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RESUMO 

 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia para gestão estratégica já consolidada 

mundialmente desde os anos 1990. Este sistema tem sido aplicado em empresas de diversos 

setores do mercado, em instituições privadas e públicas, devido a sua flexibilidade. O setor 

educacional está cada vez mais competitivo e há crescente busca por qualidade e consequente 

necessidade de melhoria da gestão das instituições de ensino. Diversos estudos mostram o 

sucesso do uso do BSC em educação em diferentes países, mas poucos no âmbito da educação 

básica. Dentro deste escopo, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo de 

BSC na área educacional, aplicável a escolas privadas que trabalham tanto com ensino 

fundamental como com nível médio. O modelo preliminar de objetivos e indicadores para o 

BSC foi desenvolvido com base na revisão da literatura. A partir deste modelo inicial seguiu-

se a elaboração de questionários, que foram aplicados em entrevistas com gestores escolares, 

para realização de um estudo da viabilidade de uma futura implantação do BSC em instituições 

de ensino, bem como possibilitando a coleta de informações para a validação do conjunto de 

objetivos estratégicos para as quatro perspectivas do BSC, chegando-se aos mais importantes, 

considerando o contexto da região pesquisada. Foi utilizada uma técnica chamada de “bag of 

stars” na aplicação dos questionários para filtrar os objetivos e indicadores. Os resultados foram 

a descrição do panorama geral sobre a gestão estratégica nas escolas pesquisadas, o modelo de 

BSC para instituições privadas de ensino fundamental e médio e um mapa estratégico 

desenvolvido a partir dos objetivos presentes no modelo. O modelo proposto oferece uma base 

para a implementação do BSC em escolas, especialmente com o perfil compreendido na 

pesquisa. O trabalho é uma referência para a ampliação do conhecimento e exploração de novos 

estudos sobre gestão escolar. 
  
Palavras-chave: Balanced Scorecard, Gestão Escolar, Estratégia, Mapa Estratégico, 

Indicadores de Desempenho, Bag of Stars. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Balanced Scorecard (BSC) is a methodology for strategic management worldwide 

consolidated since the 1990s. This system has been applied in various market sectors, in private 

and public institutions, because of its flexibility. The educational sector is increasingly 

competitive and there is growing demand for quality and the consequent need to improve the 

management of educational institutions. Several studies show the success of the BSC use on 

education in different countries, but few in the context of basic education. Within this scope, 

the objective of this work is the development of a BSC model in education field, applicable to 

private schools that work with both elementary and middle level. The preliminary model of 

objectives and indicators for BSC was developed based on the literature review. From this 

initial model was followed by the development of questionnaires, that they were applied in 

interviews with school managers, to conduct a feasibility study of a future implementation of 

the BSC in in educational institutions, as well as enabling the collection of information for 

validating the set of strategic objectives for the four perspectives of the BSC, obtaining the most 

importante, considering the context of the area surveyed. A technique called "bag of stars" was 

used in the application of questionnaires to filter the objectives and indicators. The results were 

the description of the general overview of strategic management in the surveyed schools, the 

model of BSC for elementary and high school private institutions and a strategic map developed 

from the objectives present in the model. The proposed model provides a basis for 

implementing the BSC in schools, especially with the profile comprised in the search. The work 

is a reference to the expansion of knowledge and exploration of new studies on school 

management. 

Keywords: Balanced Scorecard, School Management, Strategic, Strategic Map, Performance 

Indicators, Bag of Stars. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 As organizações têm a necessidade de melhorar cada vez mais a qualidade de suas 

gestões, independentemente de sua área de atuação. Dentro de mercados que se tornam mais 

competitivos com o passar do tempo, há a necessidade de buscar-se informações sobre o 

desempenho das empresas e também sobre os resultados dos seus direcionamentos estratégicos. 

 Para isso há a necessidade de lançar mão de sistemas de gestão estratégica, estes 

procuram mostrar a relação entre os resultados ou objetivos primários das organizações e os 

determinantes ou objetivos secundários. O foco nos processos secundários pode levar ao 

alcance dos objetivos principais das organizações. Portanto o sucesso de uma empresa pode ser 

obtido através do monitoramento e gerenciamento do desempenho dos seus objetivos 

secundários, uma vez que o sucesso em alcançar o desempenho sobre os objetivos primários 

resulta dos objetivos secundários (ATKINSON et al., 1997). Neste enfoque, Kloot e Martin 

(2000) reforçam que existe uma relação óbvia e complementar entre os resultados (objetivos 

primários) e os determinantes (objetivos secundários). 

 Dentro desse contexto, uma ferramenta para gestão reconhecida mundialmente é o 

Balanced Scorecard (BSC), desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton nos anos 90 e 

criado inicialmente como um sistema de medição de desempenho para as empresas, mas que 

ao longo dos anos se tornou mais do que isso, passando a ser usado como um sistema 

direcionador de gestão estratégica, sendo aplicável tanto em empresas privadas, como em 

órgãos públicos. Conforme expressam Umashankar e Dutta (2007), um planejamento 

estratégico deficiente, problemas na estrutura organizacional, comunicação e controle interno 

ineficientes são fatores que podem usualmente levar ao fracasso organizacional. 

 O setor da educação está inserido dentro dessas necessidades de medição de 

desempenho e gestão estratégica, e conforme esta pesquisa demonstra, há exemplos de sucesso 

de implementação e uso do BSC para escolas e universidades de diversos níveis e dimensões, 

de diferentes tipos de modalidade de ensino, tratando-se tanto de instituições públicas como 

privadas. Algumas instituições de ensino têm visto no BSC um modelo com o qual pode-se 

enfrentar desafios como a concorrência do mercado, o controle dos gastos e a prestação de 

contas através de um foco no atendimento ao cliente, questionando como oferecer maior valor 

aos seus alunos, e como melhorar seus processos contendo e reduzindo custos (REID, 2011). 

 Assim, este trabalho traz uma pesquisa sobre o uso do BSC dentro da área educacional, 

como ferramenta para gestão escolar com foco na esfera privada, valendo-se para isso de 

pesquisas relacionadas ao assunto nas bases de dados, como o scopus, o portal de periódicos 
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capes, entre outros. Através da coleta e análise de artigos sobre BSC aplicado à educação 

desenvolve-se um modelo preliminar de objetivos e indicadores de desempenho a partir da 

literatura. 

A partir do modelo obtido, elabora-se um questionário para aplicação em escolas da 

região metropolitana do município do Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A aplicação 

dos questionários é realizada através de entrevistas nas escolas, para validar o modelo 

preliminar, filtrando-se os principais objetivos e indicadores de cada perspectiva, de acordo 

com as informações obtidas através dos entrevistados. Para isso é utilizada a técnica “bag of 

stars”, que será tratada mais adiante. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Medir o desempenho de uma organização exclusivamente através dos seus balanços 

financeiros se mostrou insuficiente com o passar do tempo. As medidas contábeis remetiam à 

era industrial, quando os investimentos em capacidades de longo prazo e no relacionamento 

com os clientes não eram fundamentais para o sucesso. Pensando no futuro, porém, outros 

aspectos devem ser avaliados, tais como a inovação, seja dos processos internos como no 

relacionamento com o cliente e fornecedores, o grau de satisfação dos funcionários e o 

investimento em tecnologia, propiciando entre outros fatores uma melhor gestão da informação 

e do conhecimento, permitindo a manutenção do capital intelectual nas empresas. Essas outras 

medidas monitoradas e gerenciadas podem propiciar um melhor desempenho a médio e longo 

prazo, inclusive gerando resultados positivos na perspectiva financeira (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

 O BSC deve traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos 

e medidas tangíveis (KAPLAN e NORTON, 1997). Trata-se de uma ferramenta que permite 

visualizar a estratégia em função de um conjunto de hipóteses sobre relações de causa e efeito 

entre os objetivos, dentro das quatro perspectivas abordadas pelo modelo: financeira, dos 

clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento (LIMA, 2009). É necessário, 

durante o processo de desenvolvimento do scorecard, definir os indicadores de desempenho 

para essas quatro perspectivas, baseados nos respectivos objetivos definidos. 

 O BSC como sistema de gestão estratégica permite administrar a estratégia a longo 

prazo. Os processos gerenciais críticos mencionados por Kaplan e Norton (1997) e adotados 

por empresas que usaram com sucesso o scorecard são: 1. Esclarecer e traduzir a visão e a 
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estratégia. 2. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas. 3. Planejar, estabelecer 

metas e alinhar iniciativas estratégicas e 4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

 As escolas foco desse estudo tem um perfil bem definido, são instituições privadas de 

ensino fundamental e médio e fazem parte da região metropolitana do município do Natal, 

conforme mencionado. As questões as quais a aplicação prática da pesquisa visa responder são: 

As escolas pesquisadas têm em geral uma missão bem definida e propagada? Possuem objetivos 

estratégicos formalizados? Fazem algum tipo de medição de seu desempenho? Há a viabilidade 

para uma implementação futura do BSC nessas escolas? Quais os principais objetivos 

estratégicos e indicadores de desempenho devem ser considerados para a gestão dessas 

instituições ou escolas com perfil semelhante? Como seria o mapa estratégico que mostre as 

relações de causa e efeito entre os objetivos definidos? 

 Em síntese, o objeto de estudo da pesquisa é responder a seguinte pergunta: Tomando 

como base o questionário obtido a partir do modelo genérico preliminar do BSC a ser 

desenvolvido a partir da literatura, como chegar a um modelo final através de pesquisa junto às 

instituições em estudo e desenvolver um mapa estratégico para este modelo? 

As possíveis variáveis consideradas na pesquisa são aquelas relacionadas com as quatro 

perspectivas do BSC, acima citadas. Isto é, variáveis relacionadas aos indicadores da 

perspectiva financeira, à perspectiva dos clientes, à melhoria da eficiência nos processos 

internos e ao aprendizado e crescimento. Todas essas variáveis são baseadas e coletadas a partir 

dos artigos pesquisados na literatura e validadas pela aplicação de questionários nas escolas 

fundamentais e de nível médio. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A justificativa para o trabalho é um estudo efetivo sobre Balanced Scorecard aplicado 

à educação a partir da base de dados, obtendo-se uma visão ampla sobre o tema e possibilitando-

se o desenvolvimento de um modelo de BSC. Dentro de um contexto atual de dificuldades 

econômicas a nível nacional e mundial, busca-se um auxílio às instituições com o perfil das 

quais a pesquisa será aplicada, fornecendo-se um modelo de objetivos e indicadores, que possa 

contribuir para dar subsídios para um melhor direcionamento da gestão estratégica, e facilitar e 

possibilitar uma futura implantação do balanced scorecard em instituições com o perfil aqui 

descrito. Outro ponto importante que justifica o trabalho é a escassez de estudos específicos 

sobre a aplicação do BSC em instituições de ensino básico ou fundamental, conforme será 

melhor demonstrado no capítulo 3. A pesquisa também tem o objetivo de ser uma base para 
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novos estudos na área, através de outras instituições de ensino, de outras regiões ou países, ou 

mesmo que atuam em diferentes modalidades de ensino. 

 É importante ressaltar que não há o objetivo de implementar o BSC, mas criar um 

modelo de indicadores que facilite um futuro processo de desenvolvimento e implantação desse 

sistema nas instituições de ensino pesquisadas ou até mesmo em outras, visto que será um 

modelo genérico. No caso de uma futura implantação, o modelo poderá ser usado como base, 

e deverão ser considerados os aspectos específicos e a realidade de cada escola. Durante o 

processo a pesquisa procura mostrar a viabilidade de uma implementação do BSC e possíveis 

resistências a esse processo. O trabalho mostrará conceitualmente o processo de 

desenvolvimento e implementação do scorecard, além da criação do modelo de indicadores de 

desempenho dentro das quatro perspectivas do BSC a partir da literatura, validando-se 

posteriormente este modelo com questionários aplicados nas escolas participantes da pesquisa. 

Dessa forma, busca-se subsídios que direcionem a implementação da ferramenta em escolas 

cujas suas administrações venham a ter interesse no seu uso no futuro. 

 Outro aspecto motivador da pesquisa é o desenvolvimento de um mapa estratégico a 

partir do modelo de objetivos e indicadores do BSC desenvolvido. Este mapa poderá ser usado 

como base para o direcionamento estratégico das instituições de ensino, com a ressalva de que 

para isto deverão ser considerados os aspectos particulares de cada escola. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 A ideia proposta a partir do problema formulado é contribuir para a melhoria da gestão 

escolar, através do estudo e da aplicação da pesquisa em instituições de ensino privadas que 

fazem parte do presente estudo, podendo o mesmo servir como base para outros estudos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um modelo base do BSC com objetivos e indicadores de desempenho de 

gestão escolar para escolas privadas de ensino fundamental e médio, bem como gerar um mapa 

estratégico para instituições com este perfil. Buscar-se-á dar subsídio a uma futura implantação 

do BSC, especialmente dentro do perfil das escolas pesquisadas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Produzir uma revisão bibliométrica sobre o BSC aplicado à gestão escolar. 
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2. Desenvolver um modelo preliminar de objetivos e indicadores de desempenho para as 

quatro perspectivas do BSC e elaborar um questionário com base neste modelo. 

3. Determinar, através de entrevistas e aplicação de questionários com gestores escolares, 

informações sobre a gestão das instituições participantes da pesquisa, bem como coletar 

os objetivos estratégicos e indicadores de desempenho mais relevantes para as quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard. 

4. Desenvolver o modelo final do BSC a partir da análise dos resultados obtidos nos 

questionários, com a relação de objetivos e medidas mais importantes, englobando os 

principais aspectos de cada perspectiva. 

5. De acordo com a parte subjetiva dos questionários, descrever um resumo das impressões 

sobre a viabilidade de aplicação de um modelo como o BSC nas escolas, o uso de sistemas 

de informação de gestão escolar e a impressão atual sobre a gestão das instituições. 

6. Desenvolver um mapa estratégico para escolas com as relações de causa e efeito entre os 

objetivos do BSC mapeados anteriormente dentro das quatro perspectivas. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO: 

 

 A presente dissertação compreende seis capítulos, começando por esta introdução, que 

faz a contextualização da pesquisa dentro do tema proposto, apresenta a justificativa, a 

formulação do problema, além dos objetivos geral e específicos do trabalho. 

 O Capítulo 2 compreende o referencial teórico no que tange ao Balanced Scorecard, 

descrevendo os seus principais conceitos através de publicações gerais das mais relevantes 

sobre o tema, considerando os autores mais referenciados ao longo dos anos em diversas bases 

de dados, como Scopus, ScienceDirect e o portal de periódicos da Capes, entre outras. O BSC 

é descrito como uma ferramenta de medição estratégica, abordando-se cada uma de suas 

perspectivas originais descritas pelos autores do sistema e demonstrando como integrar as 

medidas de cada uma delas à estratégia empresarial, citando-se também referências de aplicação 

da ferramenta em instituições de ensino, de acordo com os artigos estudados. São mostradas 

também publicações gerais na área da Gestão Escolar, de acordo com os artigos e demais 

referências pesquisadas que se relacionam ao tema, baseando-se principalmente em publicações 

dos últimos dez anos nas bases de dados. 

 O Capítulo 3 trata primeiramente da pesquisa bibliométrica específica sobre BSC 

aplicado à educação, mostrando as estatísticas sobre as publicações, os principais autores, 

instituições, revistas, países e áreas de pesquisa nos últimos dez anos. Posteriormente são 
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discutidos os principais achados metodológicos dos artigos. Esta seção é fundamental para este 

trabalho, visto que as referências analisadas são a base para o desenvolvimento dos quadros 

utilizados nos questionários. 

  O Capítulo 4 descreve a metodologia da pesquisa, trazendo a abordagem, métodos e 

técnicas de pesquisa utilizados, juntamente com os fatores que contribuíram para a escolha, a 

contextualização e os passos realizados para a coleta das informações e aplicação da pesquisa, 

desenvolvimento do modelo do BSC a partir dos dados coletados, e descrição da criação do 

mapa estratégico. 

  O capítulo 5 mostra a análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa, a partir do 

diagnóstico obtido dos questionários e das demais etapas realizadas. Aqui são mostrados os 

resultados finais, com o quadro do BSC e o mapa estratégico finalizados. 

Finalmente são apresentadas no capítulo 6 as considerações finais da dissertação, com 

as conclusões obtidas, as limitações da pesquisa e a descrição das possibilidades de outros 

estudos sobre a temática. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo compreende a discussão de referências bibliográficas pesquisadas e 

analisadas relativas ao BSC, procurando descrever o sistema e o seu uso dentro do escopo da 

medição da estratégica, nas perspectivas originais do modelo. Na primeira seção, que trata do 

BSC como medida da estratégia, serão abordadas as quatro perspectivas do BSC descritas 

originalmente pelos seus autores e que compõem a elaboração do modelo, ressaltando que essas 

perspectivas não são fixas, podendo haver alterações conforme a organização onde será 

aplicada a ferramenta. Serão mencionadas várias referências de estudos sobre BSC encontradas 

na literatura, dentre elas algumas das mais importantes sobre o tema, que estão entre as mais 

citadas nas bases de dados pesquisadas. 

 Outro objetivo deste capítulo e que será apresentado dentro de cada tópico é mostrar 

aplicações dos conceitos do BSC para a gestão escolar, tema central de aplicação dessa 

pesquisa, tendo como base os artigos e demais referências pesquisadas contendo essa 

abordagem, com exemplos práticos de aplicação do scorecard dentro da área educacional. É 

importante a ressalve que o capítulo 3 trará um estudo mais profundo sobre esta temática, com 

os principais achados metodológicos de trabalhos que aplicaram o BSC em instituições de 

ensino. A última seção deste capítulo apresentará uma visão geral da literatura relativa a Gestão 

Escolar. 

 

2.1 BALANCED SCORECARD 

 

 Esta seção trata do referencial teórico do BSC no que diz respeito à medição da 

estratégia, descrevendo as quatro perspectivas do modelo e fazendo referências a importantes 

trabalhos sobre o tema, com destaque para as principais referências no assunto, além de 

aplicações na Gestão Escolar, tema central desta pesquisa. 

 Antes de nos aprofundarmos no BSC, é importante a citação de outros modelos e 

ferramentas para melhoria de desempenho das organizações. Neste sentido, Brown (2006) 

descreve em seu estudo alguns dos modelos mais populares dentro deste escopo. O resumo 

dessa descrição encontra-se no quadro 1. 
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Quadro 1: Descrição de Modelos e Ferramentas para melhoria de desempenho 

Modelo ou Ferramenta Descrição 

1. Balanced Scorecard Uma estrutura multidimensional para a gestão estratégia 

articulando objetivos, iniciativas, metas e medidas de 

desempenho em perspectivas corporativas chave 

2. The Big Picture Framework de desenvolvimento organizacional e conjunto 

de ferramentas projetadas para fazer uma organização 

pensar sobre todos os aspectos do seu trabalho e tomar 

medidas para melhorá-lo. 

3. Business Process 

Reengineering – BPC 

(Reengenharia de processo 

de negócios)  

Uma abordagem para analisar e redesenhar os processos 

organizacionais, a fim de conseguir um melhor desempenho 

em termos de custo, qualidade de serviço e pontualidade. 

4. Charter Mark Padrão do governo nacional (britânico) e plano de melhoria 

da qualidade de serviço ao cliente no setor público. 

5. EFQM Excellence Model® Modelo de melhoria organizacional para avaliar os pontos 

fortes e áreas de melhoria em todo o espectro das atividades 

de uma organização. 

6. EFQM Excellence 

Model™ - Dolphin 

Modelo de melhoria organizacional para a realização de 

autoavaliação. A abordagem Dolphin se baseia no sucesso 

da EFQM Model® enquanto simplifica muito o processo. 

7. Investors in People Padrão para melhorar o desempenho organizacional através 

da formação e desenvolvimento de pessoas para atingir 

metas organizacionais. 

8. ISO 9001 Quality System Padrão global e uma abordagem para os sistemas de gestão 

da qualidade. O padrão centra-se na gestão de processos e 

documentação, a fim de atender às necessidades e 

expectativas dos clientes. 

9. Kaizen Blitz Abordagem de melhoria de desempenho intensivo e de curto 

prazo para melhorar processos de negócios. 

10. Performance Prism As partes interessadas centrais, três estruturas dimensionais 

para a medição e gestão de desempenho 

11. PQASSO Sistema de Garantia da Qualidade prático para organizações 

de pequeno porte, ou projetos dentro de grandes 

organizações com base em um pacote de trabalho de auto 

avaliação. 

12. Public Service Excellence 

Model (Modelo de Serviço 

Público de Excelência) 

Framework de melhoria organizacional e ferramenta de 

diagnóstico para a identificação de pontos fortes e fracos 

dentro de uma organização ou programas de trabalho 

13. Six Sigma Metodologia para a melhoria de processos que implanta um 

amplo conjunto de ferramentas baseadas na análise de dados 

rigorosos para identificar fontes de variação no desempenho 

e formas de reduzi-los. 

14. Statistical Process Control 

(Controle Estatístico de 

processo) 

Uma técnica usada para reduzir o desperdício e melhorar a 

consistência através de uma redução da variação. 

15. Value management 

(Gestão de Valor) 

Framework de melhoria organizacional que engloba um 

conjunto de métodos comprovados que visam aumentar a 

produtividade e otimizar os resultados dos clientes. 
Fonte: Brown (2006) 
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 Conforme pontuam Chriyha et al. (2012), a escolha da ferramenta adequada envolve 

diversos fatores, tais como os efeitos previstos pelas mudanças, os resultados desejados, as áreas 

a serem modificadas, o prazo estabelecido, os recursos necessários e o nível de envolvimento 

do pessoal. 

Analisando a evolução dos sistemas de medição e melhoria de desempenho, observou-

se ao longo dos anos que números contábeis não enfatizam os elementos que conduzam a 

resultados financeiros bons ou ruins no futuro, medidas não financeiras ganharam importância 

fundamental para a gestão estratégica organizacional (NERREKLIT, 2000). Assim, procurou-

se, especialmente no final do século passado, direcionar esforços para a construção de um 

sistema de medidas não-financeiros ligados à estratégia. Dessa forma surgiram sistemas que 

introduzem medidas e metas para essas medidas. Mcnair et al. (1990), por exemplo, introduziu 

uma pirâmide de desempenho combinando medidas financeiras e não-financeiras, fazendo um 

contraponto com o pensamento de gestores da época de que a solução seria separar os sistemas 

de informação financeiras da parte operacional. Já Grady (1991) mostra que o alcance dos 

objetivos estratégicos de uma empresa passa pelo planejamento de integração das medidas de 

desempenho, identificando as tarefas e ações críticas necessárias para conhecer os fatores 

críticos de sucesso. Este planejamento delimita o foco dos indicadores de desempenho e tem 

início com a identificação do que precisa ser controlado, quem será o responsável por este 

controle e quais objetivos devem ser atingidos. 

 Complementando este pensamento, e conforme preceitua Lebas (1995), as questões 

chaves que os gestores e avaliadores de desempenho precisam responder são: “Por que 

precisamos medir?” e “O que precisamos medir”. A primeira pergunta diz respeito a qual o uso 

que faremos dos indicadores medidos, visto que essas medidas não são definidas externamente, 

e sim pela organização, devendo ter algum propósito em mente por parte dos gestores. Sendo 

que somente este propósito não é suficiente para definir o que será medido, precisa-se 

operacionalizar o próprio conceito de desempenho para a instituição antes que possa ser 

medido, isto está relacionado a segunda pergunta. Ainda segundo Lebas (1995) essas duas 

questões são difíceis de separar e as respostas não são triviais, visto que diferentes culturas e 

contextos econômicos e sócio-políticos levará a respostas diferentes. 

 Otley (1999) vai além e cita um conjunto de cinco questões para o desenvolvimento de 

um quadro de gestão de desempenho, enfatizando que as organizações devem desenvolver 

continuamente novas respostas para as mesmas, visto que o contexto em que as empresas estão 

inseridas passam por constantes mudanças e novas estratégias precisam ser criadas para 

trabalhar com novos ambientes operacionais. As cinco questões citadas estão listadas a seguir: 
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1. Quais são os objetivos principais que são fundamentais para o sucesso global do futuro 

da organização, e como ela vai avaliar se cada um destes objetivos foram alcançados? 

2. Que estratégias e planos a organização tem adotado e quais são os processos e atividades 

que ela definiu como necessários para que possa implementá-los com sucesso? Como 

se avaliar e medir o desempenho dessas atividades? 

3. Qual o nível de desempenho que a organização precisa alcançar em cada uma das áreas 

definidas nas duas perguntas acima e como fazer para fixar metas de desempenho 

adequadas para elas? 

4. Que recompensas os gestores e outros funcionários vão ganhar com a consecução destes 

objetivos de desempenho (ou, inversamente, o que eles vão sofrer de penalidades ao não 

alcançá-los)? 

5. Quais são os fluxos de informação necessários para permitir a organização aprender 

com a sua experiência e adaptar o seu comportamento atual, à luz dessa experiência? 

 

Otley (1999) procurou desenvolver uma justificativa teórica para essas questões, 

apresentando-as como um quadro para o estudo de sistemas de controle organizacional, 

aplicando este enquadramento para analisar três técnicas de gerenciamento de desempenho, a 

orçamentação (budgeting), o valor econômico agregado e o Balanced Scorecard. Na 

orçamentação, técnica tradicional à época, desempenho é definido essencialmente como 

rentabilidade, combinando as variáveis da receita e dos custos. Já o valor econômico agregado, 

desenvolvido pela Stern Stewart Corporation, é uma medida geral do desempenho financeiro 

que visa concentrar as mentes dos gerentes na entrega de valor para o acionista. 

