação à sua implementação,
por isso sugere-se: Devido à subjetividade do fator “avaliação dos indicadores de
desempenho apartir do BSC, o qual pode acontecer em áreas isoladas das organizações,
em momentos distintos, o resultado pode ter sofrido distorções; Alguns indicadores não
foram considerados em sua magnitude na pesquisa, como é o caso dos indicadores
financeiro e de Processos Internos; e por fim o desenvolvimento de uma investigação
científica pode apresentar alguns entraves para a coleta de dados e o alcance dos
objetivos, o que pode limitar a pesquisa e os resultados.
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APÊNDICE A
Questionário de Pesquisa Científica
Orientação ao Preenchimento do Questionário
COLETA DE DADOS - ENTREVISTA
A pesquisa constitui-se em um estudo de caso sobre o uso do Balanced
Scorecard na AACC/RN, sob o ponto de vista da Análise do desempenho
organizacional através dos indicadores.
A pesquisa pretende analisar o processo de aprendizagem dos Coordenadores de
Projetos ocorrido durante o desenvolvimento do Projeto e sua implantação,
particularmente durante as Reuniões Estratégicas a serem realizadas. Como benefícios
esperados, a pesquisa pretende fornecer subsídios e direcionadores para melhorar a
gestão da estratégia da AACC/RN.
Este questionário é composto de três blocos:
I. Aprendizado em Grupo e Visão Compartilhada;
II. Aprendizado, Rotinas Defensivas e Ambiente;
III. Níveis de Aprendizado, BSC e Gestão da Estratégia.
Cada bloco é precedido de uma contextualização e é composto de questões
objetivas e subjetivas:

1. CARACTERÍSTICA DA ORGANIZAÇÃO
1. Tipo de organização: (justifique)
a) Setor Industrial
b) Setor Comercial
c) Pública
d) Serviço
e) Outro,
2. Número de Funcionários:
a) até 100 funcionários
b) 101 a 500 funcionários
d) 501 a 1000 funcionários
e) 1001 ou mais
2. ESTRUTURA DA ANÁLISE DE DESPENHO ATUAL DA ORGANIZAÇÃO
1. Qual a estrutura de planejamento?
2. Utiliza a análise SWOT?
3. Utiliza-se da Análise Ambiental para mapear as oportunidades e as ameaças do
ambiente?
4. Qual a segmentação ambiental (Ambiente Externo, Interno e Operacional)?
5. Quais as técnicas utilizadas na elaboração da Análise Ambiental?
6. Quais as principais variáveis de controle?
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7. Qual é o processo de monitoramento? Quais as técnicas?
8. Qual a influência da análise ambiental na elaboração do Mapa Estratégico?
9. Qual é o perfil organizacional (Conservadora, centralizadora ou reativa)?
10. Qual é o futuro tecnológico?
11. Qual é o futuro ambiente operacional?
12. Como é o ambiente interno?
13. Como será a Organização no período de 2012 a 2014 (Plano Trienal) ?
14. Estudo sobre ameaças para o Plano Trienal?
15. Qual a missão da Organização?
16. Houve momentos de crise? Como foi a ligação desses momentos com o
monitoramento pelo Mapa Estratégico da Organização?
I. APRENDIZADO EM GRUPO E VISÃO COMPARTILHADA
1. Em que medida você acredita que o Projeto de Planejamento Estratégico da
AACC/RN reflete a visão compartilhada dos líderes da organização?
2. Como você vê a capacidade de mobilização das lideranças em internalizar a visão
compartilhada construída e de transmiti-la ao resto da organização, transformando a
estratégia em tarefa de todos?
3. Como você avalia as competências adquiridas dos líderes, enquanto grupo, para
implementar a estratégia e promover a mudança com o Mapa Estratégico utilizado?
4. Como você classifica o grau de conhecimento da estratégia por parte dos líderes da
organização?
5. Como você classifica o grau de conhecimento da estratégia por parte do corpo
funcional da organização?
6. Como você classifica a capacidade da equipe de líderes de pensar atentamente a
respeito da estratégia e de vincular suas atividades a essa estratégia?
7. Houve boa vontade e cooperação na busca de solução conjunta dos problemas
durante o desenvolvimento do Mapa Estratégico?
8. Houve sinergia e integração entre as equipes de trabalho durante o desenvolvimento e
no monitoramento do Mapa Estratégico?
9. Houve alinhamento de objetivos e expectativas intragrupos e entre equipes durante o
desenvolvimento do Mapa Estratégico?
II. APRENDIZADO, ROTINAS DEFENSIVAS E AMBIENTE
1. Fase em que a organização. se encontra em relação à organização por desempenho
a) Não possui processos mapeados.
b) Possui uma estrutura de chefia baseada em processos e subprocessos.
c) Existe um plano formal para racionalização dos processos essenciais.
d) Está redistribuindo os recursos ao longo dos processos e atribuindo a
responsabilidade ao “dono do processo”.
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e) Organização foi desenhada pela lógica dos processos essenciais. Áreas funcionais
praticamente não existem.
f) Outro, justifique.
2 - Quando fez o mapeamento dos processos já possuía um sistema de mapa
estratégico? a) Não b) Sim c) Outra, justifique.
3 - Qual foi a motivação para a organização adotar foco no processo?
a) Foi uma decisão da direção na criação da organização.
b) Perda de agilidade para tomada de decisão.
c) Falta de integridade dos dados.
d) Falta de foco no cliente.
e) Exigências da certificação dos apoiadores.
f) Outro, justifique.
4 - A organização possui projeto para mapeamento dos processos?
a) Não
b) Sim
c) Outra, justifique.
5 – Pretende-se desenhar os processos baseados em algum Sistema?
a) Não, por quê?
b) Sim, qual?
c) Outra, justifique.
6 - Etapa em que a organização se encontra com relação ao Mapa estratégico adotado
a) Não possui um sistema de informática integrado para Gestão Estratégica.
b) Possui um sistema integrado desenvolvido internamente.
c) Está na fase de implantação de um sistema estratégico
d) Possui um sistema BSC ainda na fase de ajustes pós-implementação.
e) Possui um sistema BSC estável.
f) Está fazendo melhorias no sistema BSC atual.
g) Outro, justifique
7 - Modelo utilizado para início de operação de implantação do Mapa Estratégico
a) Usou a estratégia big-bang, em que abrange de uma única vez todos os processos
definidos no escopo de implantação, passando ser executado no software escolhido no
mesmo momento.
b) Usou a estratégia faseada, ou seja, dividiu o projeto em etapas. Em cada etapa
implantou algum módulo do escopo total.
c) Outro, justifique
8 - Numero de usuários do Mapa Estratégico Atual.
a) até 10
b) 11 a 30
c) 31 a 50
d) 51 ou mais
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9 - Tempo que levou a implantação.
a) até 6 meses.
b) de 6 meses a 1 ano.
c) de 1,1 anos a 1,5 anos.
d) de 1,6 anos a 2 anos.
e) Mais de 2anos.
10 - O que motivou a implementação de um Mapa Estratégico ?
a) Padrão mundial.
b) Melhorias de avaliação.
c) Atualização tecnológica.
d) Necessidade de redesenho dos processos.
e) Exigência do mercado (padronização com sociedade/apoiadores).
f) Integração dos sistemas para utilização de uma base de dados única.
g) Aumento de produtividade.
h) Outra, justifique.
III. NÍVEIS DE APRENDIZADO, BSC E GESTÃO DA ESTRATÉGICA
Qual a atual estrutura de indicadores traçada pela AACC/RN:
1. PERSPECTIVA FINANCEIRA
1.1 Objetivo: Captação de Recursos para a Associação
- Indicador: Volume de Recursos de Fomento Captados no Ano
- Medição: anual
- Métrica: Total de recursos de fomento captados no ano
- Meta: obter entre R$ ____________ e R$ _____________
- Plano de Ação: Apresentar projetos aos editais dos órgãos de fomento
- Indicador: Volume de Recursos Próprios Captados no Ano
- Medição: anual
- Métrica: Total de recursos próprios captados no ano Meta: obter entre R$
____________ e R$ _______________
1.2 Objetivo: Desenvolvimento Econômico Regional
- Indicador: Arrecadação Bruta dos Projetos Nacionais e Internacionais
- Medição: anual
- Métrica: Somatório da Arrecadação Bruta dos Projetos nos últimos meses
- Meta : Aumentar em _____ a captação bruta anual das ações dos Projetos
- Plano de Ação: Apoiar a participação dos Projetos em feiras e eventos; apoiar os
colaboradores dos diversos projetos da AACC/RN na captação de recursos.
2. PERSPECTIVA CLIENTES
2.1 Objetivo: Aumentar Taxa de Sucesso
- Indicador: Número de Ações dos Projetos com Sucesso
- Medição: anual, semestral ou trienal
- Métrica: número de projetos com sucesso no período elencado
- Meta: elevar no mínimo 3 projetos por ano
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- Plano de Ação: oferecer consultorias técnica, jurídica e de gestão; incentivar o
desenvolvimento dos serviços com maior valor agregado.
3. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
3.1 Objetivo: Aumentar a taxa de eficiência e eficácia das ações de respostas aos
financiadores dos Projetos pela Associação
- Indicador: Prazos de Resposta e Efetividade das Prestações de Contas FísicoFinanceiro;
- Medição: anual
- Métrica : Somatório do número de Prestações de Contas respondidas por ano.
- Meta: Responder 100% das Prestações de Contas Físico-Financeiro.
- Plano de Ação: Campanha de tempo resposta através de prêmios aos colaboradores
para envio das prestações de contas;
3.2 Objetivo: Atrair novos projetos para a Associação
- Indicador : Nº de Financiadores Nacionais e Internacionais que apoiam os projetos
- Medição : Anual
- Métrica : Nº de projetos aprovados
- Plano de Ação: identificar conhecimentos, tecnologias e ideias para novos Projetos
com as comunidades rurais, que possam dar origem a novas ações e serviços
inovadores.
3.3 Objetivo: Melhorar a infraestrutura de suporte às organizações
Indicador : Volume de Investimento em Infraestrutura no Ano
Medição: Anual
Métrica: Total de investimento em infraestrutura
Meta: entre R$ ___________ e R$ ____________ no ano
Plano de Ação: Apresentar projeto aos editais; parceria com a iniciativa privada.
4. PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
4.1. Objetivo: Desenvolver habilidades específicas
- Indicador: Tempo Médio Investido em Capacitação da Equipe Gestora da Associação
- Medição: anual
- Métrica: Média ponderada de horas investidas em capacitação da equipe gestora em
relação ao nº de membros capacitados.
- Meta: 100%
- Plano de Ação: estimular a participação de membros da equipe gestora da Associação
em eventos de capacitação;
4.2 Objetivo: Aumentar o nº de capacitações internas, por projeto
- Indicador: Taxa de Geração de capacitações no Ano
- Medição: anual
- Métrica: nº de capacitações internas por Projeto / total geral de capacitações de todos
os projetos
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APÊNDICE B