Essas duas técnicas, portanto, ainda que com abordagens distintas, apresentavam o 

problema da ênfase exclusiva ao aspecto financeiro, o que evidenciava suas limitações, como 

já mencionado. Os demais aspectos descritos nas cinco questões mencionadas convergem para 

áreas que podem ser compreendidas pelo BSC, visto que o mesmo engloba diversas visões que 

podem abranger estes fatores quando bem planejado e implementado.  

O artigo de Coast (2003) procura mostrar o uso em conjunto do BSC com o TQM (Total 

Quality Management). Este pode ser usado desenvolvendo em grande parte a incorporação das 

melhores práticas para promover a qualidade nas organizações, enquanto o BSC pode ser 

adotado para o monitoramento, como uma resposta à necessidade de medir o sucesso da 

implantação e da evolução dessas práticas de gestão da qualidade. 
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Ribeiro e Gomes (2009) reiteram que o BSC permite a operacionalização da estratégia, 

facilitando a comunicação e o entendimento dos objetivos estratégicos para os vários níveis 

operacionais. Eles acrescentam ainda que a ferramenta provê também aos gestores uma visão 

integrada do negócio e um processo contínuo de monitoramento da performance. 

A figura 1 mostra o esquema com o modelo padrão elaborado por Kaplan e Norton 

(1997) de como deve ser estruturado o BSC relacionando as suas perspectivas, de modo que se 

possibilite a tradução da estratégia em objetivos estratégicos definidos pela organização, 

medidas ou indicadores para mensurar o quanto esses objetivos estão sendo alcançados, metas 

estipuladas para a melhoria dos indicadores e as iniciativas operacionais necessárias para atingir 

essas metas. 

Medir a estratégia é um dos escopos do BSC, o outro é gerenciar a estratégia. Para 

gerenciar é preciso medir, e para medir é preciso obter-se o modelo dos indicadores que devem 

mostrar o índice de alcance dos objetivos estratégicos das organizações. Esses indicadores 

podem ser medidas genéricas como o retorno sobre o investimento e o valor econômico para a 

perspectiva financeira ou a satisfação e a retenção para a perspectiva dos clientes, como também 

podem ser medidas estratégicas específicas para uma determinada empresa, (KAPLAN E 

NORTON, 1997). 

 

 

Figura 1: Estrutura do BSC para tradução da Estratégia em termos operacionais 

Fonte: Kaplan e Norton (1996) 

 

No que concerne à aplicação do modelo à área educacional, Oliveira (2012) diz em seu 

estudo sobre uma proposta do BSC para instituições de ensino superior, que o mesmo pode ser 
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adotado por elas como uma parte de um conjunto de modelos de gestão incorporados aos 

processos da instituição, podendo ser projetado para incluir elementos como capital intelectual 

e informações obtidas pela comunidade acadêmica que identificam qualidade. 

 

2.1.1 Perspectiva Financeira 

 

 O fator financeiro historicamente sempre foi a principal medida de desempenho 

utilizada pelas organizações. O BSC trouxe à tona outros aspectos fundamentais (clientes, 

aprendizado e crescimento, processos internos) para as empresas medirem o seu desempenho 

especialmente pensando a longo prazo, dadas as limitações de medidas exclusivamente 

financeiras para esse fim. Medidas financeiras informam sobre resultados ou ações passadas e, 

como tal, elas promovem o comportamento que pode sacrificar a criação de valor a longo prazo 

em prol do desempenho de curto prazo (PAPENHAUSEN; EINSTEIN, 2006). 

 Alguns críticos vão mais longe em suas acusações sobre as medidas financeiras, 

argumentando que tais indicadores não melhoram por exemplo a satisfação dos clientes, a 

qualidade, o tempo de ciclo de produtos e serviços e a motivação dos funcionários. Ainda 

segundo essa perspectiva, o desempenho financeiro é uma consequência lógica de ações 

operacionais bem feitas, portanto as organizações deveriam parar de se guiar por medidas 

financeiras. No entanto essas afirmações podem ser consideradas incorretas, pois um sistema 

de controle financeiro bem projetado pode realmente melhorar um programa de qualidade total 

de uma empresa. Além disso, a suposta ligação entre a melhoria operacional e o sucesso 

financeiro de forma automática é muito incerta, fato observado em vários casos reais. A 

melhoria da produção de uma empresa pode, por exemplo, não dar o retorno financeiro 

esperado, caso não sejam feitas ações para aumentar as vendas e evitar o excesso de capacidade 

e de recursos inexplorados. Portanto é fundamental o controle financeiro periódico para que 

sejam vislumbradas as ações necessárias para melhorar os indicadores contábeis. É preciso 

aprender a fazer a ligação explícita entre operações e finanças (KAPLAN; NORTON, 1992). 

 Isso significa, portanto, que o BSC não abandonou a perspectiva financeira como 

medida de desempenho. Ao contrário, as demais medidas são usadas para elaborar o scorecard, 

produzindo um mapa de vetores estratégicos que culminam com os resultados financeiros. 

Como preceituam Kaplan e Norton (1997), os objetivos financeiros servem de foco para os 

objetivos e medidas das outras perspectivas. 

 Num artigo de 2012 que mostra um exemplo prático dessa ligação entre as medidas 

financeiras e as demais perspectivas, Schobel e Scholey (2012) descrevem como foi implantado 
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um BSC para o departamento responsável por educação à distância de uma instituição pública 

de ensino superior e a importância da perspectiva financeira. No trabalho foi criado um mapa 

estratégico para transformar a missão e a visão em estratégia relacionada às partes interessadas, 

aos processos de negócio, à renovação e à perspectiva financeira, mostrando os vetores fazendo 

a integração entre as perspectivas. 

 No caso da perspectiva financeira, neste trabalho citado, foram usados objetivos como 

criar um programa de autossuficiência financeira, assegurar a responsabilidade fiscal e criar 

uma linha de base de custos para todas as ofertas do departamento da universidade em questão, 

metas plausíveis para uma instituição sem fins lucrativos. Esses objetivos se alinham com o que 

Kaplan e Norton (1996) citam a respeito da vinculação dos objetivos financeiros à estratégia de 

cada empresa, ou mais especificamente, de cada unidade de negócios das organizações. Vale 

ressaltar que no artigo de Schobel e Scholey (2012), por não se tratar de uma organização com 

fins lucrativos, os objetivos financeiros integram-se com os objetivos das demais perspectivas, 

mas não são o objetivo final da estratégia, portanto no caso do mapa estratégico a perspectiva 

financeira fica na parte inferior do mapa, enquanto a perspectiva dos clientes fica no topo, sendo 

o objetivo final, ao contrário do modelo para instituições privadas, onde as questão financeira 

está no topo. Isto mostra a flexibilidade do BSC, que será melhor descrita mais adiante. 

 Os autores do BSC identificam três diferentes fases para as organizações, nas quais os 

objetivos financeiros podem diferir consideravelmente: Crescimento, Sustentação e Colheita. 

Na fase de crescimento, por necessitarem em geral de muitos recursos para desenvolver e 

aperfeiçoar seus produtos e/ou construir e ampliar estruturas para gerar capacidades 

operacionais, as empresas normalmente têm baixas taxas de retorno sobre o investimento e 

muitas vezes fluxo de caixa negativo. Os objetivos financeiros para empresas nesta fase serão 

o aumento da receita, aumento de vendas para diferentes mercados, etc. 

 Segundo Kaplan e Norton (1997), a maioria das unidades de negócio está na segunda 

fase, a sustentação, onde ainda atraem investimentos, mas estão pressionadas a obter ótimos 

retornos sobre o capital investido. Os investimentos são mais direcionados a ampliação da 

capacidade e a busca contínua pela melhoria dos produtos e serviços. Este é o perfil da maioria 

das escolas que fazem parte dessa pesquisa, visto que se espera com investimento nas mesmas 

a manutenção ou o aumento de suas participações no mercado da educação privada na região 

da qual fazem parte. 

 Um exemplo de aplicação do BSC nessa fase está no trabalho de Souza (2005) 

relacionado ao SENAI do estado da Bahia, mostrando o processo de implantação do sistema na 

organização e a efetividade do mesmo. Considerando a necessidade de modernizar o seu papel, 



24 
 

essa empresa apresenta orientação para o social e para o mercado, procurando satisfazer os seus 

clientes, atendendo e superando as suas necessidades e expectativas, o que certamente influi na 

manutenção dos mesmos, podendo propiciar também o aumento desse quantitativo. 

 Os objetivos financeiros nesta fase de sustentação estão em sua maioria relacionados à 

lucratividade, sendo medidos através de receitas contábeis, em alguns casos relacionadas ao 

nível de capital empregado na unidade. Para esses casos, algumas medidas financeiras usadas 

para avaliar o desempenho dessas unidades são o retorno sobre o investimento, retorno sobre o 

capital empregado e valor econômico agregado (Kaplan e Norton, 1997). 

 As unidades de negócio que alcançaram a maturidade em seu ciclo de vida, estão na fase 

de colheita dos investimentos feitos nas fases anteriores, e consequentemente necessitam de 

pouco investimento. As metas financeiras dessas empresas estão relacionadas à maximização 

do fluxo de caixa. O quadro 2 mostra um resumo dos principais objetivos financeiros para cada 

fase em que se encontra a unidade de negócios. 

 

Quadro 2: Objetivos Financeiros para cada fase da unidade de negócio 

Fase da unidade de negócio Objetivos Financeiros 

Crescimento Aumento das vendas 

Sustentação Retorno sobre o capital, receita operacional 

Colheita Fluxo de Caixa 

Fonte: Kaplan e Norton (1996) 

 

 Ainda segundo Kaplan e Norton (1996), as organizações em geral fazem uso de três 

temas financeiros para alcançar suas estratégias de negócio: 

 Crescimento e mix de receitas; 

 Redução de custos / Aumento da produtividade; 

 Utilização de ativos / Estratégia de investimentos. 

Crescimento e mix de receitas se refere a expansão da oferta dos produtos e serviços 

oferecidos, o alcance de novos clientes, além da mudança do mix desses produtos e serviços 

oferecidos. O segundo aspecto, referente a redução de custos e aumento da produtividade está 

relacionado com os esforços para redução de custos diretos e indiretos dos produtos e serviços, 

bem como o compartilhamento de recursos com outras unidades de negócio. Este tema do 

compartilhamento é destacado por Langfield-Smith (1997), que cita o exemplo do uso de um 

departamento de vendas ou de um setor de pesquisa e desenvolvimento para duas ou mais 



25 
 

unidades de negócio. Já o aspecto da utilização de ativos, diz respeito a tentativa de redução 

dos níveis de capital físico e de trabalho necessários por parte dos gerentes (KAPLAN; 

NORTON, 1996).  

Todos estes aspectos foram considerados neste trabalho para a produção do quadro 

preliminar de objetivos e indicadores de desempenho para as escolas, neste caso relativo à 

perspectiva financeira. O quadro 3 apresenta uma relação entre esses três temas e as fases 

mencionadas, crescimento, sustentação e colheita, mostrando como apresentar de forma 

explícita a estratégia financeira de uma unidade de negócio. 

 

Quadro 3: Medidas personalizadas para estratégias de negócios e temas financeiros 

 Temas Financeiros 

Crescimento e Mix de 

receitas; 

Redução de 

Custos/Aumento da 

produtividade 

Utilização de 

Ativos/Estratégia de 

Investimentos 

E
st

ra
té

g
ia

 d
a

 U
n

id
a

d
e 

d
e 

N
e
g

ó
ci

o
 

C
re

sc
im

e
n

to
 

 Taxa de crescimento das 

vendas por segmento 

 Porcentagem da receita 

de novos produtos, 

serviços e clientes 

 Relação Receita / 

Empregados 

 Investimento 

(percentagem de 

vendas) 

 Pesquisa e 

Desenvolvimento 

(percentagem de 

vendas) 

S
u

st
en

ta
çã

o
 

 Quota de clientes e 

contas-alvo 

 Cross-selling 

 Percentagem de receitas 

provenientes de novas 

aplicações 

 Rentabilidade de 

Clientes e linha de 

produtos 

 Custo versus 

Concorrentes 

 Taxas de Redução de 

Custos 
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Fonte: Kaplan e Norton (1996) 

 

2.1.2 Perspectiva dos Clientes 

 

 A perspectiva dos clientes normalmente inclui várias medidas genéricas do sucesso de 

uma estratégia bem formulada e implementada. Esses indicadores genéricos incluem a 

satisfação, retenção, captação, lucratividade e participação no mercado nos segmentos alvo de 

clientes e mercado (KAPLAN; NORTON, 1996). 
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A necessidade de dar atenção a todos esses aspectos relacionados aos clientes é 

crescente nos mais diversos mercados em face da concorrência, e isso também não é diferente 

para o setor da educação privada. Corroborando com esse aspecto, Philbin (2011) preceitua que 

alcançar o equilíbrio e satisfação das necessidades das partes interessadas, que inclui os clientes, 

está diretamente relacionado com a gestão dos recursos que contribuem para o desempenho da 

instituição, incluindo finanças, recursos organizacionais e estruturas e capital intelectual. 

 Os gestores necessitam estabelecer metas de tempo, qualidade e desempenho dos 

serviços para os clientes, traduzindo-as em medidas, tais como rapidez na padronização dos 

produtos para o mercado, melhorar o tempo entre a análise de um produto ou serviço e a sua 

disponibilização para o mercado (time to market), desenvolver inovação desses produtos ou 

serviços de modo que os mesmos se adaptem às necessidades dos clientes (KAPLAN; 

NORTON, 1992). Todos esses aspectos podem ser considerados no contexto das instituições 

educacionais. As escolas podem oferecer serviços inovadores de qualidade de maneira a 

propiciar direta ou indiretamente o aumento da satisfação dos estudantes, podendo inclusive 

com medidas deste tipo obter um aumento de sua participação no mercado com a conquista de 

novos clientes. 

 O trabalho de Joseph et al. (2005), ainda que não esteja relacionado à aplicação do BSC, 

tem a sua ênfase totalmente voltada para o aspecto da satisfação do clientes, e tem o seu foco 

numa universidade particular. O autor cita uma pesquisa da década de 1980 na qual já se 

apontava a melhoria na qualidade do serviço oferecida ao cliente como fator chave para o 

sucesso competitivo no mercado global, de acordo com 80% dos entrevistados à época. 

 A qualidade de um produto ou serviço está relacionada, além da conformidade dos 

mesmos, ao grau de atendimento e/ou superação das necessidades e expectativas dos clientes. 

Este conceito está diretamente ligado a todos os indicadores citados, captação, retenção, 

fidelidade, satisfação e consequentemente lucratividade. Joseph et al. (2005) procuraram aplicar 

uma pesquisa de qualidade numa universidade baseada em pesquisa com um grupo de alunos, 

tendo como uma de suas justificativas a necessidade dos administradores de compreender a 

necessidade dos mesmos antes de tentar desenvolver e implementar programas para resolver as 

questões que presumivelmente levam à satisfação dos clientes. 

 Dessa forma os autores desse estudo procuraram avaliar os fatores que os alunos 

levaram como critério para a escolha de suas escolas, bem como os fatores que eles 

consideraram mais importantes para a instituição desenvolver uma imagem de qualidade, 

chegando a uma série de fatores principais como resultados. O BSC pode ser aplicado de 

maneira bastante adequada, dentro da perspectiva em foco (clientes). 
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 Conforme Kaplan e Norton (1997), a perspectiva dos clientes scorecard traduz a missão 

e a estratégia da empresa em objetivos específicos para segmentos focalizados de clientes e 

mercados que podem ser comunicados a toda a organização. No caso de Joseph et al. (2005), o 

segmento específico foi formado pelos próprios alunos da instituição, podendo se traçar uma 

estratégia através da aplicação do BSC para manutenção dos clientes, como também ampliar a 

pesquisa a fim de obter novos alunos. 

 Os autores do BSC enfatizam também o aspecto da heterogeneidade dos clientes de 

forma geral, isto é, cada grupo específico tem preferências diversas e valorizam atributos 

distintos para produtos e serviços. No caso do mercado da educação privada, há também essa 

diversidade de público a depender muito do tipo de cursos oferecidos pelas escolas. No caso de 

um cursinho preparatório para concursos públicos podemos ter pessoas, de diferentes idades e 

perfis, em busca de uma preparação adequada que possibilite o ingresso num emprego público, 

sendo alguns clientes mais fiéis e determinados no seu objetivo, e outros mais irregulares que 

muitas vezes fazem um curso apenas por experiência e depois estudam por conta própria. Numa 

escola de nível fundamental o público normalmente é mais homogêneo, com alunos com faixa 

etária mais definida e objetivos semelhantes, por exemplo, concluir adequadamente o ensino 

fundamental. 

 Corroborando com essa questão relativa à aplicação do BSC na área educacional, Sayed 

(2013) enfatiza a particularidade de cada instituição em seu estudo sobre o uso do sistema em 

trinta diferentes universidades ao redor do mundo, mostrando em muitos casos como elas 

optaram por modificar o modelo genérico do BSC para atender a seus objetivos específicos. Ele 

explora os fatores chave de sucesso e matrizes de indicadores de desempenho para determinar 

seu uso, mau uso, diferenças e semelhanças. O autor examina ainda por que a determinação do 

uso bem sucedido da abordagem BSC é inconclusivo, especialmente no caso das universidades 

ou das suas unidades filiadas. Isso mostra alguns exemplos das dificuldades de uma implantação 

adequada do modelo. O capítulo 3 traz mais detalhes deste trabalho. 

 Ainda dentro desse escopo da perspectiva dos clientes, Kaplan e Norton (1996) definem 

um grupo de cinco medidas essenciais: Participação de mercado, retenção de clientes, captação 

de clientes, satisfação de clientes e lucratividade de clientes. Essas medidas devem ser 

customizadas para cada grupo específico de cliente. O quadro 4 mostra a descrição básica de 

cada uma, enquanto que a figura 2 representa a relação entre elas. As propostas de valor 

apresentadas aos clientes são os atributos fundamentais oferecidos para gerar fidelidade e 

satisfação, sendo o conceito fundamental para o entendimento dessas medidas essenciais. 
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 Kaplan e Norton (1996) observam também a existência de um conjunto comum desses 

atributos, divididos em três categorias:  

 Atributos de produtos/serviços, como funcionalidade, qualidade e preço;  

 Atributos de relacionamento com clientes, relacionados à qualidade da experiência de 

compra e das relações pessoais, como tempo de atendimento, boa recepção e capacidade 

de informações por parte dos funcionários, entre outros; 

 Imagem e reputação, relacionados aos fatores intangíveis que atraem os clientes. 

 

Quadro 4: Medidas essenciais - Perspectiva dos clientes. 

Participação no mercado Proporção de negócios num determinado mercado 

Captação de clientes Mede a intensidade (absoluta ou relativa) com que 

uma unidade de negócios atrai novos clientes 

Retenção de clientes Mede a intensidade com que uma unidade de 

negócios mantém relacionamentos contínuos com 

os clientes 

Satisfação de clientes Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo 

com critérios específicos de desempenho 

Lucratividade de clientes Mede o lucro líquido de clientes ou segmentos 

Fonte: Kaplan e Norton (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Relação entre as medidas essenciais da perspectiva dos clientes 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 
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 Kaplan e Norton (1996) fazem ainda um complemento relacionando as medidas com os 

atributos. Conforme a visão apresentada, os atributos dos produtos e serviços impactam na 

captação de clientes, já a imagem e reputação influi diretamente na satisfação dos clientes, 

enquanto que o relacionamento afeta a medida da retenção dos clientes. 

 

2.1.3 Perspectiva dos Processos Internos 

 

 Após a formulação de objetivos e medidas nas perspectivas financeiras e dos clientes, 

as empresas em geral devem identificar os processos mais críticos para a realização dos 

objetivos dos clientes e acionistas, isto é, aqueles processos que produzirão efeitos positivos na 

realização desses objetivos. Há uma cadeia de causa e efeito entre as perspectivas, a melhoria 

dos processos internos deve ser através do direcionamento de seus objetivos e medidas para o 

atendimento dos objetivos e expectativas dos clientes. Muitas vezes processos inteiramente 

novos são desenvolvidos para atingir essa meta. O artigo de Francisco et al., (2012) mostra uma 

pesquisa que busca contextualizar as práticas gerenciais que configuram funções 

administrativas como um diferencial competitivo na educação privada superior, o mesmo está 

bastante voltado para a perspectiva dos processos internos. 

 O artigo faz um estudo das várias funções da administração na educação, como a função 

direção, a função organização e controle, onde ele destaca que a mesma configura-se por meio 

da construção dos ativos intangíveis inerentes ao modelo de gestão que requer sistemáticas para 

consolidar as evidências de um novo modelo. Com base em aspectos determinados a partir do 

BSC, possibilita-se o desenvolvimento do mapa estratégico para essa estruturação. Gueorguiev 

et al. (2005) acrescenta ainda sobre os processos internos, que o BSC fornece a interface 

apropriada para diferentes tipos de usuários, desde o mais alto nível estratégico ao nível 

operacional. 

 Francisco et al. (2012) disserta também sobre a contribuição da função controle por 

meio da avaliação institucional, onde ele considera as dimensões de avaliação do SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), tais como a missão e plano de 

desenvolvimento institucional, a comunicação com a sociedade, as políticas de carreira do 

corpo docente e técnico administrativo, entre outras. Por meio dessas dimensões, a avaliação 

torna-se um instrumento impulsionador de mudanças no âmbito da educação e contribui para 

permear os conceitos de gestão estratégica, permitindo uma análise das perspectivas 

acadêmicas e auxiliando na determinação de indicadores de gestão, como também a criação de 

processos que geram valor para as atividades acadêmicas. 
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 Um ponto importante em relação à perspectiva dos processos internos, enfatizado por 

Kaplan e Norton (1997), é a existência de uma cadeia de valores genérica que serve de base 

para que as empresas possam desenvolver os seus processos visando gerar valor para os clientes 

e produzir lucro. Esse modelo representado na figura 3 inclui processos de inovação, operações 

e serviço pós-venda. 

 

 
Figura 3: A perspectiva dos Processos Internos - O modelo da cadeia de valores genérica 

Fonte: Kaplan e Norton (1996) 

 

O processo ou ciclo de inovação visa determinar, através de pesquisas, as novas 

necessidades dos clientes e desenvolver os produtos e serviços que venham a atendê-las. No 

ciclo de operações, onde historicamente as empresas medem mais seu desempenho, esses 

produtos e serviços são efetivamente oferecidos aos clientes, enquanto que os processos de 

serviço de pós-venda englobam atividades após a venda ou entrega dos produtos e serviços, 

como por exemplo, para a venda de um software, o fornecedor oferece um programa de 

treinamento após a instalação do mesmo na empresa cliente. 

 Sobre o processo de inovação, num trabalho sobre a aplicação do BSC numa instituição 

de ensino superior, Morais (2008) ressalta sua importância dizendo que o mesmo deixa de ser 

tratado apenas como processo de apoio, e passa a ter uma função vital na criação de processos 

e produtos totalmente novos, onde as organizações precisam ter excelência. 

  

2.1.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

 

 A quarta e última perspectiva original apontada pelos autores do BSC é a do aprendizado 

e crescimento. A mesma completa a cadeia de causa e efeito entre as perspectivas, as três 

anteriores mostram onde a empresa deve se destacar para obter um desempenho excelente, 

enquanto que esta perspectiva oferece a infraestrutura para realizar os objetivos das outras três. 

Conforme menciona Morais (2008), essa infraestrutura precisa ser desenvolvida para atender 
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aos fatores críticos de sucesso correntes e futuros e criar condições de crescimento e melhoria 

a longo prazo. 

 A figura 4 apresenta um esquema para o desenvolvimento do mapa estratégico do BSC, 

observa-se que os objetivos definidos para a perspectiva do aprendizado e crescimento refletem 

na consecução dos objetivos da perspectiva dos processos internos, e assim sucessivamente até 

chegar nos objetivos financeiros, completando a cadeia de causa e efeito referida. 

 

 

Figura 4: Desenvolvimento de um mapa estratégico 

Fonte: Kaplan e Norton (2004)  

 

 As três categorias principais consideradas na maioria das empresas para a perspectiva 

do aprendizado e crescimento são a capacidade dos funcionários, capacidade dos sistemas de 

informação e a última categoria que relaciona os aspectos da motivação, empowerment e 

alinhamento. Esta última categoria resume-se em linhas gerais com os procedimentos 

operacionais (KAPLAN; NORTON, 1996). 

 Sobre a capacidade dos funcionários, eles citam a transformação do papel dos mesmos 

para as organizações ao longo dos anos anteriores, de uma filosofia na qual os trabalhadores 

não eram contratados para pensar, e sim para realizar trabalhos braçais com rotinas definidas, 

para outra na qual eles são os responsáveis pelas fontes de ideias que permitem melhorar a 

qualidade dos processos, pois estão mais próximos desses processos e dos clientes. Esse novo 

paradigma exige uma maior capacitação dos funcionários. Mcdevitt et al. (2008) reforçam essa 

visão ao afirmarem que ao contrário de abordagens de medição de desempenho que se 

concentram em controlar o comportamento, o Balanced Scorecard oferece oportunidades para 

motivar os membros da organização para atingir as metas que apoiam a visão de longo prazo. 