Questionário de Finalização do Diagnóstico do Mapa Estratégico
Orientação ao Preenchimento do Questionário
COLETA DE DADOS - ENTREVISTA

Para medir a efetividade da ferramenta na AACC/RN, foi aplicado em Fevereiro/2012
um questionário final, correspondente a este Apêndice B, que junto à alta direção e
média coordenação terá como objetivo de avaliar o entendimento sobre a estratégia da
AACC/RN sobre o Modelo de um Balanced Scorecard – BSC em substituição ao atual e
a percepção de melhoria fruto deste movimento.
1. Você considera atualmente a estratégia, a missão e visão do AACC/RN como uma
informação clara, bem definida e divulgada?
2. Após implementação do BSC, você considera que seu nível de conhecimento em
relação a:Estratégia, missão, visão e objetivos estratégicos do AACC/RN apresentaram:
3. Você já teve acesso ao Mapa Estratégico da AACC/RN, com seus objetivos
estratégicos, indicadores e metas? Caso sim, explicite como:
4. Como você graduaria seu nível de conhecimento e entendimento sobre o Mapa
Estratégico do AACC/RN, seus objetivos estratégicos, indicadores e metas?
5. Que nível de impacto a implantação do Mapa Estratégico gerou no planejamento e
gestão de sua área?
6. A utilização de um Mapa Estratégico da AACC/RN propiciou melhorias no processo
de planejamento da sua área de negócios?
7. As informações disponibilizadas pelo Mapa Estratégico facilitaram a condução da
gestão e o processo de tomada de decisão?
8. Na sua percepção, a implantação do BSC irá gerar resultados positivos? Caso sim,
quais?
9. Você consegue interligar o BSC com o processo de planejamento estratégico?
10. Você consegue interligar o BSC com o processo de planejamento e execução
orçamentária?
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APÊNDICE C
Sugestão de adaptação do Planejamento Estratégico da AACC/RN para o BSC.
PERSPECTIVAS
Aprendizado e Crescimento

Objetivo1: Formar capacitações conteúdos com
qualidade na perspectiva atual das comunidades
rurais
Indicadores1: Avaliações dos Facilitadores pelos
agricultores rurais.