 Ainda sobre esse aspecto, ao tratar dos ativos intangíveis de uma organização, Ruskov 

e Todorova (2008) definem o capital humano como aquele que compreende todas as 

habilidades, conhecimentos e competências da organização para reagir às exigências do 
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mercado e satisfazer as necessidades dos clientes. O capital humano está relacionado aos 

empregados. Outra categoria de ativos intangíveis mencionada no artigo são o capital 

organizacional, que está intrinsecamente relacionado ao capital humano, porém com ênfase na 

capacidade da organização como um todo. Outro aspecto citado é o capital de inovação, 

capacidade da empresa de desenvolver potencial não utilizado para gerar riqueza a longo prazo. 

Outro ativo intangível referenciado por Ruskov e Todorova (2008) é o capital 

informacional. Este, no entanto, está relacionado à segunda categoria mencionada para a 

perspectiva do aprendizado e crescimento, que é a capacidade dos sistemas de informação, 

considerada como um fator primordial para que os funcionários tenham resultados adequados 

em suas funções, visto que eles necessitam de informações precisas e atualizadas sobre os 

clientes, processos e as consequências financeiras de suas decisões. Um sistema de informações 

adequado precisa atender à disponibilidade, integridade e confidencialidade da informação, só 

assim permitirão aos funcionários tomar as decisões corretas para sugerir a melhoria dos 

processos. 

Em respaldo a essa visão, Pellerin et al. (2013) fazem um estudo onde mostram os 

grandes impactos da tecnologia da informação (TI) e dos Sistemas de Informação (SI) nas 

organizações, promovendo o aumento da produtividade dos funcionários e facilitando o 

aumento da produtividade organizacional. Ressaltam, no entanto, que este aumento nem sempre 

ocorre dentro das expectativas, pois depende de fatores como um bom gerenciamento dos 

serviços de TI/SI, da qualidade da mão de obra e até mesmo da dificuldade de mensurar 

financeiramente os retornos do investimento em TI/SI, que são ativos intangíveis. 

Em relação ao gerenciamento de serviços, Zhen e Xin-Yu (2007) demonstram a 

importância deste aspecto num artigo onde eles descrevem o desenvolvimento de um modelo 

de gerenciamento de serviços de TI para universidades chinesas baseado na ITIL (IT 

Infrastructure Library), a abordagem mais amplamente adotada para este fim e que fornece um 

conjunto de orientações sobre melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI. O modelo 

foi implementado com sucesso em algumas universidades, e envolve aspectos que vão além da 

TI, influenciando na gestão organizacional como um todo e no aspecto financeiro. 

 Ainda dentro deste escopo, num estudo sobre a aplicação do BSC para a avaliação de 

desempenho de um sistema de informação de gestão (SIG) de uma escola fundamental e 

secundária, Liang (2012) enfatiza a importância dos sistemas de informações para contribuir 

para uma gestão eficiente das instituições. É importante a capacidade dos sistemas de 

informação como um todo, incluindo o software, o hardware e também que os seus usuários 

utilizem essa capacidade de forma eficiente. Siakas et al. (2011) corroboram com esse aspecto 
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num estudo sobre o impacto da aplicação de métodos e técnicas de tecnologia da informação, 

tais como Total Quality Management (TQM), Goal Question Metric (GQM) e o próprio BSC 

na gestão educacional, mostrando a influência dessas técnicas na qualidade da educação através 

de um estudo de caso. Tendo em vista esse aspecto, este trabalho incluiu nos questionários 

aplicados nas instituições de ensino, perguntas relativas ao uso de sistemas de informação para 

auxiliar na gestão escolar. 

 A terceira e última categoria da perspectiva do aprendizado e crescimento abrange os 

aspectos da motivação, empowerment (descentralização de poderes) e alinhamento. Resumindo 

os três conceitos, essa categoria está relacionada ao grau de motivação e liberdade dos 

funcionários em agir no interesse da empresa. O foco aqui é o clima organizacional para 

motivação e iniciativa dos funcionários. Dentro desse escopo, Kaplan e Norton (1997) citam 

medidas como a quantidade de sugestões apresentadas pelos funcionários e o número de 

sugestões efetivamente implementadas, medidas de melhoria, medidas de desempenho de 

equipe e medidas de alinhamento individual e organizacional que determinam se as metas dos 

departamentos ou indivíduos estão alinhadas com os objetivos da empresa descritos no BSC. 

 

2.1.5 Integração das Medidas do BSC à Estratégia 

 

 Os sistemas anteriores ao Balanced Scorecard que incorporavam medidas não 

financeiras utilizavam tais medidas mais como um checklist para os gestores acompanharem e 

buscarem a melhoria do que como um sistema abrangente de medidas interligadas. O BSC 

enfatiza essa ligação das medidas à estratégia e as relações de causa e efeito que descrevem as 

hipóteses da estratégia. Além disso, o BSC reflete a natureza mutável da tecnologia e de como 

obter vantagem competitiva, considerando o contexto a partir dos últimos anos do século 20 

(KAPLAN; NORTON, 2001). 

Heskett et al. (1994) consideram as ligações existentes no gerenciamento da cadeia de 

serviços com fins lucrativos de uma organização. Kaplan e Norton (2001) corroboram com essa 

visão e resumem essa cadeia da seguinte forma: 

 Investimentos em treinamento de liderança para os funcionários, a fim de promover a 

melhoria da qualidade de serviço; 

 Melhor qualidade de serviço leva a uma maior satisfação do cliente; 

 Maior satisfação do cliente leva ao aumento da fidelização de clientes; 

 O aumento da fidelidade do cliente gera aumento de receita e margens de lucro. 
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Esta cadeia está intrinsecamente relacionada às perspectivas do Balanced Scorecard, 

que considera a necessidade dos gestores de controlar as relações de causa e efeito que levarão 

aspectos intangíveis como o conhecimento, o uso da tecnologia ou a moral dos funcionários 

indiretamente influenciar na receita e no lucro de uma organização. Essa influência desses 

aspectos intangíveis nos resultados financeiros passam por dois ou três estágios intermediários, 

dificilmente é possível medir o impacto diretamente  (KAPLAN; NORTON, 2001). 

Para desenvolver o BSC de uma organização de modo que o mesmo traduza a estratégia 

em medidas, Kaplan e Norton (1997) apresentam três princípios: relações de causa e efeito, 

vetores de desempenho e relação com os fatores financeiros. A respeito das relações de causa 

e efeito, basicamente o sistema de mensuração deve mostrar as relações entre os objetivos e as 

medidas nas quatro perspectivas, de maneira que se possa gerenciar e validar essas relações. 

 Os vetores de desempenho ou indicadores de tendências (leading indicators) refletem a 

singularidade da estratégia da unidade de negócios, são em geral específicos para cada uma. O 

BSC deve combinar os vetores de desempenho com as medidas de resultados genéricas 

(KAPLAN; NORTON, 1997). Através da articulação das medidas de resultados desejadas com 

os indicadores de tendências destes resultados, os altos executivos podem canalizar suas 

energias, as habilidades e os conhecimentos específicos dos colaboradores em toda a 

organização para alcançar os objetivos de negócio a longo prazo (KAPLAN; NORTON, 1996). 

Ou seja, os indicadores não são usados apenas para controlar o desempenho da organização no 

passado, mas fundamentalmente mostrar a direção que a mesma está seguindo em termos 

estratégicos pensando em sucesso competitivo no futuro. 

 O princípio da relação com os fatores financeiros vem do fato de que o BSC deve 

enfatizar esses resultados. Apesar do modelo abranger outras perspectivas, que não eram 

consideradas em sistemas de medição de desempenho anteriores, as relações de causa e efeito 

das medidas incorporadas ao scorecard devem estar vinculadas a objetivos financeiros 

(KAPLAN; NORTON, 1996). Scorecards adequadamente construídos contém uma unidade de 

propósito uma vez que todas as medidas são dirigidas no sentido de alcançar uma estratégia 

integrada, sendo que as medidas financeiras definem os objetivos de longo prazo da unidade de 

negócios (KAPLAN; NORTON, 1996). 

 Num exemplo de aplicação do BSC na área educacional, Morais (2008) elabora o mapa 

estratégico de uma faculdade apresentando todos esses aspectos citados. No mapa ele relaciona 

os objetivos dentro de cada categoria, para cada uma das perspectivas, mostrando a relação de 

causa e efeito entre esses objetivos, e com uma abordagem interessante, onde ele inverte a 

ordem natural das perspectivas do BSC, colocando a perspectiva financeira na parte inferior do 
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mapa, de onde partem o direcionamento das relações, respaldando a flexibilidade do BSC já 

mencionada. Vale salientar mais uma vez, que o modelo permite a liberdade inclusive de 

inclusão de perspectivas específicas para uma determinada organização, bem como a exclusão 

de outras, como no trabalho de Moço (2007), no qual é acrescentada uma perspectiva 

relacionado ao aspecto de legislação e de benefícios oferecidos aos estudantes, no caso da 

aplicação do BSC numa instituição de ensino técnico superior privada. 

 

2.2 GESTÃO ESCOLAR 

 

 Esta seção visa contextualizar o tema da gestão escolar e estratégia dentro da literatura 

de uma forma geral, independente da aplicação de algum sistema específico de medição de 

desempenho e gestão estratégica como o BSC. 

 Para manter bons indicadores de desempenho, as escolas precisam investir numa boa 

gestão, considerando os mais diversos aspectos. Mabusela e Duma (2015) ressaltam, por 

exemplo, a importância do marketing para que possam para aumentar o número de matrículas 

em escolas da África do Sul através de práticas que, entre outros aspectos, contribuam para a 

melhoria da imagem das instituições. Já Akomo et al. (2015) enfatizam o aspecto do uso da 

tecnologia da informação (TI) na gestão escolar, considerando que as instituições de ensino de 

um modo geral são cada vez mais organizações multidimensionais, com diversas variáveis 

complexas para gerenciar, exigindo recursos humanos, financeiros e físicos. Tudo isso demanda 

uma modernização dos instrumentos de condução do negócio que contribuam para uma gestão 

mais eficaz, sendo esse o ponto onde a TI pode contribuir. 

 Num outro estudo sul africano sobre escolas de comunidades desfavorecidas, Mbokazi 

(2015) mostra casos de sucesso de gestão no que tange as estratégias de liderança usadas pelos 

diretores das escolas. O quadro conceitual apresentado refere-se a quatro práticas básicas bem-

sucedidas de dirigentes escolares: criação de visão e definição de direções, o que ajuda a 

desenvolver um conjunto de objetivos comuns; desenvolvimento das pessoas, de maneira que 

influencie o comportamento no sentido da realização dos objetivos comuns através da 

estimulação intelectual e apoio individual e coletivo; reestruturação da organização, suas 

funções e responsabilidades, de modo que se facilite o trabalho da comunidade escolar na 

realização dos objetivos; e finalmente a gestão de ensino e aprendizagem. Trazendo para o 

contexto deste trabalho, observa-se que as práticas citadas estão alinhadas à estrutura de um 

Balanced Scorecard. 
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 Em um trabalho sobre a escolas municipais do Chile, Montecinos et al. (2014) 

descrevem uma pesquisa realizada sobre a avaliação do sistema de qualidade de gestão escolar. 

Os sucessivos governos daquele país introduziram uma política de garantia de qualidade na 

educação a partir da década de 1990, através da avaliação de professores, alunos e escolas, isso 

foi ainda mais enfatizado com a criação recente da agência de qualidade educacional. O estudo 

relata sobre a percepção dos professores de seis escolas em relação à implementação do Sistema 

de Qualidade de Gestão Escolar. Os autores ressaltam que algumas lições podem ser aprendidas 

a partir de padrões de variabilidade entre as escolas que podem sugerir planos de implementação 

de políticas que respondem por diferenças entre a cultura das escolas. 

 Um aspecto interessante do estudo de Montecinos et al. (2014) foi o fato da pesquisa ter 

sido realizada com professores, buscando-se a visão dos mesmos sobre aspectos de gestão 

escolar, o que pode ser importante, tendo em vista que estes profissionais podem ter percepções 

valiosas sobre o cotidiano do principal serviço prestado pelas escolas, o ensino. Essa 

participação dos professores direta ou indiretamente com suas opiniões sobre assuntos da gestão 

que podem contribuir para a melhoria do serviço, está relacionado com o que foi mencionado 

na seção anterior, quando tratou-se do escopo de motivação, empowerment e alinhamento 

dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento. Isto é, é importante a participação de 

funcionários agindo proativamente em favor da empresa, neste caso as escolas. 

 Um outro aspecto que se relaciona com este último e que pode ser considerado relevante 

dentro dos indicadores de desempenho das instituições de ensino é a satisfação e bem-estar dos 

funcionários dentro de seus ambientes de trabalho. Otieno et al. (2015) fizeram uma pesquisa 

interessante no Quênia sobre esse assunto, mostrando a discrepância da performance escolar 

em diferentes ambientes e condições de trabalho. O estudo descobriu que as práticas de bem-

estar afetam o desempenho e a produtividade dos professores. 

 Num outro estudo sobre o setor educacional, este no âmbito superior do Reino Unido, 

Hill et al. (2003) procuram verificar a percepção dos estudantes sobre a qualidade do ensino. A 

metodologia se baseou na técnica de pesquisa de grupos focais, onde os grupos foram divididos 

entre diferentes tipos de estudantes, ingressantes, graduandos, diplomados e pós-graduados. A 

pergunta chave apresentada para os grupos foi “O que educação de qualidade significa para 

você? 

 Dentro deste contexto, os quatro temas apresentados pelos grupos por ordem de 

importância foram: Qualidade dos professores; O envolvimento dos alunos com a 

aprendizagem; Sistemas de apoio social e emocional; Recursos de biblioteca e TI. Sobre a 

qualidade dos professores, foi enfatizada a importância sobre o conhecimento do mesmo sobre 
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o conteúdo, se as aulas são bem organizadas e interessantes de se ouvir. Também foi dada ênfase 

a questão do bom relacionamento dos professores com os alunos, boa comunicação e interação 

(HILL et al., 2003). 

 Sobre o segundo tema mais destacado nos grupos, o envolvimento dos estudantes, os 

mesmos destacaram a importância de um currículo relacionado com os seus mundos, mas que 

alargassem os seus horizontes. Sobre os sistemas de apoio social e emocional, os alunos 

queriam estar numa atmosfera positiva que valorizasse a aprendizagem. Finalmente, sobre os 

recursos de biblioteca e TI, os mesmos foram mencionados por poucos estudantes, e sempre 

com impressões positivas (HILL et al., 2003). Este artigo é bastante focado na avaliação do 

ensino e aprendizagem, e apresenta algumas concepções importantes para o presente estudo. 

 Um outro estudo feito em Botswana, apresentou uma pesquisa que envolveu além dos 

estudantes, professores e diretores de escolas, neste caso tratando-se do ensino fundamental. O 

trabalho procurou avaliar vários aspectos da gestão escolar, tais como habilidades de liderança, 

coordenação de atividades de ensino, gestão do currículo e qualidade dos alunos, avaliando a 

eficácia das equipes de gestão das escolas após a implementação do Projeto de Gestão da Escola 

Primária daquele país nos anos anteriores à pesquisa (PANSIRI, 2008). 

 Os resultados do estudo revelaram vários problemas, como a falta de habilidades 

interpessoais necessárias para a supervisão de sala de aula, a incapacidade de mobilizar os pais 

para participar de atividades de melhoria de ensino, professores das equipes de gestão da escola 

lançando mão de forma não autorizada do castigo físico e falta de criatividade e inovação para 

a gestão da mudança curricular. Em relação à qualidade da aprendizagem, foi identificado a 

incapacidade dos alunos e a falta de liberdade de expressão e aquisição inadequada de 

habilidade básica de alfabetização em graus variados entre as escolas rurais e urbanas 

(PANSIRI, 2008). Pôde-se observar no artigo, conforme citado, vários indicadores importantes 

para a gestão escolar, especialmente numa escola primária, trazendo aspectos importantes para 

a presente pesquisa. 

O mesmo autor, em outro artigo também sobre o sistema de educação em Botswana, 

defende a tese de que a adoção acrítica de modelos ocidentais de políticas de gestão e de 

liderança educacional resulta em mau desempenho nas escolas em comunidades carentes nos 

países em desenvolvimento (PANSIRI, 2011). Ou seja, o trabalho mostra a importância de 

considerar a realidade local antes de adotar um modelo proveniente de um outro país ou região. 

Este aspecto é importante dentro do contexto do presente trabalho. 

Um outro estudo realizado na África, este em Madagascar, que também objetivou medir 

o impacto das reformas de gestão escolar realizadas no país, especialmente no que tange ao 



38 
 

resultado estudantil, buscou mostrar possíveis diferenças para tipos de professores diferentes, 

como temporários e efetivos, ou com diferentes níveis de formação. Os resultados não 

demonstraram impacto das reformas de gestão no aprendizado dos alunos, independentemente 

do tipo de professor (GLEWWE; MAÏGA, 2011). Os autores fazem a ressalva relativa ao pouco 

tempo de implantação do programa de gestão, quando da conclusão do trabalho. De todo modo 

a análise pode ser considerada relevante, ainda que a realidade regional também deva ser levada 

em conta. 

Outro trabalho relevante dentro do tema de gestão escolar é o de Byrnes (2009), ele 

avaliou o impacto da privatização dos serviços de educação no distrito escolar da Filadélfia. A 

amostra observada foi de 88 escolas de ensino médio. A pesquisa encontrou como resultado, 

entre outros, que quatro anos após a intervenção, a taxa de crescimento de escolas dirigidas por 

organizações de gestão de ensino tinha caído significativamente abaixo da taxa de crescimento 

de escolas sob a tutela do distrito em relação à leitura e matemática. É claro que um dado como 

este depende diretamente da qualidade da gestão pública, que pode variar significativamente 

em diferentes países ou regiões, mas o artigo demonstra que a privatização não necessariamente 

irá melhorar a qualidade do ensino. 

Corroborando com essa questão relativa à qualidade da gestão em diferentes 

localidades, Silman e Simsek (2009) fizeram uma análise comparativa das práticas 

administrativas empregadas em duas escolas fundamentais, sendo uma nos Estados Unidos, e 

outra na Turquia. Segundo o artigo, os resultados demonstraram uma gestão escolar 

relativamente menos eficaz na instituição turca, em virtude de um sistema centralizado, falta de 

comunicação entre os funcionários, limitação de orçamento e falta de opções para formação 

dos funcionários, todos estes aspectos abrangidos positivamente pela instituição americana 

(SILMAN; SIMSEK, 2009). Evidentemente, por se tratar de estudos de casos, o estudo não 

pode ser generalizado num contexto mais amplo referente por exemplo aos países citados, mas 

demonstra características importantes para a gestão escolar, as quais levamos em consideração 

no presente trabalho. 

Samuelsson e Lindblad (2015) fazem uma comparação bem mais geral, comparando a 

cultura do ensino entre a Suécia e a Finlândia, considerando diversos aspectos presentes no 

cotidiano do trabalho dos docentes. Para a realização da pesquisa foi considerada uma amostra 

de 1100 professores, que receberam os questionários investigativos pelos correios, e teve uma 

alta taxa de retorno, de 70 %. A coleta da amostra teve a contribuição das instituições estatísticas 

dos dois países, e foi considerada uma amostragem aleatória. Os resultados apontam que o caso 

finlandês abrange mais uma lógica profissional, na qual os professores têm mais autonomia 
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para gerenciar o seu trabalho, há uma ênfase constante na formação dos docentes e as tomadas 

de decisões tem como base a competência e a experiência dos envolvidos. Já a realidade sueca 

está mais voltada para uma lógica de mercado, onde há ênfase na competição, na busca pelos 

clientes, envolvendo entre outros aspectos a qualidade do serviço oferecido para eles e um preço 

competitivo (SAMUELSSON; LINDBLAD, 2015).  

O artigo compara estes resultados com o do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (PISA), um estudo desenvolvido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD), com cerca de 70 países, o qual tem o foco nos resultados 

em leitura, matemática e ciências. De acordo com o PISA, o sistema finlandês é reconhecido 

como mais bem sucedido, enquanto o sueco não tem resultados tão bons. Porém, os autores, 

que são suecos, apresentam questionamentos sobre o PISA devido ao mesmo não considerar 

outros fatores, como é o caso dos elementos voltados ao mercado que deveriam segundo eles 

ser mais valorizados de acordo com a retórica atual (SAMUELSSON; LINDBLAD, 2015). O 

referido artigo é bastante relevante dentro do contexto da gestão escolar, por apresentar, dentro 

dessas diferentes visões, diversas variáveis importantes que devem ser consideradas. 

Passando a análise de artigos que apresentam a influência de aspectos específicos sobre 

a qualidade da gestão escolar, encontramos o trabalho de Mozumder e Halim (2006), que avalia 

a eficácia de uma abordagem de desenvolvimento institucional participativa para melhorar o 

ensino fundamental em Bangladesh. Os pesquisadores conduziram uma investigação 

qualitativa lançando mão de discussões em grupos focais, que envolveram professores, 

estudantes, mães de estudantes, funcionários do estado responsáveis pela supervisão das escolas 

primárias, além de grupos mesclados com pais, um representante da comunidade, um professor 

de um colégio próximo e um professor e o diretor da própria escola que o grupo representa. Nos 

debates eles chegaram à conclusão que, apesar de algumas limitações, os dois instrumentos-

chave da abordagem participativa, o mapeamento de área de influência da escola e 

planejamento escolar, são altamente eficazes no aumento das matrículas nas escolas primárias, 

maior taxa de retenção, redução da evasão e uma melhor aprendizagem de um modo geral. Essa 

gestão escolar participativa emprega o capital social, envolvendo as comunidades para melhorar 

o processo de aprendizagem. Os resultados reforçam a hipótese de que o capital social fomenta 

o capital humano (MOZUMDER; HALIM, 2006). 

 Dentro deste enfoque o capital social é uma rede de pessoas com normas, valores e 

entendimentos compartilhados que facilitem a cooperação dentro e entre os grupos (KEELEY, 

2007). Já o capital humano para um indivíduo está relacionado às suas habilidades atuais, 

experiência, qualificações e conexões sociais que constituem os valores economicamente 
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relevantes do indivíduo e determinam suas opções de atividade econômica (PAIVA, 2001). 

Estes conceitos são fundamentais dentro de instituições de ensino e, conforme Mozumder e 

Halim (2006) e outros trabalhos que citam a importância do capital humano dentro da área 

educacional, trata-se de um aspecto relevante a ser considerado dentro do enfoque do modelo 

de BSC desenvolvido no presente trabalho. 

Outro tema relevante é abordado no artigo de Chen et al. (2014), cujo principal objetivo 

deste é investigar o efeito do sistema de gestão do conhecimento sobre a gestão escolar. O 

estudo investigou as relações entre aspectos como os resultados da aprendizagem, satisfação 

dos pais, a interação dos pais com a escola e o senso de realização de ensino. O resultado 

mostrou a importância de uma gestão do conhecimento inovadora para a gestão escolar. Dentro 

deste escopo foram apresentados pontos importantes como o incentivo ao uso do site da escola 

com resultados positivos de compartilhamento de informações e conhecimento entre 

professores, alunos e pais de alunos. Outro ponto relevante mostrado foi o efeito positivo da 

participação dos pais em atividades escolares, que melhora a relação pai-professor, relação pai-

filho e a eficácia de aprendizagem dos alunos (CHEN et al., 2014). 

 Os artigos citados nesta seção não mencionam o BSC. Pode-se observar, no entanto, que 

quando se trata de gestão estratégica para qualquer tipo de organização, o modelo do sistema 

abordado neste trabalho sendo desenvolvido adequadamente dentro da realidade particular de 

cada caso, pode compreender dentro de suas perspectivas os principais aspectos e variáveis que 

afetarão diretamente o desempenho organizacional. Portanto os estudos descritos nesta seção 

possuem informações valiosas sobre as variáveis envolvidas na gestão estratégica das 

instituições de ensino. 

 Para finalizar ressalta-se que a quantidade de trabalhos encontrados nas bases de dados 

tratando sobre gestão escolar, ainda que não seja grande, é relevante. Dada a pouca exploração 

da gestão escolar atrelada ao BSC, conforme será melhor detalhado no próximo capítulo, 

considerou-se fundamental o embasamento aqui apresentado. 

  



41 
 

3 BALANCED SCORECARD APLICADO À ÁREA EDUCACIONAL 

 

 Este capítulo traz, primeiramente, uma análise bibliométrica sobre Balanced Scorecard 

aplicado à área educacional. A seção seguinte apresenta uma análise detalhada dos principais 

achados metodológicos de trabalhos relacionados a essa temática. Os resultados de alguns 

destes trabalhos foram usados como base para a criação dos quadros preliminares de objetivos 

estratégicos e indicadores para cada perspectiva do BSC. Estes quadros foram empregados na 

elaboração dos questionários aplicados nas escolas integrantes da pesquisa, com a intenção de 

coletar informações relevantes sobre quais objetivos e indicadores os gestores das instituições 

consideram mais importantes. 

 

3.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA: BALANCED SCORECARD x EDUCAÇÃO 

 

 Para se realizar a análise bibliométrica, inicialmente foi realizada uma pesquisa na base 

de dados Scopus utilizando como palavras-chave “Balanced Scorecard” e “Education” 

(Educação), considerando o período compreendido entre 2005 e 2015. Foram encontrados 173 

artigos contendo as duas expressões citadas em seus títulos, resumos ou palavras-chave. 

 O resultado apresentado está resumido no quadro 5, que mostra primeiramente os 

principais autores referenciados, onde se pode observar de um modo geral uma distribuição 

consideravelmente equitativa entre diferentes autores, com destaque para o autor Juha Matti 

Kettunen, que desponta com treze artigos relacionados aos temas pesquisados, tendo os demais 

autores aparecido com quatro artigos ou menos. No quadro são mostrados os dez primeiros da 

lista. 

 Em relação aos anos de publicação, foi observada uma média de pouco mais de 13 

publicações por ano entre 2005 e 2015. Constatou-se também uma leve tendência de 

crescimento, contudo o número de publicações sobre a temática ainda é reduzido, levando-se 

em conta especificamente o BSC dentro do contexto educacional. Além disso, fazendo-se a 

leitura dos artigos, percebe-se que muitos deles não tratam especificamente da implantação do 

BSC em instituições de ensino, apenas citam a ferramenta por motivos diversos dentro dos 

campos utilizados na pesquisa, conforme mencionado. 

 O quadro 5 mostra também as principais áreas de estudo onde se concentram as 

publicações, com destaque para as ciências sociais, a área de negócios, gestão e contabilidade, 

bem como para as ciências da computação. Nessas áreas estão a maioria absoluta das 

publicações. Já entre as revistas a principal é “International Journal of Educational 
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Management” (Periódico Internacional de gestão educacional), com seis publicações, a mesma 

tem o foco diretamente voltado para o tema pesquisado. 

 No que concerne às instituições onde foram desenvolvidas as pesquisas, há um destaque 

para a universidade Turun ammattikorkeakoulu, na Finlândia, com 14 artigos, as demais 

publicações estão bem diversificadas entre diferentes instituições. Essa diversificação também 

ocorre quando se trata dos países, com publicações distribuídas entre todos os continentes, com 

destaque para os Estados Unidos (34 artigos), Finlândia (15) e Taiwan (15). O Brasil aparece 

com duas publicações envolvendo BSC e educação na base Scopus. 

 

Quadro 5: Estatísticas de publicações (BSC e Educação) 

Principais autores Anos de publicação Principais áreas de estudo 

 Kettunen, J.(13) 

 Kantola, M.(4) 

 Liang, Y.H. (2) 

 Lohatepanont, M.(2) 

 Lavansiri, D. (2) 

 Capelo, C. (2) 

 Hochstein, J. I. (2) 

 Chen, A. P. (2) 

 Al-Hosaini, F. F. (2) 

 Lai, H. P. (2) 

 

 2015 (16) 

 2014 (10)  

 2013 (17)  

 2012 (19)  

 2011 (16) 

 2010 (15) 

 2009 (9) 

 2008 (12) 

 2007 (11) 

 2006 (17) 

 2005 (6)  

 

 Social Sciences (59)  

 Business, Management 

and Accounting (45)  

 Computer Science (36)  

 Engineering (35)  

 Medicine (24) 

 

Principais fontes Principais instituições Principais países 

 International Journal of 

Educational Management 

(6)  

 Asian Social Science (4)  

 Accounting Education (3)  

 Academic Medicine (3)  

 ASEE Annual 

Conference Proceedings 

(3) 

 

 Turun ammattikorkeakoulu 

(14)  

 Yu Da University (3)  

 Duke University School of 

Medicine (2)  

 Daneshgahe Yazd (2)  

 National Taiwan University 

(2) 

 Estados Unidos (34) 

 Finlandia (15) 

 Taiwan (15) 

 China (10) 

 Australia (9) 

 Irã (8)  

 Brasil (2) 

Fonte: Scopus 

  

 Em resumo, pelos dados coletados, especialmente a média anual de publicações, trata-

se de um tema ainda pouco explorado, o que já era um fato nos anos anteriores 

(KARATHANOS; KARATHANOS, 2005), e até mesmo em virtude desse fator, há boa 

oportunidade de desenvolvimento de pesquisas, tendo em vista os casos de sucesso na aplicação 

do Balanced Scorecard no setor educacional encontrados. Outro ponto que pôde-se observar 
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ao analisar os artigos sobre a temática, foi a tendência de trabalhos desenvolvidos para 

universidades, fato notório na grande maioria dos artigos. Ou seja, a escassez de pesquisas sobre 

aplicação de BSC para escolas de nível fundamental e médio é ainda maior. No capítulo 2 foram 

mencionados alguns estudos sobre gestão escolar em escolas da educação básica, porém sem a 

utilização do BSC, onde o número de estudos era bem maior. Alguns dos casos analisados 

envolvendo a referida ferramenta, considerados significativamente relevante para o presente 

trabalho, serão tratados na próxima seção, onde se descreverá em maiores detalhes os principais 

achados relativos às metodologias utilizadas. 

 

3.2 PRINCIPAIS ACHADOS METODOLÓGICOS 

 

 Esta seção descreve os principais achados relativos às metodologias utilizadas, dentre 

os artigos analisados sobre o uso do BSC para gestão estratégica em instituições de ensino. Isto 

é, de acordo com os trabalhos pesquisados, procura-se destacar pontos semelhantes e diferenças 

entre as abordagens usadas na implantação do modelo. 

 Além disso, procura-se com essa análise iniciar o desenvolvimento de um quadro 

preliminar com objetivos e indicadores (medidas) de desempenho para as quatro perspectivas 

básicas do BSC. Este modelo será validado e filtrado através de questionários aplicados em 

escolas privadas de nível médio e fundamental, para se chegar a uma versão final com um 

conjunto de objetivos e indicadores que possam ser utilizados pelas instituições de ensino para 

gestão estratégica. 

 Dentre os artigos pesquisados relacionados à aplicação de gerenciamento estratégico em 

instituições de ensino utilizando o balanced scorecard, destacamos alguns trabalhos 

apresentados a seguir. 

  

3.2.1 BSC e Universidades 

 

 Esta seção mostra a análise do artigo Balanced scorecard and universities, escrito por 

Naqi Sayed e publicado em 2013. País de origem do autor: Canadá. 

 O trabalho apresenta como um dos maiores desafios a adequação do Balanced 

Scorecard para a realidade de diferentes instituições de ensino. Sayed (2013) faz um estudo 

sobre o uso do BSC em trinta diferentes universidades ao redor do mundo, mostrando inclusive 

em muitos casos como elas optaram por modificar o modelo genérico do BSC para atender a 

seus objetivos específicos. O artigo se concentra em determinar como as universidades e seus 



44 
 

departamentos relacionados tentaram implementar a abordagem do BSC para o planejamento 

estratégico. 

O artigo de Sayed (2013) é um exemplo da maioria das aplicações do BSC no setor 

educacional, que como já apontamos de acordo com a análise da literatura, são no ambiente do 

ensino superior. São os casos também dos trabalhos de Umashankar e Dutta (2007), que discute 

a aplicação do scorecard em universidades indianas, e de Zangoueinezhad e Moshabaki (2011), 

pesquisadores iranianos que fazem uma análise sobre o desempenho universitário com base nas 

quatro perspectivas do modelo. Além destes, há vários outros estudos, alguns veremos nos 

próximos tópicos. 

 Para determinar as universidades que adotaram o BSC, Sayed (2013) se baseou em 

informações disponíveis em sites das instituições, em revistas e outras publicações. Por isso ele 

considera que o número real de universidades que usam o BSC pode ser maior, mas pelo 

levantamento que fez, e considerando o fato, segundo o autor, de que todas as universidades de 

renome têm o seu próprio site e relatam informações com essa relevância, a pesquisa demonstra 

que a aplicação do BSC provavelmente não é generalizada entre as universidades. O artigo 

mostra também que quase todas as universidades começaram a usar BSC entre 2000 e 2005, 

não havendo muitas adesões ao sistema desde então. 

 O trabalho explora os fatores chave de sucesso e matrizes de indicadores de desempenho 

para determinar o uso (bom ou ruim) do BSC, as diferenças e semelhanças, e tendo em vista a 

flexibilidade do modelo, são apresentadas diferentes perspectivas do sistema. Perspectivas 

como desenvolvimento organizacional, perspectiva de futuro e ensino e aprendizagem 

substituíram em alguns casos a do aprendizado e crescimento, ou a de partes interessadas ao 

invés da de clientes, ou mesmo perspectivas adicionais foram inclusas, como excelência 

acadêmica, bolsa de estudos e pesquisa, serviço público e até mordomia. Mostra-se claramente 

que cada caso apresenta sua particularidade. 

 Tendo em vista que a ideia foi de uma pesquisa mundial, pode-se apontar algumas 

limitações à metodologia do autor, sendo possível que tenham ficado de fora um número 

considerável de universidades, que não deixem clara a adoção do BSC em seus sites ou mesmo 

em outras publicações. Mesmo assim o trabalho foi bastante relevante para mostrar a 

individualidade do uso do scorecard para cada caso e como o sistema é versátil. 

 O artigo não apresenta resultados conclusivos sobre o uso bem sucedido da abordagem 

BSC, ou um ranking que meça o desempenho especialmente no caso das universidades ou das 

suas unidades filiadas. Isso porque, conforme mencionado, há realidades diferentes para cada 

instituição, com diferentes perspectivas e consequentemente indicadores diferentes, e cada uma 
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fazendo seu próprio benchmark comparando seus desempenhos ao longo do tempo, 

dificultando uma comparação externa. Adicionalmente, a qualidade e a utilização de diferentes 

critérios de classificação das instituições, que podem não ser compatíveis com os objetivos 

estratégicos de uma universidade, representam também um problema (SAYED, 2013). Outro 

ponto destacado pelo autor foi a frequente limitação dos sistemas de informação das 

universidades para um efetivo desenvolvimento do BSC. 

 Mesmo assim, o artigo aponta que, apesar de poucas universidades relatarem sobre o 

sucesso ou não do BSC, de um modo geral nenhuma expressa insatisfação com o sistema, 

apontando apenas um caso de uma universidade australiana que não se adpatou ao modelo, e 

três casos de instituição que abandonaram sem razão aparente o uso da terminologia, mas 

continuaram usando os indicadores de desempenho. Outro ponto mencionado é a queda 

aparente da taxa de adoção do BSC nos últimos anos, visto que nenhuma instituição pesquisada 

adotou o modelo nos quatro anos anteriores à pesquisa. 

 Outro resultado interessante desenvolvido pelo autor foi a confecção de um modelo 

genérico de indicadores de desempenho para as universidades, ainda que o mesmo não tenha 

um potencial de sucesso claro. Esse modelo foi feito a partir da análise de aproximadamente 

450 indicadores considerados pelas universidades, a maioria dos quais mostraram uma 

sobreposição considerável e foram analisados, recodificados, e categorizados com base nos 

fatores comuns incluídos nas perspectivas tradicionais do BSC. Estes resultados, extraídos do 

artigo, estão apresentados no quadro 6. A abordagem de modelo genérico utilizada no trabalho 

de Sayed (2013) está relacionada com o objetivo deste trabalho. 

 Dentre as conclusões do trabalho, destaca-se a menção do autor de que juntamente com 

foco estratégico, indicadores de desempenho podem ser ferramentas poderosas para a avaliação 

interna e avaliação estratégica nas universidades. Como demonstrado por muitas universidades 

que fizeram progressos consideráveis no desenvolvimento de critérios de medição de 

desempenho, os problemas de medição, embora difíceis, não são insuperáveis. 
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Quadro 6: Modelo genérico de objetivos e indicadores 

Perspectiva das Partes Interessadas (Stakeholder) 

Fatores chaves de sucesso Indicadores 

Visão dos estudantes 

Desenvolvimento de habilidades, 

experiência educacional, resultado 

estudantil 

Visão da comunidade empresarial Classificação do empregador 

Visão do público 
Gestão de recursos, diversidade de 

recursos, atividades extracurriculares 

Visão do conselho 
Missão adequada, liderança, 

responsabilidade 

Visão dos professores e funcionários 
Bem-estar dos professores e funcionários, 

ambiente de trabalho 

Perspectiva dos Processos internos 

Fatores chaves de sucesso Indicadores 

Ensino e aprendizagem 

Resultados de aprendizado, diversidade no 

ensino, eficácia do ensino, ambiente 

universitário 

Eficiência operacional 

Processos operacionais e tempo de 

resposta, o envolvimento das partes 

interessadas e satisfação, disponibilidade 

de recursos, utilização de recursos 

Gestão Institucional 

Controles organizacionais, a diversidade 

de programas, recrutamento e composição 

de estudantes, uso de recursos da 

universidade pelos alunos, resultado de 

serviço (taxa de retenção de alunos, taxa de 

colação de grau, satisfação do aluno, o 

desempenho e satisfação da pós-

graduação) 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Fatores chaves de sucesso Indicadores 

Pesquisa e atividade acadêmica Produtividade, qualidade, colaborações 

Currículo / programa 
Inovação curricular, qualidade do 

currículo 

Professores e funcionários 

Oportunidades de crescimento 

profissional, diversidade no local de 

trabalho 

Perspectiva financeira 

Fatores chaves de sucesso Indicadores 

Fontes de receita 
Produtividade da fonte, qualidade da fonte, 

diversidade da fonte, crescimento 

Gestão de recursos 
Responsabilidade fiscal, eficiência dos 

recursos, qualidade dos recursos 
Fonte: Adaptado de Sayed (2013) 
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3.2.2 BSC em educação: foco nas estratégias financeiras 

 

Este tópico mostra os pontos relevantes do artigo Balanced Scorecards in education: 

focusing on financial strategies, escrito por Kurt Schobel e Cam Scholey e publicado em 2012. 

País de origem dos autores: Canadá. 

 O objetivo do artigo é demonstrar o uso do Balanced Scorecard em um ambiente de 

aprendizagem à distância de educação superior, e para destacar a importância de estratégias 

financeiras. Os autores mostram o desenvolvimento do BSC na universidade onde lecionam, 

incluindo um scorecard e um mapa estratégico. Eles confrontam opiniões divergentes de 

autores sobre o uso do BSC na área educacional, citando algumas afirmações contrárias à 

prática e refutando-as com exemplos de sucesso da aplicabilidade do modelo no ambiente 

educacional. Ainda segundo os autores, desde que corretamente implementado, o BSC é uma 

ferramenta de gerenciamento válida em instituições de ensino. 

 Uma característica interessante do artigo é de que o mesmo tem o foco na perspectiva 

financeira, mesmo sendo aplicado a uma instituição de ensino pública, o que normalmente leva 

à ênfase em outros aspectos, inclusive em muitos casos com a substituição da perspectiva 

financeira por outra mais relevante no desenvolvimento de um BSC. No entanto, as crises 

econômicas recentes colocaram pressão sobre os governos para cortar gastos, trazendo assim 

uma maior ênfase no gasto responsável e no aspecto financeiro. Este aspecto também se encaixa 

consideravelmente na situação atual do Brasil, com a necessidade de cortes de gastos nas 

instituições públicas de ensino do país. Schobel e Scholey (2012) postulam, portanto, que as 

organizações com estratégias financeiras bem desenhadas estarão mais bem posicionadas para 

prosperar durante os desafios econômicos. 

 A metodologia usada é o estudo de caso para o desenvolvimento do mapa estratégico e 

do scorecard na instituição onde os autores atuam, o que facilitou a pesquisa prática de um caso 

real, verificando as dificuldades e analisando de maneira precisa os resultados da implantação 

do modelo, demonstrando a importância do mesmo na perspectiva financeira. O foco da revisão 

de literatura foram organizações sem fins lucrativos e de ensino à distância. 

 Num momento de crise financeira que surgiu durante o desenvolvimento do BSC, o 

mesmo foi usado para desenvolver estratégias organizacionais em face de cortes orçamentais 

na instituição. Dentro deste escopo, a nova visão criada pela universidade foi basicamente criar 

um ambiente educacional flexível e acessível, e a sua missão era ser a instituição de escolha 

para os membros da equipe de defesa, em ambas as línguas oficiais. Essa visão de 
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desenvolvimento estratégico é corroborada por Chen et al. (2006), ele enfatiza que para 

construir as áreas estratégicas é necessário propor metas estratégicas específicas e eficazes. 

Para transformar essa missão e visão em estratégia, Schobel e Scholey (2012) criaram 

um mapa estratégico identificando os stakeholders, os processos de negócios, a renovação e as 

estratégias financeiras. Reconhecendo que neste caso as estratégias financeiras não são um 

resultado, mas sim uma entrada para atingir as estratégias maiores de interessados, as estratégias 

financeiras foram colocadas pelos autores do artigo na parte inferior do mapa estratégico 

elaborado. Enquanto que, reconhecendo a primazia das partes interessadas, a perspectiva do 

cliente foi colocada no topo do mapa. No que tange aos objetivos e indicadores de desempenho 

elaborados no trabalho,  o quadro 7 mostra em detalhes os mesmos, de acordo com as quatro 

perspectivas. 
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Quadro 7: Balanced Scorecard para educação à distância 

Perspectiva das Partes Interessadas (Stakeholder) 

Objetivos Indicadores 

Atração de novos estudantes Quantidade de novos estudantes por 

programa 

Manutenção dos estudantes existentes Percentual de estudantes ativos 

Atender e superar as expectativas de 

serviço 

Percentual de estudantes satisfeitos 

Apoio para fomentar programas 

universitários 

Número de contatos com partes 

interessadas externas 

Perspectiva de Processos do negócio 

Objetivos Indicadores 

Promover ofertas de programas A participação em feiras de educação 

Validação contínua do programa Número avaliação de programas concluída 

Aplicar uma abordagem de sistemas para 

atividades universitárias 

Percentagem de processos que são 

mapeados 

Administrar estudantes efetivamente 
Percentagem de serviços que são 

acompanhados 

Facilitação estratégica do desenvolvimento 

do programa 
Número de lacunas em programas online 

Gerenciar dependência das partes 

interessadas 

Número de reuniões de planejamento com 

as partes interessadas 

Perspectiva de aprendizado e crescimento 

Objetivos Indicadores 

Melhorar a capacidade de TI 
Número de requisições concluídas com 

excelência 

Priorizar as inovações 
Percentagem de iniciativas mapeadas para 

mapa estratégico 

Atrair e desenvolver corpo docente de 

qualidade 
Taxa de rotatividade do corpo docente 

Atrair e desenvolver uma equipe de 

qualidade 
Taxa de rotatividade dos funcionários 

Melhorar a gestão do conhecimento 

Percentagem de processos de negócios em 

relação aos procedimentos operacionais 

padronizados. 

Perspectiva Financeira 

Objetivos Indicadores 

Assegurar a responsabilidade fiscal 
Percentagem de variância do plano de 

negócios 

Habilitar a auto suficiência do programa 
Receita por curso menos custos 

incrementais 

Criar um patamar mínimo de custos para 

todos os programas 

Número de programas que tenham 

completado um custeio integral 
Fonte: Adaptado de Schobel e Scholey (2012) 
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3.2.3 BSC para desempenho da administração acadêmica 

 

Este tópico descreve a análise do artigo Scorecard for academic administration 

performance on the campus, escrito por Vernon P. Dorweiler e Mehenna Yakhou e publicado 

no ano de 2005. País de origem dos autores: Estados Unidos. 

O Objetivo do artigo foi proporcionar um quadro para um "scorecard" relativo ao 

desempenho de administradores acadêmicos. De acordo com o artigo, avaliações da literatura 

mostram que as organizações empresariais, bem como instituições acadêmicas, precisam 

repensar suas estratégias e operações por causa da mudança de ambiente e solicita mais 

responsabilidade para o governo e o público. O balanced scorecard é descrito como uma nova 

abordagem para enfrentar estes desafios. O mesmo foi mostrado como uma ferramenta eficaz 

para avaliar uma organização e seu desempenho. Desempenho é identificado como a ligação 

entre os resultados e os múltiplos fatores que afetam esses resultados estratégicos 

(DORWEILER; YAKHOU, 2005). 

Como limitações da pesquisa, os próprios autores destacaram que, embora o estudo 

forneça um quadro geral de um BSC para instituições acadêmicas, ele não traz uma lista 

exaustiva dos objetivos acadêmicos e medidas associadas para avaliação. 

Como implicações práticas, o artigo traz uma orientação para os administradores 

acadêmicos em sua busca por maneiras de melhorar a eficácia institucional e demonstrar a 

responsabilidade para o governo e o público. O estudo oferece insights sobre como traduzir a 

base de negócios do BSC para o ambiente acadêmico. 

O quadro geral do BSC apresentado pelos autores fornece uma representação realista da 

instituição. O detalhamento para as quatro perspectivas, considerando os fatores mais relevantes 

para cada uma, está no quadro 8. 
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Quadro 8: Perspectivas estratégicas e seus fatores relevantes 

Perspectiva Fatores relevantes 

Cliente 

Satisfação das partes envolvidas 

(Estudantes, empregadores, professores, 

pais); Ensinar inovações, imagem pública; 

Reputação do corpo docente, a qualidade 

do serviço; Melhoria continua 

Processos internos do negócio 

Ensino de excelência, qualidade do corpo 

docente; Excelência curricular; Inovação; 

Eficiência e eficácia no serviço; Questões 

estratégicas 

Aprendizado e crescimento 

 

Excelência no ensino e aprendizagem e 

inovação; Desenvolvimento do corpo 

docente; liderança tecnológica; Inovações 

no programa e melhorias curriculares; 

Melhorias pedagógicas, ensino à distância; 

Aprendizagem de valor agregado, a 

aprendizagem vitalícia; Qualidade das 

instalações; Sistema de recompensa; 

Processos direcionadores da missão. 

Financeira 

Angariação de fundos; receitas de 

operações; Investimento em capital 

humano; Gestão financeira; e relações 

externas, imagem pública. 
Fonte: Adaptado de Dorweiler e Yakhou (2005) 

 

Os objetivos administrativos para cada visão, mostrados separadamente no artigo, estão 

no quadro 9. 

 

Quadro 9: Objetivos Administrativos 

Perspectiva Objetivos 

Partes interessadas 

Comportamento ético; Conformidade 

legal; Atenção para as partes interessadas 

(comunidade, estudante, corpo docente). 

Processos internos do negócio 

Gestão de riscos e crises; Avaliação de 

desempenho (metas e objetivos base); 

Planos estratégicos (efeito sobre o 

crescimento e regularidade); e Conselho 

avaliativo - funções, decisões. 

Aprendizado e crescimento 

 

Programa de crescimento - currículo, corpo 

docente; Reputação acadêmica 

enriquecedora. 

Financeira 
Receita a longo prazo e a curto prazo; 

Sucesso na mudança da organização 
Fonte: Adaptado de Dorweiler e Yakhou (2005) 
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3.2.4 BSC: Um Sistema de Gestão Estratégica para uma Instituição de Ensino Superior 

 

 Esta seção traz a análise agora do artigo Balanced Scorecard: a strategic management 

system of the higher education institution, de autoria de Myroslava Hladchenko, publicado em 

2015. País de origem da autora: Ucrânia. 

O objetivo do artigo é focar na análise comparativa dos Balanced Scorecards de quatro 

instituições de ensino superior e visa definir o quadro geral do BSC para uma instituição de 

ensino superior propondo as seguintes definições: 

1) Estrutura e elementos do Balanced Scorecard; 

2) Desenvolvimento do Balanced Scorecard nos diferentes níveis do sistema de gestão da 

instituição de ensino superior; 

3) Definição das principais funções que o Balanced Scorecard executa no processo de gestão 

estratégica das instituições de ensino superior alemãs. 

A metodologia do trabalho traz a análise de conteúdo comparativa dos Balanced 

Scorecards de uma instituição de ensino superior austríaca e três alemãs - Johanes Gutenberg 

University Mainz, Universidade de Ciências Aplicadas de Münster (Fachhochschule Münster), 

Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia (Fachhochschule Köln), Montan Universidade 

Leoben (HLADCHENKO, 2015). 

Como achados para a pesquisa, a autora argumenta que o Balanced Scorecard oferece 

uma visão sistêmica da estratégia de uma instituição de ensino superior, garantindo um quadro 

complexo completo para implementação e controle da estratégia e estabelecendo uma base para 

a aprendizagem futura no processo de gestão estratégica da IES de acordo com o esquema do 

"plan-do-check-act" (HLADCHENKO, 2015). 

Ainda segundo Hladchenko (2015), o quadro apresentado no artigo pode ser utilizado 

como base para o desenvolvimento do quadro geral do Balanced Scorecard de instituições de 

ensino superior. Ele mostra as particularidades da estrutura e elementos do Balanced Scorecard, 

e o seu desenvolvimento nos diferentes níveis do sistema de gestão da instituição de ensino 

superior. 

O trabalho não faz um Balanced Scorecard genérico com uma visão geral das quatro 

instituições analisadas, ele mostra o quadro do BSC separado de cada uma delas, inclusive com 

algumas universidades utilizando perspectivas diferentes das originais do modelo, tais como 

perspectiva de pesquisa e de potencial da instituição, esta última podendo ser comparada à 

perspectiva do aprendizado e crescimento. 
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Contudo, é apresentado um resumo importante com aspectos em comum. Hladchenko 

(2015) ressalta que todas as perspectivas dos Balanced Scorecards desenvolvidas por 

universidades, apesar das diferentes posições, estão focadas no desenvolvimento do pessoal, 

educação e pesquisa, e a melhoria da qualidade de acordo com as exigências das partes 

interessadas externas e internas da instituição de ensino superior. O cumprimento desses 

objetivos deve assegurar a competitividade da instituição. 

Adicionalmente, alguns dos objetivos estratégicos presentes nos exemplos de BSC 

analisados no artigo de Hladchenko (2015) foram usados como base na produção do quadro 

para os questionários deste trabalho. Estes objetivos serão referenciados na seção dos processos 

metodológicos no capítulo 4. 

 

3.2.5 Uma estrutura conceitual para avaliar a qualidade do desempenho institucional 

 

Este tópico mostra a análise do artigo A conceptual framework to help evaluate the 

quality of institutional performance, escrito por Juha Kettunen e publicado em 2008. País de 

origem do autor: Finlândia. 