Objetivo2: Motivar os facilitadores à produção de
cartilhas e/ou apostilas didáticas
Indicador2: Número de materiais produzidos por
ano de facilitares

Objetivo3: Estimular a participação colaboradora
em atividades de reciclagem e treinamentos.
Indicador3: Número de participações em
atividades e treinamentos.

Processos Internos

Objetivo6: Atender eficientemente a
demanda das famílias rurais e dos
colaboradores da AACC/RN no
trabalho de capacitação/instrução.

Indicador4: Nº de participação em eventos.

Objetivo5: Realizar Benchmark em outras
capacitações realizadas por outras associações.
Indicador5: Nº de instrutores Convidados ou
visitantes.

Objetivo9: Elevar o número de
aprovação de projetos sociais
Indicador9: No de projetos enviados
por projetos aprovados

Clientes (Comunidades Rurais)

Objetivo12: Promover a maior
satisfação possível das famílias rurais
com os recursos disponíveis
Indicador12: Índice de satisfação dos
alunos

Indicador6: Nº de reclamações à
coordenação dos projetos por semestre

Objetivo7: Disponibilizar material
didático e de pesquisa aos
colaboradores e aos agricultores.
Indicador7: Número de apostilas e
cartilhas por agricultor e por instrutor.

Objetivo8: Apresentar estrutura da
capacitação rural adequada à formação
do instrutor ou colaborador do projeto
da AACC/RN
Indicador8: Número de alterações das
estruturas curriculares dos cursos

Objetivo4: Promover a participação dos
agricultores e facilitadores em eventos locais na
área rural

Financeiro (Auto
Sustentabilidade)

Objetivo10: Elevar o valor dos
recursos com infra-estrutura e com
gastos nas capacitações com as
comunidades.

Objetivo13: Atender as demandas da
comunidade e das famílias por
conhecimento na área rural

Indicador10: Recurso total para itens
de infra-estrutura e capacitação em
relação a total do Projeto social

Indicador13: Número de projetos e
acessos realizados as capacitações
pelas comunidades rurais.

Objetivo11: Obter um número
satisfatório de instrutores nos
projetos para o atendimento das
necessidades das comunidades

Objetivo14: Promover a maior
satisfação possível dos colaboradores
com os recursos disponíveis

Indicadores11: nº de capacitações por
Nº de famílias a serem beneficiadas

Indicador14: Índice de satisfação dos
colaboradores

APÊNDICE D
Sugestão do percurso das Perspectivas Estratégicas para análise de Desempenho.

PERSPECTIVA
DO CLIENTE
(comunidades
rurais e
financiadores dos
projetos)

Participação das
famílias e dos
financiadores

Satisfação
dos
clientes

Ampliação dos Recursos
financeiros reinvestimento
na organização

PERSPECTIVA
FINACEIRA

Atuação na
comunidade

Referência em atendimento as
comunidades rurais
(Imagem organizacional)

(auto- sustentabilidade)

PERSPECTIVA
DE PROCESSOS
INTERNOS

PERSPECTIVA DE
APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

Qualidade dos
processos de
capacitação

Qualidade dos
serviços
administrativo e
infra-estrutrura

Plano de carreira, e
capacitação interna.

Capital humano
Administrativo, capacitadores e
coordenadores.

Qualidade no
atendimento as
comunidades
rurais

Ampliação dos processos de
comunicação entre os Projetos.

Capital da informação
Tecnologia e Acesso aos meios
de comunicação

Avaliação e
Monitoramento
das ações
internas

Desenvolvimento
e ampliação dos
projetos sociais

Cultura em renovação do
conhecimento.

Capital organizacional
Cultura – projeto institucional
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