O artigo tem como objetivo apresentar um quadro conceitual geral que pode ser usado 

para avaliar a qualidade do desempenho institucional no ensino superior. Kettunen (2008) 

ressalta que a qualidade do ensino superior é o cerne da criação da Área Europeia do Ensino 

Superior, e acrescenta que a gestão estratégica é amplamente utilizada em instituições de ensino 

superior (IES). Segundo ele, a abordagem do Balanced Scorecard foi concebida como um 

mecanismo para comunicar e implementar o plano estratégico e torná-lo mais compreensível 

para as partes interessadas. 

Os conceitos de mapas de qualidade e estratégia fornecem as ferramentas que podem 

ser usadas para relatar a estrutura conceitual para descrever o sistema de garantia de qualidade 

e desempenho institucional. A avaliação da qualidade e desempenho das IES na Europa, feita 

por agências nacionais de garantia de qualidade, baseia-se nas origens e experiências subjetivas 

dos avaliadores, o que implica na necessidade de uma padronização para a avaliação 

(KETTUNEN, 2008). 

Em linhas gerais, o referido estudo apresenta um modelo que é diretamente aplicável às 

universidades da Finlândia, país de origem do artigo, e pode ser modificado para as IES em 

outros países. Embora o foco deste e de outros estudos avaliados seja o ensino superior, os 

indicadores apresentados foram utilizados como base para o presente trabalho, dentro do que 

foi aplicável às instituições de ensino médio e fundamental. 
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O artigo mostra um mapa estratégico para as instituições de ensino superior e apresenta 

os indicadores para as quatro perspectivas do BSC. Vale enfatizar que, como a proposta 

apresentada refere-se a esfera pública, o foco principal da estratégia organizacional está na 

entrega de um serviço de qualidade, por isso a perspectiva dos clientes (nomeada como “Região 

e clientes” pelo autor do trabalho) está no topo do mapa (figura 5) e aparece na parte superior 

do quadro 10, que contém as perspectivas e indicadores. 

 

Quadro 10: Indicadores para IES 

Perspectiva Indicadores 

Região e clientes 

Proporção de empreendedores entre os 

diplomados; Proporção de pessoas 

empregadas entre os graduados; Proporção 

de diplomados restantes na região; 

Proporção de teses escritas sobre a 

experiência de vida de trabalho; Satisfação 

do aluno; Satisfação do empregador; 

Número de candidatos por vaga. 

Financeira 

Financiamento do governo central; 

Financiamento externo; e 

Medidas de eficiência de custos. 

Processos internos 

Volume de pesquisa e desenvolvimento; 

Número de publicações; Número de 

diplomas; Duração média de estudo; 

Número médio de créditos tomados; Taxa 

de abandono dos alunos; Número de 

estudantes com saída para intercâmbio; 

Número de estudantes recebidos para 

intercâmbio; e Número de créditos obtidos 

por meio de EAD. 

Aprendizagem 

Número de doutores entre o pessoal; e 

Número de professores com curso de 

formação. 
Fonte: Adaptado de Kettunen (2008) 

 

 Dentro do contexto das instituições públicas, a aplicação do BSC, como já mencionado, 

é absolutamente possível, dada a flexibilidade do modelo. Bentes (2011) respalda essa assertiva 

num estudo sobre a utilização do BSC numa organização do setor de segurança. Ele justifica o 

uso do modelo na busca pela eficiência na gestão estratégica de uma organização pública, que 

tem como um dos pontos importantes, o embasamento do funcionamento interligado através de 

uma relação de causa e efeito. 
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Figura 5: Mapa estratégico para uma instituição pública de ensino superior 

Fonte: Adaptado de Kettunen (2008) 

 

 Reforçando ainda a ideia aqui demonstrada do BSC como um sistema flexível, Zohrabi 

e Manteghi (2011) propõem um modelo para instituições de ensino em geral, a partir da 

formulação da estratégia inicial através da matriz SWOT (Forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças).  A análise SWOT é então vinculada ao BSC, de modo a equilibrar os pontos fortes 

da organização com os pontos fracos da concorrência e otimizar suas oportunidades dentro do 

mercado, ou seja, colocando-se as estratégias para as quatro perspectivas do modelo. Zorrabi e 

Manteghi (2011) posteriormente fazem uso dessas estratégias no diagrama House of Quality 

(HoQ), elemento central do QFD (Quality Function Development – Desdobramento da Função 

Qualidade), na coluna "Whats”, que são as alternativas do que pretende-se fazer, depois foram 

considerados os critérios da educação do MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award 

- Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige) com o papel dos "comos” do diagrama 

HoQ,  como critério para seleção de estratégias. Por último, realiza-se o rastreio e seleção das 

estratégias iniciais por meio da técnica de rastreio fuzzy. Esse exemplo demonstra a amplitude 

de possibilidades de uso do BSC como ferramenta de gestão estratégica e sua integração com 

outras técnicas. 
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3.2.6 Implementação do BSC num distrito escolar: Lições aprendidas a partir de uma 

pesquisa-ação 

 

Esta seção descreve os pontos principais do artigo The implementation of the balanced 

scorecard in a school district: Lessons learned from an action research study, escrito por Maria 

Manuela Pereira e Nuno Filipe Melão e publicado em 2012. Países de origem dos autores: 

Portugal e Luxemburgo. 

O artigo faz uma investigação dos benefícios, obstáculos e desafios da implementação 

do BSC em escolas públicas fundamentais e de nível médio em um distrito escolar de Portugal. 

Os resultados apresentados, conforme identificado na pesquisa, são particularmente relevantes 

para o contexto português, o qual fornece evidências de que o BSC pode superar algumas 

deficiências das escolas na área de gestão estratégica (PEREIRA; MELÃO, 2012). Apesar das 

limitações em termos de generalização, o estudo é importante para demonstrar o campo vasto 

de uso do BSC na educação fora do contexto do ensino superior, onde estão a maioria dos 

estudos conforme já constatado e enfatizado pelos próprios autores do artigo. Pereira e Melão 

(2012) ressaltam inclusive que a pesquisa deles foi uma das primeiras a discutir o uso do BSC 

em escolas públicas primárias e secundárias e esperam que a mesma possa contribuir para 

enriquecer a escassa literatura. Os resultados apresentados podem ser de valor para os 

profissionais que desejam fazer a implementação eficaz do BSC. 

O processo de implementação do BSC começou com o encontro dos presidentes dos 

conselhos executivos de cada escola do distrito, além de um membro do conselho executivo de 

cada instituição. Foi formada a partir daí uma equipe do BSC com 17 membros, que recebeu 

treinamentos sobre a ferramenta. O projeto educativo e o plano anual de atividades foram 

desenvolvidos através de um processo adaptado às necessidades específicas do Distrito. 

As etapas gerais executadas envolveram: definição da missão, visão e valores; análise 

da matriz SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças); vetores e objetivos estratégicos; 

mapa estratégico; indicadores, metas e atividades; implementação; monitoramento e controle 

do projeto educativo e do plano anual de atividades. As propostas resultantes foram levadas à 

alta administração para aprovação. O plano anual das atividades foi concluído em dois meses, 

integrando as atividades desenvolvidas desde o início do ano letivo, de acordo com os objetivos 

definidos nas propostas. 

Os resultados para cada perspectiva podem ser observados nos quadros 11, 12, 13 e 14. 

Os mesmos incluem, além dos objetivos e indicadores para os mesmos, as metas estabelecidas 

para esses indicadores. 
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Pereira e Melão (2012) apresentaram nos resultados do uso do BSC cinco benefícios, 

dois obstáculos e três desafios do projeto. O primeiro benefício foi a participação das partes 

interessadas na construção do projeto educativo. O segundo foi a ajuda na sistematização do 

processo de gestão estratégica das escolas. Outro benefício foi a ligação entre as atividades 

organizadas pelas diferentes estruturas e os objetivos estratégicos do projeto educativo. 

Também foi mencionada a possibilidade de fazer a monitoração continua da estratégia. Por 

último, foi listado o entendimento por parte da comunidade da necessidade de definição de 

objetivos e metas para cada objetivo estratégico listado no projeto educativo. 

Em relação aos obstáculos, o primeiro foi a necessidade de conhecimento prévio sobre 

gestão estratégica por parte dos atores. O outro a falta de autonomia das escolas para distribuir 

a carga de trabalho dos professores de acordo com suas reais necessidades, havia poucas horas 

disponíveis para os docentes realizarem outras atividades. 

Sobre os desafios enfrentados e superados durante a execução do projeto, Pereira e 

Melão (2012) destacaram primeiramente a motivação das pessoas. Outro ponto observado foi 

relativo aos confrontos de diferentes perspectivas e interesses. Por último observou-se a 

resistência a mudança. 

 

Quadro 11: Objetivos, indicadores e metas para a perspectiva dos clientes 

Perspectiva dos Clientes 

Objetivos Estratégicos Indicadores Metas 

Contribuir para a formação 

completa dos estudantes 

Percentual de sucesso dos 

estudantes; 

Percentual de estudantes com 

notas finais ≥ 8,0; 

Percentual de estudantes com 

sanções disciplinares. 

≥ 90 

 

≥ 60 

 

≤ 5 

Aumentar a participação da 

comunidade educativa em 

atividades do distrito escolar 

Percentual de estudantes 

envolvidos em atividades; 

Percentual dos pais ou 

responsáveis envolvidos em 

atividades 

≥ 70 

 

≥ 70 

Fonte: Pereira e Melão (2012)  
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Quadro 12: Objetivos, indicadores e metas para a perspectiva do aprendizado e crescimento 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Objetivos Estratégicos Indicadores Metas 

Promover a formação de 

professores e funcionários 

Número médio de horas de 

treinamento por professor ou 

funcionário 

≥ 30 

Melhorar a utilização das 

TIC 

Percentagem de professores 

que utilizam o Moodle e 

outras plataformas digitais 

Número de processos para 

digitalizar 

≥ 70 

 

 

≤ 4 

Usar metodologias de 

diferenciação pedagógica Número de aulas envolvidas ≥ 15 

Desenvolver as 

potencialidades do distrito 

escolar como uma referência 

cultural na região 

Número de cursos com 

conteúdos locais e regionais 

em cada nível 

Numero de atividades com 

impacto cultural na região 

≥ 2 

 

 

≥ 3 

Fonte: Pereira e Melão (2012) 

 

Quadro 13: Objetivos, indicadores e metas para a perspectiva dos processos internos 

Perspectiva dos Processos Internos 

Objetivos Estratégicos Indicadores Metas 

Melhorar a organização 

interna das estruturas 

Número de reuniões de 

coordenação por estrutura 

Número de processos 

mapeados e avaliados por 

estrutura 

≥ 12 

 

≥ 3 

Garantir oportunidades 

iguais a todos os estudantes 

Percentagem de alcance dos 

objetivos do plano de 

recuperação do aluno 

Percentagem de estudantes 

que recebem apoio financeiro 

em proporção ao total de 

solicitações 

Percentagem de substituições 

bem sucessidas de 

professores devido a 

impedimentos 

≥ 70 

 

 

≥ 90 

 

 

≥ 80 

Uso mais racional dos 

recursos 

Percentagem de redução de 

custos em fornecimentos e 

serviços externos 

≥ 15 

Fonte: Pereira e Melão (2012) 
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Quadro 14: Objetivos, indicadores e metas para a perspectiva financeira 

Perspectiva Financeira 

Objetivos Estratégicos Indicadores Metas 

Gerir os recursos financeiros 

de acordo com as 

necessidades dos estudantes 

Percentual de programas 

educacionais consolidados 

em relação aos pedidos de 

financiamento 

Percentual de fundos 

próprios para apoiar os 

alunos 

≥ 70 

 

 

 

≥ 1 

Aumentar a geração de 

fundos 

Percentual de receitas 

próprias geradas a partir da 

comunidade 

Percentagem de aumento dos 

fundos próprios 

≥ 3 

 

≥ 5 

Fonte: Pereira e Melão (2012) 
  

Alguns aspectos merecem destaque no tocante aos quadros do BSC desenvolvidos no 

trabalho mostrado por Pereira e Melão (2012). Primeiramente que, de acordo com às reuniões 

realizadas, foi decidido que a perspectiva financeira ficaria na parte inferior, enquanto que a 

dos clientes, na parte superior, visto que trata dos resultados principais buscados, para o caso 

de escolas públicas. Outro ponto importante é de que, apesar do âmbito da pesquisa estar no 

setor público, a pesquisa foi considerada de bastante relevância como base para o presente 

trabalho, visto que tratou de escolas de nível fundamental e médio, diferentemente da maioria 

das aplicações do BSC na área educacional encontradas na literatura, que conforme já 

mencionado focam no ensino superior. 

Portanto, com exceção da perspectiva financeira, vários objetivos e indicadores 

mostrados nos quadros 11 a 14 puderam ser considerados para a montagem do quadro 

preliminar usado para a aplicação dos questionários da presente pesquisa, conforme será 

apresentado no capítulo referente à metodologia. 

 

3.2.7 BSC para medição de desempenho de escolas fundamentais e secundárias 

 

Esta seção aprecia os pontos principais do artigo Using the fuzzy analytic hierarchy 

process to the balanced scorecard: a case study for the elementary and secondary schools' 

information department of south taiwan, escrito por Yi-hui Liang e publicado em 2012. País de 

origem do autor: Taiwan. 
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 Com base em estudos anteriores sobre a aplicação da abordagem BSC aos sistemas de 

informação, o estudo utilizou 21 indicadores de avaliação de desempenho para construir o 

modelo de pesquisa e desenvolver os itens do questionário baseado no modelo, com o objetivo 

de avaliar os departamentos de gerenciamento de sistemas de informação de escolas de nível 

fundamental e médio (LIANG, 2012). O quadro hierárquico com os objetivos para avaliação 

de desempenho usados pelo autor encontra-se no quadro 15. 

 O trabalho fez uma combinação da teoria fuzzy com o processo de hierarquia analítica 

(AHP) para calcular os pesos das perspectivas e indicadores, estabelecendo o modelo do BSC. 

Os resultados mostraram a seguinte ordem de peso das perspectivas: 1) Clientes; 2) Financeira; 

3) Processos Internos e 4) Aprendizado e Crescimento. Em relação aos indicadores, os cinco 

mais importantes pela ordem foram: 1) Racionalizar as despesas de manutenção de software e 

hardware; 2) Cumprir e controlar orçamento; 3) Resposta e tratamento rápidos; 4) Melhorar a 

qualidade do serviço e 5) Sistema de informação de alta eficácia (LIANG, 2012). 

 

Quadro 15: Objetivos para avaliação de desempenho de Sistemas de Informação 

Perspectiva Objetivos 

Financeira 
Racionalizar as despesas de manutenção de software 

e hardware; 

Cumprir e controlar orçamento 

Clientes 

 

Resposta e tratamento rápidos; 

Melhorar a qualidade do serviço;  

Sistema de informação de alta eficácia; 

Satisfazer a necessidade de informações dos 

clientes; 

Sistema de informação de segurança; 

Aumentar a satisfação do usuário 

Processos Internos 

 

Assegurar que as atividades de informação estão 

sendo realizadas conforme planejado; 

Processo conveniente e completo; 

Aumentar o grau de organização da informatização; 

Coordenar e integrar o departamento de informação 

com outros departamentos da organização; 

Eficiência de todas as operações do sistema de 

informação; 

Aprendizado e Crescimento 

Treinamento profissional; 

Taxa de rotatividade de informação pessoal; 

Grau de compromisso com a organização; 

Responsabilidade e desempenho no trabalho; 

Introduzir novos serviços e tecnologias da 

informação 
Fonte: Adaptado de Liang (2012) 
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3.2.8 Usando BSC em instituições de ensino 

 

Este tópico visa descrever o artigo Using balanced scorecard in educational 

organizations, escrito por Tohidi et al. (2010).  O trabalho foi desenvolvido por autores do Irã 

e propõe o plano estratégico para instituições de ensino daquele país, especialmente escolas. As 

coletas de dados foram realizadas com entrevistas com gestores que tinham ou não 

planejamento estratégico em suas instituições. 

O resultado do trabalho é um mapa estratégico com as relações de causa e efeito entre 

os objetivos de cada perspectiva do BSC. O mesmo é de considerável relevância para o presente 

trabalho, que visa desenvolver um mapa estratégico com o foco em escolas, não em 

universidades. Alguns dos objetivos estratégicos usados neste trabalho foram extraídos do 

trabalho de Tohidi et al. (2010). A figura 6 mostra o referido mapa.
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Figura 6: Mapa estratégico de uma instituição educacional 

Fonte: Adaptado de Tohidi et al. (2010)  
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4 METODOLOGIA 

 

 Este capítulo tem por objetivo descrever os processos metodológicos desenvolvidos 

durante a concepção do trabalho, desde as pesquisas bibliográficas iniciais, demonstrando todas 

as etapas necessárias para a obtenção dos resultados. Serão descritos detalhadamente o método 

e técnicas utilizadas durante todo o processo até a geração do quadro final do BSC para as 

escolas, bem como a fundamentação para o desenvolvimento do mapa estratégico. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A abordagem metodológica adotada nessa pesquisa foi qualiquantitativa. A mesma 

apresenta aspectos primordialmente qualitativos, desde o desenvolvimento do questionário, 

com profunda análise da literatura, até a aplicação do mesmo, considerando a abordagem das 

questões subjetivas, bem como a forma de realização das entrevistas, que mesmo no tocante às 

questões objetivas, possibilitou uma análise qualitativa por parte dos entrevistados. Contudo a 

pesquisa também apresenta aspectos quantitativos, no tocante ao agrupamento das escolas, de 

acordo com a quantidade de alunos, da amostragem aleatória feita com destino a aplicação das 

entrevistas para levantamento de informações através dos questionários, além das análises dos 

resultados das questões objetivas, relativas aos quadros de cada uma das perspectivas do modelo 

do BSC desenvolvido, onde foram quantificados os resultados de cada conjunto de objetivos e 

indicadores. Estes resultados foram analisados de forma qualitativa e quantitativa para que 

pudesse ser desenvolvido o quadro final do BSC. 

O método utilizado foi o indutivo, com uma investigação em instituições de ensino 

semelhantes através de um levantamento de informações (survey) das mesmas a partir de 

questões subjetivas e de quadros preliminares elaborados a partir da literatura. A partir dos 

dados obtidos nesse levantamento, desenvolveu-se um quadro genérico preliminar de scorecard 

para instituições de ensino particulares.  As técnicas escolhidas foram, após a preparação de 

questionários com base na análise exploratória de artigos coletados nas bases de dados, a 

aplicação dos mesmos através de entrevistas buscando informações relevantes referentes às 

escolas participantes, no que tange às suas gestões, e com o objetivo principal de definir 

objetivos e indicadores de desempenho para gerar um modelo do BSC para a gestão estratégica 

neste perfil de instituições. Nesta etapa de geração do modelo, foi usada mais uma técnica, 
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chamada “bag of stars”, para coleta dos dados dos questionários. Esta técnica será melhor 

descrita mais adiante. 

 

4.2 PROCESSO METODOLÓGICO 

 

Esta seção descreve o processo metodológico utilizado na pesquisa. Os passos estão 

esquematizados na figura 7. 

 

 

Figura 7: Processo metodológico da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O processo inicia com a pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do referencial 

teórico sobre o BSC, sobre gestão escolar de maneira geral, e finalmente sobre o BSC aplicado 

à gestão escolar. Para isso buscou-se primeiramente artigos de autores conceituados e mais 

referenciados sobre a aplicação do modelo em áreas diversas, fazendo-se uma revisão 

bibliográfica com a descrição dessa ferramenta a partir dessas referências, além de diversos 

1
• Pesquisa Bibliográfica - BSC, Gestão Escolar e BSC x Gestão Escolar

2

• Elaboração de quadros preliminares de objetivos e indicadores a partir 
de análise da literatura

3
• Elaboração dos questionários

4

• Sorteio das escolas para a aplicação dos questionários a partir dos 
critérios pré-definidos

5

• Aplicação de Questionários nas escolas sorteadas através de 
entrevistas pessoais ou à distância

6

• Análise dos resultados dos questionários para definição de objetivos e 
medidas para o quadro final do BSC

7
• Finalização do quadro do BSC

8

• Desenvolvimento do mapa estratégico para gestão escolar a partir do 
quadro de objetivos e indicadores
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trabalhos com aplicações do BSC, incluindo a área educacional. Também foram analisados 

artigos relevantes sobre gestão escolar de uma forma geral, independente do envolvimento do 

balanced scorecard, com a finalidade de obter-se uma visão das pesquisas sobre o tema nas 

principais bases de dados científicas. Finalmente, foram pesquisados trabalhos específicos a 

respeito da aplicação da gestão estratégica com base no BSC em instituições de ensino dos mais 

diversos níveis. Foi desenvolvida uma análise bibliométrica sobre esses artigos, detalhando-se 

as principais fontes, autores, países, instituições e áreas de estudo, além da quantidade de 

publicações relacionadas a essa temática por ano de 2005 a 2015. 

A partir dessa análise, procedeu-se a coleta de vários artigos considerados mais 

relevantes, e foi realizado um estudo dos mesmos. Foram selecionados dentre eles alguns que 

trouxeram a aplicação efetiva, seja com implantações, ou análises de Balanced Scorecards já 

efetivados em instituições de ensino, apresentando-se modelos com objetivos e medidas para 

cada uma das perspectivas, considerando aquelas originais do BSC. Destaca-se entre estes 

artigos, abordagens relativamente semelhantes a proposta da presente pesquisa, com 

desenvolvimento de modelos genéricos a partir de vários quadros de diferentes instituições, 

ainda que com metodologias e contextos diferentes. Alguns dos quadros presentes nos artigos 

foram extraídas e adaptadas e estão no capítulo 3. Com base nesses dados procedeu-se a 

montagem de um quadro preliminar de objetivos e indicadores para cada perspectiva do BSC. 

Os quadros 16, 17, 18 e 19 contém as relações com os objetivos estratégicos produzidas 

a partir da literatura e utilizadas nos questionários da presente pesquisa. São indicadas as fontes 

utilizadas como base para a escolha desses objetivos. As referências são compostas de estudos 

com aplicação direta do BSC, dos quais foram coletados objetivos indicados nos respectivos 

artigos. Contudo, há outras referências não relacionadas à aplicação do framework, mas que 

enfatizam a importância dos referidos objetivos nas organizações, não somente da área da 

educação como de outros setores. O quadro 16 mostra as referências para os objetivos 

estratégicos para a perspectiva do aprendizado e crescimento. 
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Quadro 16: Objetivos Estratégicos – Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Objetivos Referências 

Melhorar as habilidades em 

Tecnologia da Informação 

(TI) 

(TOHIDI et al., 2010);(PEREIRA; MELÃO, 

2012);(DORWEILER; YAKHOU, 2005);(SCHOBEL; 

SCHOLEY, 2012) 

Priorizar as inovações (SCHOBEL; SCHOLEY, 2012);(LIANG, 

2012);(PEREIRA; MELÃO, 2012);(DORWEILER; 

YAKHOU, 2005) 

Atrair e desenvolver corpo 

docente de qualidade 

(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012);(DORWEILER; 

YAKHOU, 2005);(KETTUNEN, 2008);(SAYED, 2013) 

Atrair e desenvolver uma 

equipe de qualidade 

(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012);(SAYED, 2013); 

(MORTLOCK, 2011) 

Melhorar a gestão do 

conhecimento 

(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012); (TSENG; FAN, 2011); 

(ZHAO et al., 2012) 

Fomentar a cooperação entre 

funcionários e docentes 

(SAYED, 2013);(OTIENO et al., 2015); (ARUA, 2011) 

Apoiar o desenvolvimento 

cultural 

(TOHIDI et al., 2010);(LIANG, 2012);(PEREIRA; 

MELÃO, 2012) 

Desenvolver competências 

em docentes e funcionários 

(LIANG, 2012);(PEREIRA; MELÃO, 2012); 

(KETTUNEN, 2008) 

Alinhar funcionários e 

docentes à estratégia 

(LIANG, 2012);(DORWEILER; YAKHOU, 2005); 

(MARR; NEELY, 2003) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Podemos destacar os artigos de Schobel e Scholey (2012), Dorweiler e Yakhou (2005) 

e Pereira e Melão (2012) como os mais citados no quadro 16, usados como base para a escolha 

de diversos objetivos estratégicos que compuseram o questionário para a perspectiva do 

aprendizado e crescimento. 

O quadro 17 apresenta as referências para os objetivos estratégicos da perspectiva dos 

processos internos do negócio, utilizados no quadro correspondente do questionário. 
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Quadro 17: Objetivos Estratégicos – Perspectiva dos Processos Internos 

Perspectiva dos Processos Internos 

Objetivos Referências 

Desenvolver gestão de 

relacionamento com clientes 

(TOHIDI et al., 2010); (RIZZO, 2009); (SOUZA, 

2005); (BETTENCOURT et al., 2015) 

Gerenciar o relacionamento com 

fornecedores 

(TOHIDI et al., 2010); (SOUZA, 2005); 

(BETTENCOURT et al., 2015) 

Melhorar os processos de TI (TOHIDI et al., 2010); (MARCOS et al., 2011); 

(ORTEGA et al., 2013) 

Gerenciar dependência das partes 

interessadas (pais, docentes, 

coordenadores, etc.) 

(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012); (PEREIRA; 

MELÃO, 2012); (MABUSELA; DUMA, 2015) 

Desenvolver o Ensino e 

aprendizagem 

(SAYED, 2013);(DORWEILER; YAKHOU, 

2005); (BARMA et al., 2014) 

Melhorar eficiência operacional 
(SAYED, 2013);(DORWEILER; YAKHOU, 

2005); (PHILBIN, 2011) 

Garantir a disponibilidade dos 

recursos existentes 

(SAYED, 2013); (PHILBIN, 2011); (JOSEPH et 

al., 2005) 

Melhorar a satisfação de todos com os 

processos 

(SAYED, 2013); (LIANG, 2012); (TSENG; FAN, 

2011) 

Gestão Institucional 
(SAYED, 2013);(PEREIRA; MELÃO, 2012); 

(JOSEPH et al., 2005) 

Desenvolver o marketing da escola 
(TOHIDI et al., 2010); (MABUSELA; DUMA, 

2015); (BETTENCOURT et al., 2015) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observando-se o quadro 17, destacam-se algumas referências mais relevantes para a 

escolha dos objetivos presentes no questionário, no que tange à perspectiva dos processos 

internos, como Sayed (2013) e Tohidi et al. (2010). 

O quadro 18, por sua vez, mostra as referências para os objetivos da perspectiva dos 

clientes, relacionando os mesmos às suas respectivas referências que embasaram cada um deles. 
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Quadro 18: Objetivos Estratégicos – Perspectiva dos Clientes 

Perspectiva dos Clientes 

Objetivos Referências 

Atração de novos estudantes 
(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012); (MABUSELA; 

DUMA, 2015); (HLADCHENKO, 2015) 

Manutenção dos estudantes 

existentes 

(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012); (CHEN et al., 

2006); (HLADCHENKO, 2015) 

Atender e superar as expectativas de 

serviço 

(TOHIDI et al., 2010); (LIANG, 2012); 

(KETTUNEN, 2008); (DORWEILER; YAKHOU, 

2005);(SCHOBEL; SCHOLEY, 2012) 

Apoio para fomentar programas 

educacionais 

(PEREIRA; MELÃO, 2012); (SCHOBEL; 

SCHOLEY, 2012); (PETRINI; POZZEBON, 

2009) 

Preparar os estudantes para ingressar 

em universidades 

(PEREIRA; MELÃO, 2012); (MABUSELA; 

DUMA, 2015); (THOMSEN, 2016) 

Investir na imagem do corpo docente 
(DORWEILER; YAKHOU, 2005); (PHILBIN, 

2011); (JOSEPH et al., 2005) 

Desenvolver novos serviços 
(TOHIDI et al., 2010); (ZANGOUEINEZHAD; 

MOSHABAKI, 2011); (JOSEPH et al., 2005) 

Proporcionar bons resultados dos 

alunos nas disciplinas 

(PEREIRA; MELÃO, 2012); (SAYED, 2013); 

(MONTECINOS et al., 2014) 

Desenvolver habilidades nos 

estudantes 

(DORWEILER; YAKHOU, 2005);(SAYED, 

2013); (ZANGOUEINEZHAD; MOSHABAKI, 

2011) 

Investir na gestão da marca 
(TOHIDI et al., 2010); (MARCOS et al., 2011); 

(JEVONS et al., 2013) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sobre o quadro 18, observa-se uma diversidade de fontes para a perspectiva dos clientes, 

com destaque para o artigo de Schobel e Scholey (2012). Como já mencionado, os estudos 

descritos na seção 3.2 foram as principais referências para a elaboração dos questionários, sem 

contudo deixar de mencionar os demais trabalhos considerados como base conforme mostrado. 

O quadro 19 mostra as referências para os objetivos estratégicos relativos à perspectiva 

financeira.  
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Quadro 19: Objetivos Estratégicos – Perspectiva Financeira 

Perspectiva Financeira 

Objetivos Referências 

Aumentar a receita 

(DORWEILER; YAKHOU, 2005); (PEREIRA; 

MELÃO, 2012); (PAPENHAUSEN; EINSTEIN, 

2006) 

Aumentar a receita total a partir do 

número de alunos 

(KAPLAN; NORTON, 1996); 

(PAPENHAUSEN; EINSTEIN, 2006); 

(MABUSELA; DUMA, 2015) 

Diminuição do custo total dos serviços 
(TOHIDI et al., 2010); (YOUCHUN; 

JIANPENG, 2009); (CHEN et al., 2006) 

Investir na capacidade de TI 
(HLADCHENKO, 2015); (CHEN et al., 2006); 

(YOUCHUN; JIANPENG, 2009) 

Melhorar o retorno sobre o capital 

empregado (Ex.: Colocando em 

circulação investimentos parados) 

(TOHIDI et al., 2010); (REID, 2011); 

(RIBEIRO; GOMES, 2009) 

Executar ações para permitir o 

aumentar dos preços dos serviços 

(TOHIDI et al., 2010); (KAPLAN; NORTON, 

2000); (OTLEY, 1999) 

Aumentar a produtividade do capital 

humano 

(DORWEILER; YAKHOU, 2005); 

(ZANGOUEINEZHAD; MOSHABAKI, 2011); 

(RUSKOV; TODOROVA, 2008) 

Aprimorar a gestão dos recursos 

(DORWEILER; YAKHOU, 2005); 

(HLADCHENKO, 2015); (PEREIRA; MELÃO, 

2012) 

Aumentar as fontes de receita 
(SAYED, 2013);(HLADCHENKO, 2015); 

(REID, 2011) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os quadros completos, conforme apresentados nos questionários aplicados nas escolas, 

contendo os indicadores para cada objetivo, encontram-se no apêndice B. Os indicadores 

também foram obtidos tendo como base os artigos referenciados. Os questionários tiveram 

ainda uma parte subjetiva, que encontra-se no apêndice A e será melhor descrita mais adiante. 

É importante recordar que dentre os artigos analisados e conforme observado, a pesquisa 

constatou, no que tange à aplicação do BSC na área educacional, a predominância de 

instituições de ensino superior. Porém, muitos dos objetivos e indicadores são válidos para as 

escolas de nível fundamental e médio. Este fator foi levado em consideração na montagem do 

questionário, onde foi considerado o contexto das instituições de ensino fundamental e médio, 

desconsiderando aspectos específicos da realidade do ensino superior. 

Durante o processo de desenvolvimento do referencial teórico, foram realizadas 

algumas visitas a uma empresa de desenvolvimento de software de gestão escolar, consolidada 

no mercado educacional na região metropolitana de Natal, e que atua também em outros 

municípios do estado do Rio Grande do Norte e outros estados do Brasil.  Através dessas visitas, 
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pôde-se coletar algumas informações relevantes sobre as escolas alvo da pesquisa, visto que 

grande parte delas são clientes da referida empresa. 

Os critérios utilizados para a aplicação dos questionários no que se refere à escolha do 

perfil das escolas participantes foram os seguintes: 

 Escolas privadas que trabalham tanto com ensino fundamental quanto com nível 

médio (simultaneamente) e que possuem pelo menos 100 alunos. 

 As escolas alvo escolhidas para a pesquisa estão localizadas no município do Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte, bem como em seus municípios limítrofes, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. O estado do Rio Grande do Norte está 

localizado na região Nordeste do Brasil. 

 A relação de todas as escolas com esses critérios foi obtida através da página Data 

Escola Brasil do portal do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC). Também foram obtidas informações da relação de escolas junto 

à prefeitura de Natal. A partir dessas fontes, foi preparada a lista das instituições, 

com endereços, telefones e quantidade de alunos de cada uma delas. 

 Com base na relação de escolas, foi realizado um sorteio aleatório para a escolha 

das instituições onde seriam aplicados os questionários. Para isso, as instituições 

foram divididas em quatro grupos, de acordo com o número de alunos, de modo a 

obter-se uma amostra de questionários com participação efetiva de instituições de 

diferentes tamanhos. Os sorteios foram feitos alternadamente e equitativamente 

entre os grupos. 

 O primeiro grupo foi composto por escolas com quantitativos de alunos entre 100 e 

350, o segundo grupo com escolas que têm entre 351 a 699 alunos, o terceiro 

formado por instituições com 700 a 999 alunos, e o último grupo com colégios com 

número igual ou superior a 1000 matrículas. A escolha desses parâmetros foi feita 

de modo que houvesse o maior equilíbrio possível no número de escolas em cada 

grupo. Os dois primeiros grupos ficaram com dezesseis escolas, enquanto que os 

dois últimos foram compostos por quinze escolas. 

 O total de escolas que participaram do sorteio foi 62, sendo 49 da cidade do Natal, 

doze do município de Parnamirim, e uma do município de São Gonçalo do 

Amarante. Algumas escolas possuem múltiplas unidades sob a mesma 

administração, porém, cada uma delas foi considerada individualmente e estão 
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contabilizadas no quantitativo acima, visto que em geral todas possuem diretores ou 

gerentes e são relacionadas separadamente no site do INEP. Não foram consideradas 

na pesquisa duas escolas de caráter filantrópico, que constavam no portal como de 

capital privado, mas cujos objetivos são em grande parte bem diferentes das demais, 

visto que não há fins lucrativos. 

 Foi realizada uma entrevista por escola, de modo que cada instituição tivesse o 

mesmo peso para os resultados. 

 Os questionários foram aplicados em 32 escolas, sendo portanto este o tamanho da 

amostra. 

A amostragem foi portanto probabilística, pois todos os elementos (escolas) tiveram 

uma probabilidade diferente de zero de pertencerem à amostra e a mesma foi feita através de 

sorteio com as regras mencionadas. A escolha do tamanho da amostra para a aplicação do 

questionário foi feita tendo como base os critérios descritos acima, dentre os quais destacam-se 

o tamanho do universo, ou a população onde a pesquisa está sendo aplicada, e a definição de 

uma entrevista por escola com o diretor, gerente ou coordenador. Além disso, foram 

considerados aspectos estatísticos fundamentais, como a margem de erro e o nível de confiança. 

A fórmula usada para calcular o tamanho da amostra foi a seguinte: 

𝑛 =
𝑁 ·  𝑍2 · p · (1 − p)

(𝑁 − 1) · 𝑒2 + 𝑍2 · p · (1 −  p)
 

Onde: 

n = O tamanho da amostra que queremos calcular 

N = Tamanho do universo 

Z = É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado. Em 

função do nível de confiança que buscamos, usaremos um valor determinado que é dado pela 

forma da distribuição de Gauss. Os valores mais frequentes são: 

Nível de confiança 90% -> Z=1,645 

Nível de confiança 95% -> Z=1,96 

Nível de confiança 99% -> Z=2,575 

e = É a margem de erro máximo que eu quero admitir (p.e. 5%) 

p = É a proporção que esperamos encontrar, também conhecido como “nível de 

heterogeneidade”. Como regra geral, usa-se p=50% se eu não há nenhuma informação sobre o 

valor que espera-se encontrar.  

Fonte: (OCHOA, 2013) 
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No caso em pauta, o objetivo foi trabalhar com uma margem de erro (e) em torno de 

10%, e um nível de confiança de 90%, sendo portanto o valor de Z igual a 1,645. Conforme 

descrito nos critérios observados para a aplicação dos questionários, a população ou universo 

total de escolas (N) foi de 62, listagem retirada do portal do INEP. Já o nível de heterogeneidade 

(p), como não havia informações sobre os valores esperados para os parâmetros do questionário, 

foi usado o valor padrão de 50%. 

Aplicando-se os valores na fórmula mostrada, o resultado obtido para o número de 

escolas na amostra foi de 32,6. Sendo assim, a amostra de escolas pesquisadas foi finalizada 

em 32 entrevistas, número superior a 50% do universo de instituições, considerado suficiente. 

A margem de erro para essa amostra, ficou em 10,2%, valor obtido considerando n=32 na 

fórmula mencionada, e mantendo-se o nível de confiança em 90 %. 

Isso significa dizer que, ao serem pesquisadas 32 pessoas (escolas), 90% das vezes, o 

dado real procurado estará na faixa de 10,2% acima ou abaixo (±10,2%) a respeito dos dados 

encontrados na pesquisa. Como neste caso, esses parâmetros foram usados para os valores 

obtidos nos quadros das perspectivas do BSC, isto é, na quantidade de “votos” dos entrevistados 

para cada objetivo/indicador em cada um dos quadros, constantes na segunda parte do 

questionário, essa margem de erro foi considerada aceitável para a magnitude da pesquisa, não 

interferindo significativamente nos resultados que foram posteriormente analisados para o 

desenvolvimento do quadro de objetivos e indicadores para as instituições de ensino. 

 O passo seguinte do processo, com os critérios acima definidos e após o sorteio das 

instituições, trata da aplicação dos questionários, através de entrevistas realizadas pessoalmente 

ou por e-mail após contato por telefone com explicação prévia ao entrevistado sobre o caráter 

e os objetivos da pesquisa. Estas entrevistas foram feitas preferencialmente com os diretores 

ou, em caso de impossibilidade, com gerentes administrativos ou coordenadores das escolas. A 

definição da forma de aplicação da pesquisa foi feita de acordo com a disponibilidade dos 

entrevistados, sendo que em sua maioria, os questionários foram aplicados pessoalmente. 

Para o sorteio foi utilizada uma função chamada ALEATORIOENTRE do software 

Microsoft Excel, no qual foi produzida uma planilha com os dados das escolas, identificação, 

endereço, quantidade de alunos e um número para identifica-las. A função foi configurada de 

modo a retornar aleatoriamente um número correspondente a uma escola. Os sorteios foram 

feitos por grupos de escolas conforme quantidade de alunos, como já mencionado. 

 Para cada escola sorteada, procedeu-se o contato com à mesma, no intuito de agendar a 

entrevista com um diretor ou coordenador. Em alguns casos, dependendo da disponibilidade do 

entrevistado, os questionários foram enviados por e-mail após explicação prévia por telefone, 



73 
 

como já exposto. Destes, em diversas ocasiões, foram realizados uma série de contatos 

telefônicos para sanar dúvidas sobre o questionário. No total foram realizadas vinte entrevistas 

pessoalmente e doze à distância. No caso das escolas sorteadas nas quais os possíveis 

entrevistados se negaram a responder a pesquisa, alegando principalmente falta de tempo 

disponível, e nos casos dos questionários enviados por e-mail que não tiveram retorno, foram 

sorteadas outras escolas para substituir as primeiras, de modo a possibilitar o máximo equilíbrio 

possível relativo a probabilidade de participação das instituições e mantendo a característica 

probabilística da amostra. Esses novos sorteios foram feitos respeitando os grupos das escolas, 

conforme divisão mencionada anteriormente por quantidade de alunos. A figura 8 mostra o 

mapa da região onde a pesquisa foi realizada com a identificação das localidades das escolas 

que fizeram parte da amostra. Observa-se que as entrevistas abrangeram instituições desde a 

região norte até o sul da região metropolitana de Natal, incluindo unidades localizadas no 

município de Parnamirim. 
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Legenda: Escolas  

Figura 8: Distribuição geográfica da amostra de escolas pesquisadas 

Fonte: Google Maps 

 

Os questionários foram divididos em duas partes, sendo a primeira com perguntas 

subjetivas com o intuito de coletar alguns dados das escolas, como a identificação da escola, do 

entrevistado (nome e função), o e-mail deste para que pudesse ser dado um feedback ao final 

da pesquisa, a confirmação do número atualizado de alunos, visto que havia em alguns casos 

defasagem nos números do INEP, além de informações sobre a gestão estratégica da instituição, 

com perguntas para identificar se a escola tem uma missão definida e propagada entre os 

funcionários, se possui objetivos estratégicos formalizados, se fazem algum tipo de medição de 

seu desempenho através de indicadores, se tem e como utiliza sistema de informação de gestão 

escolar e se considera viável a implantação de um sistema de gestão estratégica. Essa parte do 
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questionário com as perguntas completas encontra-se no Apêndice A e a avaliação das respostas 

estão no capítulo 5. 

A segunda parte do questionário foi considerada a principal da pesquisa, por ser a base 

para o desenvolvimento do quadro do BSC. A mesma foi composta por questões objetivas com 

a função de obter dos entrevistados quais são, de acordo com suas experiências em 

administração escolar, os principais objetivos estratégicos e indicadores de desempenho para 

gestão escolar dentro de cada uma das quatro perspectivas básicas do Balanced Scorecard, isto 

é, aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e financeira. Para cada perspectiva 

foi apresentado um conjunto de objetivos e seus potenciais indicadores coletados na literatura 

em modelos analisados nesta pesquisa e presentes no capítulo 3. Além das opções apresentadas, 

o entrevistado teve a prerrogativa de citar um ou mais objetivos e/ou indicadores que não 

estavam dentre as opções. Cada uma das quatro questões se referiu a uma perspectiva, contendo 

um quadro com uma série de objetivos e seus potenciais indicadores, de modo que o 

entrevistado deveria escolher no mínimo três e no máximo quatro itens em cada questão.  

A estratégia utilizada foi baseada na técnica “bag of stars” (GARCIA; KLEIN, 2012). 

A mesma tem como um de seus principais fundamentos dar aos participantes uma quantidade 

limitada de fichas (estrelas) para escolher as melhores ideias dentro de um conjunto maior de 

opções. Dessa forma, a ideia é promover um filtro dentre as opções disponíveis num 

determinado processo de escolha (GARCIA; KLEIN, 2012).  

No caso desta pesquisa, o filtro foi feito objetivando a obtenção dos melhores objetivos 

estratégicos com seus potenciais indicadores para a gestão de instituições de ensino 

fundamental e médio, de acordo com especialistas na área. As opções mais votadas, isto é, com 

a maior quantidade de “estrelas” recebidas, serviram como parâmetro para a produção do 

modelo do BSC. As “estrelas”, no caso desse questionário, foram tão somente a limitação 

mencionada dada aos entrevistados, na qual os mesmos deveriam marcar no mínimo três e no 

máximo quatro itens para cada perspectiva. 

 Em seguida, de acordo com a análise dos resultados dos questionários e observando-se 

os objetivos e medidas preferidos pelos entrevistados, vem a realização de um processo de 

geração de consenso para a definição de três a quatro objetivos e seus indicadores, considerados 

mais importantes para a cada perspectiva do BSC. Assim, possibilita-se elaborar um modelo 

para o scorecard que represente o perfil das escolas escolhidas. Esse processo foi descrito por 

Kaplan e Norton (1997) como uma das etapas na elaboração do BSC. 

Foram considerados primeiramente os quatro objetivos/indicadores “mais votados” para 

cada quadro, e a partir deles foi feita uma análise se os mesmos abrangiam todos os aspectos 
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das perspectivas. Estes aspectos, ou subperspectivas, foram baseados na teoria descrita no 

capítulo 2, abordada por Kaplan e Norton (1997), e definidos da seguinte forma: 

a) Perspectiva do Aprendizado e Crescimento. Considerou-se como subperspectivas as 

três categorias mencionadas: 

 Capacidade dos funcionários; 

 Capacidade dos sistemas de informação; 

 Motivação, empowerment (descentralização de poderes ou grau de liberdade 

dos funcionários) e alinhamento com os objetivos da organização. 

b) Perspectiva do Processos Internos. Foi considerado o modelo da cadeia de valores 

genérica mostrados na figura 3: 

 Processo ou ciclo de inovação; 

 Processo ou ciclo de operações; 

 Processo ou ciclo de serviço pós-venda. 

c) Perspectiva do Clientes. Para esta visão foram consideradas as medidas essenciais 

apresentadas no quadro 4, com exceção das medidas de lucratividade e participação 

no mercado que, conforme a figura 2, são consequência direta das outras três. Assim, 

as medidas consideradas foram: 

 Captação dos clientes, relacionada à qualidade de produtos e serviços; 

 Satisfação dos clientes, impactada à imagem e reputação; 

 Retenção dos clientes, consequência do aspecto do relacionamento com os 

mesmos. 

d) Perspectiva Financeira. Para a área financeira considerou-se os três temas mostrados 

no quadro 3: 

 Crescimento e mix de receitas; 

 Redução de custos / Aumento de produtividade; 

 Utilização de ativos / Estratégia de investimentos. 

 

Portanto, conforme foi ressaltado, os quatro objetivos/indicadores mais votados nos 

questionários não foram diretamente considerados para o quadro final do BSC. Antes disso, foi 

avaliado se as subperspectivas mencionadas foram contempladas com esses objetivos 

preferidos pelos entrevistados. Em caso negativo, dentre as quatro opções, os objetivos com a 

menor quantidades de votos (estrelas) foram substituídos por outros por ordem de votação e 

que tratassem de outros aspectos que não tinham sido abarcados inicialmente. 
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O último processo deste trabalho, tratou do desenvolvimento de um mapa estratégico a 

partir do modelo de objetivos e indicadores do Balanced Scorecard desenvolvido no estudo. O 

objetivo é dar subsídios para uma futura implantação do BSC por parte das escolas que tenham 

interesse, podendo utilizar o mapa como base, juntamente com o quadro de objetivos e 

indicadores do BSC, adaptando-os à realidade de cada instituição. O mapa foi montado a partir 

da análise das relações de causa e efeito dos objetivos presentes em cada perspectiva, 

fundamentando-se nas referências citadas neste trabalho. O mapa foi desenvolvido tendo a 

perspectiva do aprendizado e crescimento na sua parte inferior, logo acima dela a perspectiva 

dos processos internos e, em seguida, a perspectiva dos clientes (estudantes e partes 

interessadas), chegando na perspectiva financeira, no topo do mapa. As relações de causa e 

efeito serão indicadas fazendo-se a ligação dos objetivos inter-relacionados.  
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5 RESULTADOS 

 

 Este capítulo traz a apresentação e análise dos resultados obtidos na presente pesquisa. 

Estes resultados, conforme descrito nos objetivos e cujo processo foi detalhado na metodologia 

do trabalho, resumem-se em três principais. O primeiro trata da apresentação do panorama geral 

das escolas pesquisadas, no que diz respeito à condução da gestão estratégica destas 

instituições, além de alguns dados como o perfil dos entrevistados e a quantidade de alunos. O 

segundo resultado, considerado parte fundamental desta pesquisa, foi o quadro de objetivos e 

indicadores de desempenho do Balanced Scorecard para escolas com ensino fundamental e 

médio, considerando o contexto das instituições pesquisadas. O outro resultado obtido, não 

menos importante, foi a obtenção a partir desse quadro e com base fundamentada na literatura, 

de um mapa estratégico para as referidas instituições de ensino. 

 

5.1 PANORAMA GERAL DA GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ESCOLAS 

 

 Esta seção mostra uma análise da primeira parte dos questionários (apêndice A) 

aplicados nas entrevistas com os gestores das instituições de ensino. A ideia é descrever em 

linhas gerais o perfil dos entrevistados, isto é, quantos diretores e quantos coordenadores 

participaram, informações referentes à quantidade de alunos das escolas, como as escolas 

divulgam as suas missões, se possuem objetivos estratégicos formalizados, se realizam a 

medição do seu desempenho, se possuem e com qual eficiência utilizam sistemas de informação 

para gestão escolar e se os entrevistados consideram viável a implantação de uma ferramenta 

de gestão estratégica, como o caso do BSC. 

 A primeira pergunta do questionário foi referente à identificação da escola, o que serviu 

apenas como orientação para melhor organização dos questionários respondidos, visto que este 

dado não seria publicado, por questões de privacidade das instituições. Inclusive foi enfatizado 

antes de cada entrevista que não seria publicado nenhum dado específico das escolas, e sim os 

resultados gerais da pesquisa como um todo. 

 A segunda questão foi a identificação do entrevistado, com o seu nome e cargo, além 

do e-mail de contato para que pudesse ser enviado um feedback com os resultados gerais da 

pesquisa. Assim como na primeira questão, esses dados também foram mantidos em sigilo. 

Pode-se descrever porém, o quantitativo de diretores e coordenadores em geral entrevistados. 

As 32 entrevistas foram assim distribuídas: nove foram realizadas com diretores, três com 

gerentes administrativos, função comum em escolas de maior porte, as outras vinte entrevistas 
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foram realizadas com coordenadores, sendo cinco coordenadores gerais e os demais divididos 

entre coordenadores pedagógicos, do ensino médio e do ensino fundamental. Para as entrevistas 

buscou-se primeiramente diretores, mas em caso de falta de disponibilidade, fato bastante 

comum durante o processo, buscou-se desde o início a possibilidade de entrevista com outros 

gestores que participam ativamente das reuniões das escolas, tomando decisões importantes do 

ponto de vista administrativo e pedagógico. Este perfil procurado foi contemplado com os 

entrevistados de forma geral. 

 A terceira questão diz respeito ao quantitativo de alunos das escolas. Conforme 

explicitado na metodologia, foi feita uma divisão das instituições em quatro grupos tendo como 

base esse parâmetro, antes do início do sorteio. Dessa forma, as tentativas de realização das 

entrevistas foram feitas igualmente para cada grupo de escolas, à medida que as mesmas foram 

sorteadas. Como já detalhado, em várias escolas sorteadas não houve disponibilidade dos 

gestores para a entrevista, ou mesmo alguns que aceitaram receber o questionário por e-mail 

após a explicação prévia do seu teor, não deram retorno com as respostas. Assim, as escolas 

efetivamente pesquisadas tiveram a distribuição, em termos de quantidade de alunos, conforme 

a tabela 1. 

 

        Tabela 1: Distribuição das escolas pesquisadas por quantidade de alunos 

Faixa Universo de escolas Escolas Pesquisadas 

100-350 alunos 16 7 

351-699 alunos 16 7 

700-999 aluno 15 8 

>= 1000 alunos 15 10 

         Fonte: Elaboração própria 

 

 As três questões seguintes tinham como objetivo aferir, de acordo com os entrevistados, 

o grau de importância dado a aspectos fundamentais do ponto de vista estratégico, como missão, 

objetivos estratégicos e medição de desempenho. 

A questão de número quatro do questionário versava sobre a missão da escola, 

perguntou-se aos entrevistados se a escola tinha uma missão bem definida e propagada entre os 

seus colaboradores e estudantes. De uma forma geral, a conclusão que se pôde obter foi que as 

instituições de ensino pesquisadas possuem, em regra, uma missão, mas a mesma não é 

propagada adequadamente, com algumas exceções. Percebeu-se em muitos casos que o próprio 
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entrevistado, gestor da escola, não sabia informar a missão, tendo que consultar alguém ou 

algum documento. 

 A quinta questão perguntou se a escola possuía objetivos estratégicos formalizados. A 

pergunta suscitou várias dúvidas, mas percebeu-se de uma forma geral que, apesar de existirem 

objetivos estratégicos, os mesmos não são formalizados pelos gestores. Em relação a questão 

seguinte, sobre a medição de desempenho, em geral as escolas pesquisadas o fazem, mas a 

maioria se detendo exclusivamente a aspectos de desempenho escolar dos estudantes. Em 

relação a estas duas questões, para a obtenção de um quadro mais claro, demanda-se um estudo 

mais profundo nas escolas, o que não foi a meta do presente trabalho, este buscou uma visão 

geral. 

 A sétima questão perguntava se a escola utilizava um sistema de informação para gestão 

escolar. Todas as escolas pesquisadas utilizavam algum software, sendo alguns mais elaborados 

e com diversas funcionalidades, e outros apenas para informações de turmas, notas, etc. No 

entanto, no que tange a oitava questão, de acordo com os gestores entrevistados, os sistemas de 

informação poderiam ser melhor utilizados, dentro dos módulos que muitos deles possuem. 

Alguns softwares possuem módulos de gestão acadêmica, com acesso a informações de notas, 

diário de classe, relatórios para coordenação e secretaria, módulos de gestão financeira com 

funções de contas a pagar, contas a receber, entre outras, além de módulos complementares 

como matrícula on-line, biblioteca, controle de acesso dos alunos e funcionários e 

almoxarifado. Em muitos casos, as funções disponíveis poderiam ser melhor utilizadas. De todo 

modo, em algumas entrevistas ficou evidente que o software é muito utilizado em praticamente 

todos os recursos disponíveis. 

Já sobre a nona questão, o aplicativo funciona como ferramenta estratégica fundamental 

para as escolas, mas essa não é a regra, tendo em vista que a maioria das escolas não utiliza a 

aplicação para gestão estratégica, limitando-se muitas vezes a gerenciamento do desempenho 

escolar dos alunos. 

Para finalizar, todos os entrevistados responderam afirmativamente à décima questão, 

considerando viável a implementação de um modelo de gestão estratégica, como o BSC. Neste 

ponto foi dada uma ideia geral ao entrevistado do que seria este sistema, ressaltando-se os 

aspectos da formalização de objetivos estratégicos e seus indicadores, abordados nos quadros 

da segunda parte do questionário. É evidente que para uma análise mais qualitativa desta 

viabilidade, seria necessário um estudo aprofundado em uma dessas escolas, com oportunidade 

para uma apresentação formal do balanced scorecard aos diretores e coordenadores em geral, 
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ou até mesmo a docentes e funcionários, de modo a auferir o clima organizacional de forma 

mais fidedigna. 

5.2 DEFINIÇÃO DO MODELO DO BALANCED SCORECARD 

 

 Esta seção mostra a proposta do quadro do BSC para as escolas privadas de nível médio 

e fundamental com o perfil das instituições pesquisadas. Este resultado foi obtido a partir dos 

passos descritos na metodologia da pesquisa no capítulo 4, sendo um dos objetivos principais 

do presente trabalho. 

 Após o término da coleta de dados nas instituições de ensino, os resultados dos votos 

nos quadros referentes aos objetivos e seus respectivos indicadores foram tabulados. As tabelas 

2, 3, 4 e 5 mostram a soma dos votos para cada objetivo em cada uma das perspectivas. As 

referidas tabelas não mostram os indicadores, mas ressalta-se que os mesmos estavam presentes 

nos questionários, conforme o apêndice B. As subseções seguintes descrevem a definição dos 

quatro objetivos estratégicos de cada perspectiva para compor o modelo do BSC. 

 

5.2.1 Definição dos Objetivos e Medidas – Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

 

 Os aspectos considerados para a perspectiva do aprendizado e crescimento indicados no 

capítulo 4 e que deveriam ser abrangidos pelos objetivos do modelo proposto foram: 

“Capacidade dos sistemas de informação”, “capacidade dos funcionários” e “motivação, 

empowerment e alinhamento com os objetivos da organização”. 

Conforme observa-se na tabela 2, os quatro objetivos estratégicos mais votados na 

perspectiva do aprendizado e crescimento foram: “Melhorar a gestão do conhecimento”; 

“Apoiar o desenvolvimento cultural”; “Desenvolver competências em docentes e funcionários” 

e “Fomentar a cooperação entre funcionários e docentes”. 

Analisando esses objetivos em relação aos aspectos considerados, temos que a gestão 

do conhecimento está relacionada à categoria “capacidade dos sistemas de informação”, visto 

que a tecnologia da informação facilita e dá suporte à gestão do conhecimento, com recursos e 

técnicas usadas para permitir a produção, transferência, armazenamento e o acesso ao 

conhecimento (BLAZESKA-TABAKOVSKA; MANEVSKA, 2015). 

O objetivo de desenvolver competências em docentes e funcionários está claramente 

ligado ao aspecto da capacidade dos funcionários. O estudo de Pereira e Melão (2012), que 

insere este objetivo no seu modelo, mostra a importância dos treinamentos envolvendo 

professores e equipe de apoio através da própria metodologia de implantação do BSC usada na 
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pesquisa. Ela envolve a participação dos docentes e outros funcionários em todo o processo de 

planejamento, incluindo a participação dos mesmos em treinamentos sobre o BSC.  

Já o fomento à cooperação entre funcionários e docentes, relaciona-se com a categoria 

de motivação, empowerment e alinhamento com os objetivos da organização, pois as suas 

medidas abrangem o grau de cooperação entre os colaboradores e o índice de satisfação dos 

mesmos. Se estes indicadores apresentarem bons níveis, certamente a motivação e o 

empowerment, que é o grau de liberdade e autonomia dos funcionários para tomar decisões 

relevantes, estarão em alta na instituição. Sayed (2013) considera este objetivo envolvendo o 

ambiente de trabalho como um todo, se o mesmo for adequado, levará ao bem-estar de todos 

os envolvidos nas atividades cotidianas das escolas. 

 

Tabela 2: Resultados dos questionários relativos aos objetivos da perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Número de votos por objetivo estratégico no questionário de "Aprendizado 

e Crescimento" 

Objetivos Quantidade 

Melhorar a gestão do conhecimento 24 

Apoiar o desenvolvimento cultural 17 

Desenvolver competências em docentes e funcionários 17 

Fomentar a cooperação entre funcionários e docentes 12 

Atrair e desenvolver corpo docente de qualidade 11 

Atrair e desenvolver uma equipe de qualidade 11 

Priorizar as inovações 10 

Melhorar as habilidades em Tecnologia da Informação (TI) 9 

Alinhar funcionários e docentes à estratégia 7 

Fonte: Elaboração própria 

 

Finalizando, o desenvolvimento cultural pode abranger os dois aspectos citados. O 

alcance deste objetivo influi diretamente no aspecto da capacidade dos funcionários, bem como 

pode e deve afetar a motivação e o empowerment dos funcionários e docentes, assim como 

englobar iniciativas que promovam o alinhamento dos mesmos com os objetivos estratégicos 

da instituição. Um exemplo disso seria a própria implantação de um sistema como o BSC, que 



83 
 

requer uma mudança cultural no cotidiano da empresa. Pereira e Melão (2012) destacam como 

indicadores, dentro dessa questão do desenvolvimento cultural, o número de atividades que 

tenham um impacto cultural na região e o número de cursos com conteúdo local e regional, que 

poderiam envolver os alunos dentro do conteúdo das disciplinas e, no que tange a perspectiva 

do aprendizado e crescimento, cursos para os funcionários. 

Assim, visto que os quatro objetivos mais votados pelos entrevistados na perspectiva do 

aprendizado e crescimento englobaram as três categorias consideradas, optou-se por escolhê-

los para o modelo do BSC deste trabalho, incluindo os seus respectivos indicadores de 

desempenho, listados no apêndice B. Dessa forma, temos: 

Objetivos Estratégicos para a perspectiva do Aprendizado e Crescimento: 

 Melhorar a gestão do conhecimento; 

 Desenvolver competências em docentes e funcionários; 

 Apoiar o desenvolvimento cultural; 

 Fomentar a cooperação entre funcionários e docentes. 

 

5.2.2 Definição dos Objetivos e Medidas – Perspectiva dos Processos Internos do 

Negócio 

 

Para a perspectiva dos processos internos do negócio, os aspectos respeitados e 

indicados no capítulo 4 foram os processos do modelo da cadeia de valores genérica (figura 3): 

“Processo ou ciclo de inovação”, “processo ou ciclo de operações” e “Processo ou ciclo de 

serviço pós-venda”. 

Conforme a tabela 3, os objetivos estratégicos preferidos pelos gestores entrevistados 

sobre a perspectiva dos processos internos do negócio pela ordem foram: “Desenvolver gestão 

de relacionamento com clientes”; “Desenvolver o Ensino e aprendizagem”; “Gerenciar 

dependência das partes interessadas (pais, docentes, coordenadores, etc.)”, “Melhorar os 

processos de TI” e “Melhorar a satisfação de todos com os processos”. Estes dois últimos 

objetivos receberam o mesmo número de votos. 

Dentro das subáreas consideradas, o primeiro objetivo citado por ordem de preferência, 

desenvolver gestão de relacionamento com clientes, está dentro do escopo do ciclo de serviço 

pós-venda, visto que refere-se aos canais de relacionamento com os clientes, visando a 

satisfação dos mesmos (TOHIDI et al., 2010). 

O objetivo subsequente, ainda por ordem de escolha dos entrevistados, foi o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, que está claramente relacionado à efetiva prestação 
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de um serviço de qualidade pelas escolas, englobando portanto, conforme Kaplan e Norton 

(1996), o ciclo de operações. 

 

Tabela 3: Resultados dos questionários relativos aos objetivos da perspectiva dos Processos Internos do Negócio 

Número de votos por Objetivo Estratégico no questionário de "Processos 

Internos do Negócio" 

Objetivos Quantidade 

Desenvolver gestão de relacionamento com clientes 22 

Desenvolver o Ensino e aprendizagem 20 

Gerenciar dependência das partes interessadas (pais, 

docentes, coordenadores, etc.) 

17 

Melhorar os processos de TI 13 

Melhorar a satisfação de todos com os processos 13 

Desenvolver o marketing da escola 8 

Melhorar eficiência operacional 6 

Gestão Institucional 6 

Garantir a disponibilidade dos recursos existentes 3 

Gerenciar o relacionamento com fornecedores 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

O terceiro objetivo mais votado, gerenciar dependência das partes interessadas, diz 

respeito também ao planejamento das operações, isto é, à prestação do serviço. Esse 

planejamento é medido pelo número de reuniões com a coordenação, docentes e com os pais 

de alunos (SCHOBEL; SCHOLEY, 2012). 

No quarto lugar entre os objetivos mais votados há um empate entre melhorar os 

processos de TI e melhorar a satisfação de todos com os processos. Entre os aspectos da 

perspectiva dos processos internos, ainda não está compreendido o ciclo de inovação. Dentre 

estes dois citados, selecionamos então para o nosso modelo o objetivo de melhorar os processos 

de TI, que está relacionado ao processo de inovação da instituição. Bons processos de TI podem 

contribuir para redução de custos, melhorar a eficiência dos processos e consequentemente 

ajudar a melhorar na satisfação dos clientes, desenvolver novos serviços e até mesmo contribuir 

para gerenciar a marca da instituição, auxiliando por exemplo nas atividades de marketing e 
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expansão da organização (TOHIDI et al., 2010). Observa-se que um outro objetivo, melhorar a 

satisfação de todos com os processos, está relacionado com o ciclo de operações. 

Assim, os quatro Objetivos Estratégicos para a perspectiva dos Processos Internos são: 

 Desenvolver Gestão de Relacionamento com Clientes; 

 Desenvolver o Ensino e Aprendizagem; 

 Gerenciar dependência das partes interessadas; 

 Melhorar os Processos de Tecnologia da Informação. 

 

5.2.3 Definição dos Objetivos e Medidas – Perspectiva dos Clientes 

 

Para a perspectiva dos clientes, foram consideradas as medidas essenciais (quadro 4), 

indicadas no capítulo 4: “Captação dos clientes, relacionada à qualidade de produtos e serviços, 

“satisfação dos clientes”, ligada à imagem e reputação e “retenção dos clientes”, consequência 

do relacionamento com os mesmos. Estas medidas devem estar contempladas pelos objetivos 

selecionados. 

Como pode ser observado na tabela 4, nos quadros da perspectiva dos clientes, os 

objetivos escolhidos pelos gestores por ordem de preferência foram: “Desenvolver habilidades 

nos estudantes”; “Preparar os estudantes para ingressar em universidades”; “Proporcionar bons 

resultados dos alunos nas disciplinas” e “Atrair novos estudantes”. 

Dentro das subáreas consideradas para esta perspectiva, o primeiro objetivo, 

desenvolver habilidades nos estudantes, impacta primordialmente na retenção dos mesmos, 

visto que está relacionado com a experiência do cliente com o serviço (KAPLAN; NORTON, 

1996). Os dois objetivos seguintes mencionados estão diretamente ligados aos aspectos da 

satisfação, e consequentemente impactam na retenção dos clientes, visto que são aspectos 

voltados para os resultados dos estudantes, relativos ao desempenho nas disciplinas e ao sucesso 

no ingresso no ensino superior, que só poderão ser alcançados com um ensino de qualidade. 

Metas relacionadas ao resultado estudantil são enfatizadas, dentro da perspectiva dos clientes, 

por Pereira e Melão (2012), incluindo indicadores como o percentual de notas finais acima de 

8,0 e o percentual de sucesso estudantil, isto é, estudantes aprovados (quadro 11). 

Conforme a figura 2, bons resultados no aspecto da satisfação citado, terá consequência 

na atração dos clientes, em função de uma boa imagem e reputação da instituição, ou do valor 

da sua marca (KAPLAN; NORTON, 1996). Contudo, é importante ter indicadores que meçam 

diretamente a atração dos clientes. No caso do nosso modelo, o último item mencionado entre 
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os mais votados foi exatamente a atração de novos estudantes, destacado no estudo de Schobel 

e Scholey (2012). 

Portanto, apesar de outros aspectos importantes presentes no questionário, como a 

manutenção dos estudantes existentes, foram escolhidos para o quadro final os quatro objetivos 

preferidos pelos gestores, que englobam os três aspectos, captação, retenção e satisfação dos 

clientes considerados para o nosso modelo. 

 

Tabela 4: Resultados dos questionários relativos aos objetivos da perspectiva dos clientes 

Número de votos por objetivo estratégico no questionário de "Clientes" 

Objetivos Quantidade 

Desenvolver habilidades nos estudantes 20 

Preparar os estudantes para ingressar em universidades 19 

Proporcionar bons resultados dos alunos nas disciplinas 17 

Atrair novos estudantes 17 

Manutenção dos estudantes existentes 15 

Atender e superar as expectativas de serviço 14 

Investir na imagem do corpo docente 8 

Investir na gestão da marca 6 

Apoio para fomentar programas educacionais 5 

Desenvolver novos serviços 3 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Sendo assim, os Objetivos Estratégicos para a perspectiva dos Clientes são: 

 Desenvolver habilidades nos estudantes; 

 Preparar os estudantes para ingressar em universidades; 

 Proporcionar bons resultados dos alunos nas disciplinas; 

 Atrair novos estudantes. 

 

5.2.4 Definição dos Objetivos e Medidas – Perspectiva Financeira 
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Dentro dos temas financeiros citados por Kaplan e Norton (1996) e considerados para o 

nosso modelo neste trabalho, passamos à análise se os objetivos financeiros mais votados nas 

entrevistas englobam estes aspectos, que são: “Crescimento e mix de receitas”, “redução de 

custos / Aumento de produtividade”, “utilização de ativos / estratégia de investimentos". 

Os quatro objetivos mais votados por ordem de preferência, conforme tabela 5, foram: 

“Aumentar a receita total a partir do número de alunos”; “Aumentar a produtividade do capital 

humano”; “Aprimorar a gestão dos recursos” e “Aumentar a receita”. O primeiro e o último 

objetivo estão ligados ao aspecto do crescimento e mix de receitas. Vale ressaltar uma diferença 

entre os dois objetivos. O aumento da receita total a partir do número de alunos diz respeito ao 

impacto deste fator na receita esperada. Mas o aumento da receita pode ser obtido através de 

outros caminhos, como a redução na inadimplência, citado como um objetivo por alguns 

entrevistados, mas que foi considerado como indicador nesta meta do aumento da receita. 

 

Tabela 5: Resultados dos questionários relativos aos objetivos da perspectiva financeira 

Número de votos por objetivo estratégico no questionário "Financeiro" 

Objetivos Quantidade 

Aumentar a receita total a partir do número de alunos 23 

Aumentar a produtividade do capital humano 20 

Aprimorar a gestão dos recursos 18 

Aumentar a receita 14 

Diminuição do custo total dos serviços 11 

Melhorar o retorno sobre o capital empregado (Ex.: 

Colocando em circulação investimentos parados) 

10 

Investir na capacidade de TI 7 

Aumentar as fontes de receita 6 

Executar ações para permitir o aumentar dos preços dos 

serviços 

5 

Fonte: Elaboração própria 

 

O objetivo de aumentar a produtividade do capital humano abrange o aspecto da 

utilização de ativos e estratégia de investimentos. Para instituições de ensino o capital humano, 

especialmente os docentes, é primordial para o sucesso organizacional. Em termos financeiros, 

trata-se de um investimento com grande potencial de retorno, sendo portanto primordial a 
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valorização deste patrimônio, procurando aproveitar ao máximo o potencial humano, por 

exemplo envolvendo as pessoas no desenvolvimento de projetos inovadores para a escola. 

Kaplan e Norton (1997), quando tratam da perspectiva financeira, no que tange ao aspecto 

citado da melhoria na utilização dos ativos, ressaltam a importância do investimento no capital 

físico, mas também destacam a importância do investimento no capital intelectual e humano, 

como técnicos capacitados, pessoal com conhecimento do mercado e até banco de dados. Os 

autores do BSC destacam ainda que o retorno sobre o investimento em ativos intelectuais, 

aumentará também o retorno global sobre o investimento de uma empresa. O objetivo de 

aprimorar a gestão dos recursos, por sua vez, também está ligado ao aspecto da utilização dos 

ativos, de forma a prover o melhor uso da estrutura das escolas, salas, equipamentos, etc. 

Hladchenko (2015) destaca este aspecto quando aborda o uso eficiente dos recursos disponíveis  

em um dos quadros apresentados para as instituições de ensino.  

Dessa forma, o aspecto da redução de custos / aumento de produtividade fica descoberto. 

Substituímos no nosso modelo final o quarto item mais votado, aumento da receita, pelo quinto 

objetivo preferido pelos gestores, diminuição do custo total do serviço, que cobre este aspecto 

mencionado, concluindo assim a escolha dos quatro objetivos do ponto de vista financeiro para 

o nosso modelo final do BSC. Apesar do aumento da receita ser primordial dentro da 

perspectiva financeira, o aspecto do crescimento e mix de receitas já está coberto através do 

objetivo de aumentar a receita a partir do número de alunos, visto que o aumento do número de 

alunos aliado a diminuição de custo, bem como o aprimoramento da gestão dos recursos 

certamente terão impacto positivo na receita bruta e líquida. Tohidi et al. (2010) inclui em seu 

modelo o objetivo de redução do custo total dos serviços dentro do mapa estratégico 

desenvolvido para instituições de ensino, o mesmo levará ao aumento do lucro. 

Assim, os objetivos estratégicos para a perspectiva financeira do modelo são: 

 Aumentar a receita total a partir do número de alunos; 

 Aumentar a produtividade do capital humano; 

 Aprimorar a gestão dos recursos; 

 Diminuição do custo total do serviço. 

 

5.2.5 Apresentação do Modelo do BSC finalizado 

 

A figura 9 apresenta o resultado do modelo do BSC obtido neste trabalho, considerando 

os objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores de desempenho de acordo com os 
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critérios descritos. Foram considerados quatro objetivos para cada visão do quadro, sendo que 

para alguns objetivos foram inseridos múltiplos indicadores, com base nas referências 

analisadas. O apêndice C apresenta a distribuição completa das escolhas dos objetivos e 

indicadores por parte dos entrevistados. A numeração dos objetivos está nos quadros do 

apêndice B. É importante ressaltar que as escolas não foram identificadas, conforme acordo 

com os entrevistados antes da aplicação dos questionários.
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Figura 9: Balanced Scorecard para Instituições de Ensino Privadas de Nível Fundamental e Médio 

Fonte: Elaboração própria
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5.3 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Esta seção visa apresentar a descrição e o modelo de um mapa estratégico para as escolas 

com o perfil das instituições participantes desta pesquisa, a partir do quadro geral do BSC 

apresentado na seção anterior. O objetivo é mostrar a interação entre as perspectivas do BSC 

dentro do modelo desenvolvido, enfatizando as ligações entre os seus objetivos estratégicos. 

Ou seja, mostrar as relações de causa e efeito identificadas. 

Os mapas estratégicos, conforme sublinham Cullen et al. (2003), tem a função de 

proporcionar maior clareza quanto às questões de causa e efeito nas quatro perspectivas do 

scorecard. Kaplan e Norton (2000) ressaltam que o valor de um ativo intangível, ênfase no 

contexto do BSC, não pode ser considerado isoladamente numa organização. Este valor surge 

de todo o conjunto de ativos que estão interligados.  

O modelo provê uma linguagem e estrutura que pode ser usada para descrever qualquer 

estratégia, bem como demostrar os fatores que influenciam diretamente no desempenho 

financeiro (KAPLAN; NORTON, 2000). Neste caso, onde os resultados financeiros são o 

objetivo final, o sistema está mais voltado a organizações privadas. Contudo ele pode ser 

flexibilizado para a esfera pública, com a mudança do mapa estratégico. O trabalho de Bentes 

(2011), por exemplo, propõe um mapa para a polícia militar do estado do Rio Grande do Norte, 

no qual a perspectiva financeira está na parte inferior do modelo, com objetivos como a 

aplicação financeira dos recursos orçamentários, e no topo do mapa está a perspectiva 

“sociedade”, relacionada à imagem da polícia perante a comunidade, sensação de segurança da 

população entre outros fatores. Um outro exemplo de aplicação na esfera pública, este na área 

educacional, está no artigo de Paliszkiewicz e Klepacki (2015). Nele também observamos um 

mapa estratégico com a perspectiva financeira na parte inferior, enquanto no topo está a 

perspectiva das partes interessadas. 

 

5.3.1 Detalhamento do Mapa Estratégico 

 

Este tópico descreverá as relações de causa e efeito entre os objetivos estabelecidos no 

quadro geral apresentado e que estarão presentes no mapa estratégico. Para a interligação dos 

objetivos através dessas relações, primeiramente o mapa foi disposto com a perspectiva do 

aprendizado e crescimento na parte inferior, logo acima a perspectiva dos processos internos, 

seguida pela perspectiva dos clientes, e finalizando com a perspectiva financeira na parte 

superior. Esta disposição é a tradicional para instituições com fins lucrativos, com o resultado 
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final direcionado à melhoria dos indicadores financeiros, conforme salientam Kaplan e Norton 

(2000). O mapa estratégico desenvolvido para as instituições de ensino que participaram da 

pesquisa ou escolas com o perfil semelhante encontra-se na figura 10. 

Começaremos a descrição do mesmo de baixo para cima. Na perspectiva do aprendizado 

e crescimento, o objetivo “Melhorar a Gestão do Conhecimento” possui ligação, ou relação de 

causa e efeito, com três objetivos da perspectiva dos processos internos. Ele influi diretamente 

no “Desenvolvimento da Gestão de Relacionamento com os Clientes” e no “Ensino e 

Aprendizagem”, conforme preceitua Chen et al. (2014) e foi relatado no capítulo 2. De fato são 

relações bastante nítidas, visto que uma gestão eficiente do conhecimento numa instituição de 

ensino abrangendo docentes, funcionários e consequentemente os estudantes, levará à melhoria 

do ensino e aprendizagem e também afetará positivamente o relacionamento com os clientes. 

Neste último ponto, o próprio artigo de Chen et al. (2014) ressalta a importância do 

envolvimento dos pais dos alunos neste processo de gestão do conhecimento. 

A última relação do objetivo da gestão do conhecimento é com a melhoria dos processos 

de TI. São dois objetivos totalmente ligados, com uma melhor gestão e compartilhamento de 

conhecimentos na organização, no que tange ao uso da tecnologia da informação, certamente 

acarretará a melhoria destes processos. Schobel e Scholey (2012) destacam que a gestão do 

conhecimento, dentro do contexto de uma instituição de ensino, vai contribuir para os processos 

de inovações tecnológicas e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, visando 

o uso destes recursos nos processos de aprendizagem. 

Já o apoio ao desenvolvimento cultural se difere da questão da gestão do conhecimento, 

pois está diretamente relacionado à ampliação dos conhecimentos dos colaboradores, não se 

preocupando com o gerenciamento deste conhecimento. O desenvolvimento cultural visa ainda 

estabelecer uma determinada cultura de acordo com os interesses da organização, seja de 

postura no trabalho, de atendimento aos clientes e relacionamento com os mesmos, entre outros 

fatores. Esse fator, conforme preceitua Tohidi et al. (2010) e demonstra no mapa estratégico 

desenvolvido no trabalho deles, influencia diretamente no relacionamento com os clientes e na 

melhoria dos processos de TI, devido aos treinamentos realizados neste processo de ampliação 

de conhecimentos. Justifica-se assim estas duas ligações no nosso mapa na figura 10. 

O fomento à cooperação entre funcionários e docentes vai influir diretamente na 

melhoria do ensino e aprendizagem. No estudo de Otieno et al. (2015) sobre os efeitos das 

práticas de bem estar para os docentes no desempenho dos mesmos nas práticas de ensino, um 

dos pontos considerados foi a promoção do relacionamento interpessoal entre os colaboradores 

em geral no ambiente escolar. De fato é notório que um bom relacionamento entre os 
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colaboradores no ambiente de trabalho é primordial para bons resultados na atividade fim de 

uma empresa, que no caso de uma escola é o ensino e aprendizagem. 

Finalizando as relações de causa e efeito envolvendo a perspectiva do aprendizado e 

crescimento, temos a influência do objetivo de desenvolver competências em docentes e 

funcionários sobre a questão do ensino e aprendizagem. Conforme já descrito e também 

ressaltado no trabalho de Pereira e Melão (2012), os indicadores para este objetivo estão 

diretamente relacionados à capacidade dos funcionários em geral e docentes, envolvendo horas 

de treinamento e número de colaboradores envolvidos nesses treinamentos. É evidente que, no 

que concerne aos professores, haverá uma consequência direta na qualificação dos mesmos, 

bem como no processo de ensino e aprendizagem. 

Passamos agora a descrição das relações de causa e efeito que têm origem na perspectiva 

dos processos internos. O objetivo de “Desenvolver o Ensino e Aprendizagem” está ligado aos 

quatro objetivos da perspectiva dos clientes. Essas ligações podem ser justificadas analisando 

os indicadores considerados para este objetivo no quadro geral do BSC definido neste trabalho 

(figura 9) e alguns mencionados por Dorweiler e Yakhou (2005) para a perspectiva dos clientes 

como a satisfação dos estudante, pais, professores, diretores e demais envolvidos no processo, 

notas e taxas de aprovação nas disciplinas, reputação do corpo docente, inovações ensinadas, 

habilidades desenvolvidas pelos alunos e taxa de aprovação de egressos em universidades. 

Todos estes indicadores são claramente afetados positivamente quando a escola tem um 

processo de ensino e aprendizagem satisfatório. Os objetivos ligados aos indicadores 

mencionados e presentes na perspectiva dos Clientes são, “Proporcionar bons resultados dos 

alunos nas disciplinas”, “Preparar os estudantes para ingressar em Universidades”, 

“Desenvolver Habilidades nos Estudantes” e “Atração de novos estudantes”. Sobre este último 

citado, foi considerada a relação direta com a qualidade do ensino e aprendizagem como 

consequência lógica. Neste caso no entanto, alguns aspectos devem ser observados, como a 

publicidade da escola para divulgar a sua reputação sobre essa qualidade. 

 O objetivo de “Gerenciar dependência das partes interessadas” origina duas relações no 

nosso mapa. A primeira o relaciona ao objetivo de proporcionar bons resultados dos alunos nas 

disciplinas, o que se justifica pois gerenciar as dependências envolve indicadores relativos às 

reuniões em geral, entre elas por exemplo com o conselho escolar ou de pais e mestres, que 

serão úteis para acompanhar o desempenho dos estudantes. Ter um bom acompanhamento é 

um dos fatores que contribui para este desempenho, como reforçam Dessen e Polonia (2007), 

destacando que a família e a escola são ambientes de desenvolvimento e aprendizagem humana 

que podem funcionar como propulsores ou inibidores dele.  
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A outra relação do objetivo de gerenciar dependência das partes interessadas no mapa é 

com o aumento da produtividade do capital humano, objetivo escolhido para a perspectiva 

financeira do modelo. Conforme abordado no capítulo 2 citando Paiva (2001), o capital humano 

refere-se às habilidades, experiências, qualificações e relações sociais das pessoas. Gerenciar 

as dependências das partes interessadas envolve indicadores referentes ao número de reuniões 

entre todos os envolvidos no ambiente educacional. Reuniões de planejamento entre 

professores, direção e coordenadores, por exemplo, contribuirão para a tomada de decisões 

envolvendo a produtividade dos recursos humanos, isto é, do capital humano, através do 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares entre os professores, planejamento de ações 

como eventos culturais ou sociais, entre outras deliberações que venham a favorecer a 

produtividade do pessoal da instituição. Deve-se ressaltar que este objetivo inserido na 

perspectiva financeira está ligado a valorização e bom aproveitamento deste capital humano, e 

não a sua criação, esta provém dos objetivos das perspectivas inferiores no mapa. Ruskov e 

Todorova (2008) complementam essa visão, ressaltando que, para alcançar os objetivos 

acadêmicos, as universidades precisam atrair professores com capital humano valioso, fazer 

acordo com eles, a fim de proporcionar um alto retorno sobre o investimento neles. 

Para isso é relevante considerar a necessidade do investimento financeiro na gestão de 

recursos humanos (RH), de modo que viabilize a promoção de uma gestão estratégica destes 

recursos nas organizações. Este investimento, que inclusive foi inserido como indicador no 

objetivo mencionado da produtividade do capital humano, propiciará ao departamento de 

recursos humanos uma atuação proativa buscando a contribuição para a realização de vários 

objetivos mencionados no nosso quadro, alinhando a gestão de RH à estratégia organizacional. 

Freitas e Jabbour (2010) respaldam essa visão quando mencionam que no contexto estratégico 

as tradicionais práticas de RH ganham novas estratégias, como a utilização de ferramentas 

tecnológicas nos processos de recrutamento, avaliação de desempenho e treinamento. Propõe-

se portanto que os colaboradores são ativos essenciais da organização e que o seu valor pode 

ser aumentado através de uma abordagem coerente de investimento na sua formação e 

desenvolvimento. 

 A respeito do objetivo “Melhorar os Processos de TI”, o mesmo está ligado no mapa 

estratégico aos objetivos “Aprimorar a Gestão dos Recursos” e “Diminuição do Custo Total 

dos Serviços”. A eficiência na gestão de recursos e processos de tecnologia da informação tem 

como um de seus principais propósitos a diminuição dos custos, a partir do momento que leva 

a uma maior eficiência dos serviços em geral numa organização. O mapa apresentado por 

Tohidi et al. (2010), que também contém este objetivo relativo aos processos de TI, faz essa 
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ligação direta com o objetivo financeiro de redução de custos. A melhoria da gestão de recursos 

em geral também pode ser obtida através de recursos de TI bem utilizados, de modo a controlar 

melhor e de forma automatizada os ativos na instituição. Finalmente, o objetivo “Desenvolver 

Gestão de relacionamento com os clientes” está ligado à atração de novos estudantes na 

perspectiva dos clientes. Conforme Tohidi et al. (2010), o bom relacionamento com os clientes 

vai gerar a satisfação dos mesmos, essa satisfação pode atrair novos estudantes, especialmente 

se trabalhada com estratégias de marketing. 

 Fazendo a análise das relações originadas da perspectiva dos Clientes, começamos com 

o objetivo “Atração de novos estudantes”, que está ligado ao objetivo “Aumentar a receita total 

a partir do número de alunos”, na perspectiva financeira. A relação é intuitiva, visto que atração 

de novos estudantes contribuirá para o aumento da quantidade total de alunos da instituição, 

afetando diretamente na receita bruta ou total. É claro que para influenciar também na receita 

líquida, deve-se observar a necessidade de investimentos na infraestrutura, para que a escola 

possa comportar turmas maiores sem a perda de qualidade. Isso pode incluir ampliação dos 

sistemas de refrigeração das salas, sistemas de som para as aulas em caso de necessidade, entre 

outros investimentos. O uso eficiente destes recursos está relacionado à ligação inserida no 

mapa entre os objetivos da perspectiva financeira “Aprimorar a gestão de recursos” e 

“Diminuição do custo dos serviços”, pois conforme mencionado, será fundamental uma boa 

gestão dos recursos existentes para evitar o desperdício destes recursos, por exemplo, alocando-

se salas com capacidade excessiva para a demanda de alunos. 

 Continuando as ligações com origem na perspectiva dos clientes, temos uma entre o 

objetivo “Proporcionar Bons Resultados dos Alunos nas Disciplinas” e “Aumentar a receita 

total a partir do número de alunos”. Um bom desempenho do estudante nas disciplinas, com 

um aprendizado adequado e boas notas, tenderá a aumentar sua motivação, diminuindo a 

possibilidade de evasão ou mudança de escola. Além disso a eficiência dos alunos nos mais 

diversos campos de ensino atrelada à publicidade da instituição em cima deste fator tende a 

atrair novos alunos. Tudo isso influenciará diretamente a quantidade de estudantes da escola e 

o consequente aumento da receita. Analogamente, a influência da preparação dos discentes para 

o ingresso nas universidades, aumentando assim os índices de aprovados no ensino superior, 

também melhorará a reputação do colégio e possibilitará a chegada de novos alunos. Estas duas 

relações não são diretas, demandam a atuação da administração, especialmente com estratégias 

de marketing, o que poderia entrar nas iniciativas dentro destes objetivos, no caso de uma 

implantação do BSC. 
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A última relação indicada no mapa e ainda não descrita é entre o objetivo “Desenvolver 

habilidades nos estudantes” e “Aumentar a produtividade do capital humano”. A influência é 

lógica pela própria definição de capital humano já mencionada, neste caso o capital humano a 

ser aproveitado está voltado para os estudantes, que deve ser um objetivo essencial numa 

instituição de ensino, ajudar a produzir esse conjunto de valores em seus alunos, beneficiando 

os mesmos no decorrer de suas formações, e tornando-os vitrines para a escola da qual eles 

foram egressos. 

Todas essas relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos nas quatro 

perspectivas podem-se ser observadas no mapa estratégico da figura 10, um dos resultados deste 

trabalho. O desenvolvimento deste mapa tem o propósito de mostrar uma visão estratégica geral 

para gestão escolar no ensino médio e fundamental em instituições privadas, permitindo a 

visualização da interação entre objetivos que normalmente são isolados entre diferentes 

departamentos. A ideia é integrar os colaboradores em geral da instituição de forma que eles 

trabalhem em conjunto tendo em mente a estratégia organizacional. 
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Figura 10: Modelo de Mapa Estratégico para Instituições de Ensino Privadas de Nível Fundamental e Médio 

Fonte: Elaboração própria 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho foi direcionado à exploração da gestão estratégica em instituições de 

ensino privadas, com foco nos níveis fundamental e médio de educação. As metas principais 

foram a descrição do panorama geral sobre a gestão das escolas pesquisadas do ponto de vista 

estratégico, a elaboração de um modelo com objetivos e indicadores, com base no Balanced 

Scorecard, e o desenvolvimento de um mapa estratégico para as referidas instituições a partir 

do modelo. A partir de uma revisão de literatura sobre o BSC, principalmente com aplicações 

na área educacional, bem como pesquisa de artigos sobre gestão escolar de um modo geral, 

deu-se o embasamento deste trabalho. 

 Com a exploração, seleção e análise de trabalhos publicados em importantes bases de 

dados científicas sobre o BSC, especialmente aplicado em instituições de ensino, foi 

desenvolvido um modelo preliminar de objetivos e indicadores. A partir deste modelo, foi 

elaborado um questionário com um quadro para cada perspectiva contendo estes objetivos e 

indicadores. Também foram elaboradas uma série de perguntas subjetivas, com a finalidade de 

compreender a ideia geral sobre a gestão estratégica nas escolas pesquisadas. 

 Os questionários foram aplicados dentro dos critérios estabelecidos. A partir dos dados 

coletados, foram definidos quatro objetivos com seus respectivos indicadores para cada 

perspectiva, compondo-se o modelo final do BSC, que é aplicável ao universo de escolas que 

participaram da pesquisa ou instituições com características semelhantes. Com base no modelo 

e na literatura foi elaborado o mapa estratégico com as relações de causa e efeito entre os 

objetivos de cada perspectiva. 

 

6.1 CONCLUSÕES SOBRE O MODELO PROPOSTO E LIMITAÇÕES 

 

 O modelo de BSC elaborado sugere uma visão estratégica geral para instituições de 

ensino com o perfil das escolas participantes da pesquisa. Este modelo pode servir de ponto de 

partida para a aplicação prática da metodologia em escolas privadas de nível médio e 

fundamental, podendo ser adaptado à realidade particular de cada uma. A partir da referência 

desenvolvida, é oferecida uma base para a elaboração de um modelo personalizado para uma 

determinada escola. Partindo do quadro com objetivos e indicadores, para colocar a gestão 

estratégica em ação, a instituição precisará definir metas e iniciativas indicando quando e como 
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pretende alcançar os indicadores propostos, através da execução prática dessas iniciativas, 

implantando-se efetivamente o BSC. 

 O mapa estratégico elaborado contribuirá para o entendimento das relações de causa e 

efeito entre os objetivos de cada perspectiva, de modo que os gestores tenham uma maior 

compreensão desses relacionamentos entre os diferentes setores e o impacto dos resultados de 

cada perspectiva sobre as demais. 

 Este modelo tem algumas limitações, como a dificuldade de ser aproveitado em 

situações muito diferentes das circunstâncias às quais as escolas participantes da pesquisa 

estavam submetidas, considerando por exemplo a variável temporal e de localidade. No caso 

de instituições localizadas em países com culturas e níveis de desenvolvimento muito distintos, 

pode-se inviabilizar o uso adequado do modelo, devendo-se elaborar quadros específicos para 

a realidade local. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES SOBRE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Conforme constatado e demonstrado durante a pesquisa, os estudos sobre a aplicação 

do Balanced Scorecard na gestão de instituições de ensinos publicados nas principais bases de 

dados internacionais são consideravelmente escassos, fato ainda mais relevante quando 

tratamos de ensino não superior. Uma das consequências disso é a carência de um maior 

embasamento sobre o sucesso da ferramenta para a gestão escolar, que agrava-se com as 

características particulares das instituições estudadas em diferentes regiões do mundo, o que 

dificulta conclusões mais detalhadas sobre a eficiência do BSC no referido setor. Outra 

dificuldade que pode ser acrescentada complementando este aspecto, conforme preceituam 

Mooraj et al. (1999), é sobre como as empresas podem saber o quanto de valor foi adicionado 

através da aplicação do BSC, visto que muitas vantagens deste são de natureza intangíveis, de 

difícil quantificação para demonstrar a relação custo-benefício. 

 Por outro lado, os casos de sucesso encontrados e esta lacuna identificada abrem espaço 

para a exploração de mais pesquisas sobre o tema, sejam estudos mais gerais como também 

estudos de casos que verifiquem a aplicação do sistema em instituições de ensino, ou mesmo 

pesquisa-ações que acompanhem ou promovam experiências de implantação do BSC em 

escolas, além da possibilidade de novos estudos integrando o modelo a outras ferramentas. No 

que tange à metodologia do presente trabalho, é possível a replicação de pesquisas semelhantes 

em diferentes países, desenvolvendo-se modelos que representem as circunstâncias regionais 

e/ou de diferentes tipos de instituições e modalidades de ensino. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOBRE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA ESCOLAS 

DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

1) Nome da Escola: 

 

2) Nome do entrevistado, função e e-mail de contato: 

 

3) Quantos alunos em média a instituição possui atualmente? 

  

4) A escola tem uma missão definida e propagada entre os seus funcionários?  

 

5) A escola possui objetivos estratégicos formalizados? 

 

6) A escola realiza de alguma forma a medição de seu desempenho através de indicadores? 

 

7) A escola utiliza algum sistema de informação para automatizar os seus processos de gestão 

escolar? Em caso afirmativo, qual? 

 

8) A escola utiliza os recursos do sistema, disponibilizados e contratados, de forma eficiente? 

 

9) O sistema está sendo de fato uma ferramenta para a gestão estratégica da escola? 

 

10) O sr.(a) considera viável a implementação e uso de um  sistema de medição de desempenho 

e gestão estratégica na escola com a participação dos funcionários? Se não, por quê? 
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APÊNDICE B: QUADROS PARA SELEÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E 

INDICADORES NAS PERSPECTIVAS DO BSC 

 

Dentre os objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores apresentados em cada 

quadro a seguir, marque na coluna da direita no mínimo três e no máximo quatro que considere 

mais importantes para cada perspectiva: 

 

 Perspectiva de aprendizado e crescimento 

Nº Objetivos Indicadores 

Marcar 3 

ou 4 opções 

com um 

“X” 

1 
Melhorar as habilidades em 

Tecnologia da Informação (TI) 

Número de treinamentos anuais em 

recursos de TI; Número de serviços 

e tecnologias de TI introduzidas por 

ano. 

 

2 Priorizar as inovações 

Quantidade de iniciativas 

inovadoras por ano (Ex.: Novas 

metodologias pedagógicas) 

 

3 
Atrair e desenvolver corpo 

docente de qualidade 

Taxa de rotatividade do corpo 

docente 

 

4 
Atrair e desenvolver uma 

equipe de qualidade 

Taxa de rotatividade dos 

funcionários 

 

5 
Melhorar a gestão do 

conhecimento 

Número de iniciativas para gerar e 

compartilhar conhecimento (novas 

ideias, novas tecnologias, etc.) 

 

6 
Fomentar a cooperação entre 

funcionários e docentes 

Grau de cooperação entre docentes 

e funcionários; Grau de satisfação 

dos colaboradores 

 

7 
Apoiar o desenvolvimento 

cultural 

Número de iniciativas de 

desenvolvimento cultural para 

colaboradores (cursos, seminários, 

eventos, etc.) 

 

8 
Desenvolver competências em 

docentes e funcionários 

Número de colaboradores 

envolvidos em desenvolvimento de 

competências; Número médio de 

horas de treinamento por professor 

ou funcionário 

 

9 
Alinhar funcionários e docentes 

à estratégia 

Grau de compromisso com a 

estratégia da organização 

 

 Outro(s) objetivo(s) e indicador(es) importante(s): 
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 Perspectiva de Processos Internos do negócio 

Nº Objetivos Indicadores 

Marcar 3 

ou 4 

opções com 

um “X” 

1 

Desenvolver gestão de 

relacionamento com clientes 

Satisfação dos clientes com os canais 

de relacionamento; Número de 

canais 

 

2 

Gerenciar o relacionamento 

com fornecedores 

Eficiência no fornecimento dos 

materiais e recursos adquiridos junto 

aos fornecedores 

 

3 

Melhorar os processos de TI Número de processos 

informatizados; Número de 

reclamações 

 

4 

Gerenciar dependência das 

partes interessadas (pais, 

docentes, coordenadores, etc.) 

Número de reuniões de planejamento 

com as partes interessadas 

 

5 
Desenvolver o Ensino e 

aprendizagem 

Satisfação dos professores, alunos e 

demais envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem 

 

6 Melhorar eficiência operacional 
Tempo de resposta nos Processos 

operacionais  

 

7 
Garantir a disponibilidade dos 

recursos existentes 

Grau de reclamação quanto à 

disponibilidades dos recursos (salas, 

auditório, equipamentos, etc) 

 

8 
Melhorar a satisfação de todos 

com os processos 

Grau de satisfação das partes 

interessadas com os processos 

(professores, funcionários, alunos) 

 

9 Gestão Institucional 

Grau de uso de recursos da escola 

pelos alunos e colaboradores; Taxa 

de retenção de alunos; Taxa de 

alunos concluintes 

 

10 
Desenvolver o marketing da 

escola 

Quantidade de atividades de 

marketing desenvolvidas 

 

 Outro(s) objetivo(s) e indicador(es) importante(s): 
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 Perspectiva dos clientes 

Nº Objetivos Indicadores 
Marcar 3 ou 

4 opções 

1 Atração de novos estudantes 
Quantidade de novos 

estudantes por ano 
 

2 
Manutenção dos estudantes 

existentes 

Taxa de saída dos alunos 

antes do último ano 
 

3 
Atender e superar as expectativas 

de serviço 

Percentual de estudantes 

satisfeitos 
 

4 
Apoio para fomentar programas 

educacionais 

Número de contatos com 

parceiros externos 
 

5 
Preparar os estudantes para 

ingressar em universidades 

Percentual de egressos 

aprovados em universidades 

públicas e privadas 

 

6 
Investir na imagem do corpo 

docente 

Índice de satisfação com o 

corpo docente interna e 

externamente 

 

7 Desenvolver novos serviços 
Quantidade de serviços 

prestados 
 

8 
Proporcionar bons resultados dos 

alunos nas disciplinas 

Resultado estudantil (Ex.: 

Notas, taxa de aprovação) 
 

9 
Desenvolver habilidades nos 

estudantes 

Quantidade de habilidades 

proporcionadas aos 

estudantes desenvolverem 

 

10 Investir na gestão da marca 

Grau de conhecimento do 

nome (marca) da escola na 

região 

 

 Outro(s) objetivo(s) e indicador(es) importante(s): 
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 Perspectiva Financeira 

Nº Objetivos Indicadores 
Marcar 3 

ou 4 opções  

1 Aumentar a receita 
Receita total; Número de 

inadimplentes 
 

2 
Aumentar a receita total a partir do 

número de alunos 

Quantidade total de alunos; 

Número de novos 

estudantes; Índice de 

evasão; Receita prevista 

 

3 Diminuição do custo total dos serviços 
Custo mensal médio total 

dos serviços; Receita líquida 
 

4 Investir na capacidade de TI 
Custo decrescido com a 

eficiência nos processos 
 

5 

Melhorar o retorno sobre o capital 

empregado (Ex.: Colocando em 

circulação investimentos parados) 

Taxa de retorno sobre o 

investimento 
 

6 
Executar ações para permitir o 

aumentar dos preços dos serviços 
Preços das mensalidades  

7 
Aumentar a produtividade do capital 

humano 

Relação funcionário/aluno; 

Valor investido em gestão 

de recursos humanos 

 

8 Aprimorar a gestão dos recursos 
Índice de subutilização de 

equipamentos, salas, etc. 
 

9 Aumentar as fontes de receita 

Quantidade (diversidade) 

das fontes de receita; 

produtividade das fontes 

 

 Outro(s) objetivo(s) e indicador(es) importante(s): 
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APÊNDICE C: DISTRIBUIÇÕES DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS NOS 

QUADROS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES 

 

 Os quadros a seguir apresentam a distribuição das respostas da segunda parte dos 

questionários. As células marcadas com “1” foram os objetivos e indicadores escolhidos pelos 

entrevistados para cada perspectiva, enquanto as células marcadas com “0” foram os itens não 

escolhidos. A numeração dos objetivos obedece ao disposto nos quadros do apêndice B. 

 

  
Resultado do questionário de acordo com o número do objetivo 

estratégico no quadro "Aprendizado e Crescimento" (Apêndice B) 

Entrevistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Escola 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

Escola 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

Escola 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Escola 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

Escola 6 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 7 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Escola 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Escola 9 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

Escola 10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

Escola 11 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Escola 12 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Escola 13 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Escola 14 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

Escola 15 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

Escola 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Escola 17 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

Escola 18 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Escola 19 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Escola 20 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 21 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Escola 22 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

Escola 23 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Escola 24 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Escola 25 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

Escola 26 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Escola 27 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Escola 28 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 29 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Escola 30 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

Escola 31 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

Escola 32 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

Total 9 10 11 11 24 12 17 17 7 
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Resultado do questionário de acordo com o número do objetivo 

estratégico no quadro dos "Processos Internos do Negócio" 

 (Apêndice B) 

Entrevistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escola 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Escola 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Escola 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Escola 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

Escola 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

Escola 6 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Escola 7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Escola 8 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

Escola 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Escola 10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Escola 11 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Escola 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Escola 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Escola 14 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Escola 15 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

Escola 16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Escola 17 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Escola 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Escola 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Escola 20 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Escola 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Escola 22 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

Escola 23 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

Escola 24 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Escola 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Escola 26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Escola 27 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Escola 28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Escola 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Escola 30 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

Escola 31 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

Escola 32 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

Total 22 1 13 17 20 6 3 13 6 8 
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Resultado do questionário de acordo com o número do Objetivo 

Estratégico no quadro da "perspectiva dos clientes" (Apêndice B) 

Entrevistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escola 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Escola 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Escola 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

Escola 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Escola 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Escola 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Escola 7 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

Escola 8 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Escola 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Escola 10 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Escola 11 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Escola 12 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 13 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Escola 14 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Escola 15 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Escola 16 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Escola 17 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Escola 18 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Escola 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Escola 20 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Escola 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Escola 22 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Escola 23 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

Escola 24 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Escola 25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Escola 26 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Escola 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Escola 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Escola 29 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Escola 30 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Escola 31 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Escola 32 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Total 17 15 14 5 19 8 3 17 20 6 

 

  



115 
 

  
Resultado do questionário de acordo com o número do objetivo 

estratégico no quadro da "Perspectiva Financeira" 

Entrevistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Escola 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Escola 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Escola 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Escola 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Escola 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Escola 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

Escola 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Escola 8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 9 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Escola 10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Escola 11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

Escola 12 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

Escola 13 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Escola 14 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

Escola 15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

Escola 16 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Escola 17 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Escola 18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

Escola 19 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

Escola 20 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Escola 21 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Escola 22 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Escola 23 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

Escola 24 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Escola 25 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

Escola 26 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Escola 27 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

Escola 28 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Escola 29 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Escola 30 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

Escola 31 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Escola 32 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Total 14 22 11 7 10 5 19 17 6 

 


