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RESUMO 

 

 

 

PENHA, Rafaela da Silva Bezerra. GESTÃO ESTRATÉGICA NO TERCEIRO SETOR: 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA CONSTRUÇÃO DE MAPAS ESTRATÉGICOS 

DE ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. 82 f. Dissertação de Mestrado. Natal. 

 

 

 

A estratégia possui um papel importante nas organizações por identificar fatores a serem 

enfatizados para o sucesso organizacional e contempla atualmente o mapa estratégico como 

uma visualização da estratégia organizacional, elaborada a partir do seu planejamento. 

Organizações do Terceiro Setor precisam assumir uma postura competitiva, estabelecendo 

uma posição sustentável e maximizando o uso de recursos em prol de seus objetivos sociais 

ou humanitários. Esta pesquisa tem por objetivo investigar o processo de construção de mapas 

estratégicos de duas instituições sem fins lucrativos, identificando e caracterizando as etapas 

comuns a essas organizações. A pesquisa se caracteriza como qualitativa, descritiva e de 

conhecimento aplicado. Desenvolvida a partir de revisão bibliográfica e observação 

participante reunidas em um estudo de caso, os dados foram coletados em duas organizações 

do Terceiro Setor e os resultados apontam que a forma de conduzir o processo pode 

influenciar diretamente nos seus resultados. Dentre as etapas identificadas, destaca-se a 

formação de uma equipe, a definição da estratégia, a definição de objetivos estratégicos, a 

reunião desses objetivos em perspectivas e a identificação da relação de causa e efeito que os 

relacionam. Destaca-se como facultativa, porém eficaz, a realização de um evento fora das 

instalações da empresa para se realizar o processo, ou parte dele. Contudo, destaca-se como 

essencial a participação ativa da alta administração no processo, como forma de dar crédito à 

iniciativa. Essas etapas, suas características e seus fatores são descritos a partir de 

comparações entre os processos adotados pelas instituições pesquisadas.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica. Mapa Estratégico. Terceiro Setor. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

PENHA, Rafaela da Silva Bezerra. STRATEGIC PLANNING ON THIRD SECTOR: A 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BUILDING STRATEGY MAPS OF NONPROFITS. 

82 p. Master thesis. Natal, Brazil. 

 

 

 

 

The strategy has an important role in organizations by identifying factors that need to be 

emphasized to organizational success and strategic map currently contemplates as a preview 

of organizational strategy, prepared from your planning. Third sector organizations need to 

take a competitive posture, establishing a sustainable position and maximizing the use of 

resources towards their social or humanitarian goals. This research aims to investigate the 

process of building strategic maps of two non-profit organizations by identifying and 

characterizing the steps common to these organizations. The research is characterized as 

qualitative descriptive and applied knowledge. Developed from bibliographical reviews and 

participant observation gathered in a case study, the data was collected in two third sector 

organizations and the results show that how to conduct the process may influence directly on 

your result lists. Among the steps identified, emphasis can be given to the formation of a 

team, the definition of strategy, the definition of strategic objectives, the gathering of those 

goals into perspective and the identification of the cause-effect  relationship that relate. 

Marked as optional, but effective, conducting an event outside the premises of the company to 

complete the process, or any portion thereof. However, stands out as essential the active 

participation of senior management in the process, as a way to give credit to the initiative. 

These steps, its characteristics and its factors are described from comparisons between the 

processes adopted by the organizations surveyed.  

 

 

 

 

Keywords: Strategic Management. Strategic Map. Third Sector.
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Capítulo 1 

[Introdução] 

 

 

1.1. Contextualização e Problema 

 

As atuais necessidades do mercado proporcionam oportunidades para organizações de 

todos os tipos. Para se beneficiar dessas oportunidades, as empresas precisam estar preparadas 

e alinhadas com objetivos futuros.  

A partir do planejamento dos esforços, as empresas públicas, privadas ou não 

governamentais podem estar ampliando sua participação e sustentando sua sobrevivência por 

meio da concentração de ações voltadas para sua visão de futuro.  

As organizações que fazem parte do Terceiro Setor, parcela do mercado voltada para 

ações sociais sem interesses lucrativos, são levadas a procurar meios de sobreviver numa 

realidade em que o papel do governo nem sempre é cumprido em relação a alguns aspectos 

sociais e as fontes de recursos são escassas. Nesse contexto, o setor privado, às vezes, 

aproveita para subsidiar ações e melhorar sua imagem perante a sociedade. 

Cavalcanti (2006), ao considerar que a concorrência entre as empresas está sendo 

intensificada pela globalização, sugere a necessidade de inovar constantemente a gestão 

organizacional, repensando, reestruturando e aplicando novas formas de gestão para competir 

no mercado mundial. 

Assim sendo, é necessário revestir-se de estratégias, conforme utilizadas nas 

Revoluções Industriais e nas Guerras Mundiais, relatadas por Ghemawat (2000), o qual 

considera que somente após essas experiências, o mundo acadêmico reconheceu a 

importância das ações planejadas para se alcançar o objetivo almejado pelas organizações, 

gerando conceitos que são aperfeiçoados desde então. 
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Dentre os conceitos gerados, pode-se comentar os surgimentos da missão, visão, 

objetivos estratégicos, e da análise do ambiente interno, ambiente externo, entre outros, 

compilando-os na necessidade de integração entre todos eles para a eficiência estratégica. 

Contudo, o planejamento desses elementos torna-se um aliado à sobrevivência 

organizacional, propondo o direcionamento das ações de hoje em busca dos objetivos que se 

deseja alcançar amanhã, agindo proativamente objetivando sustentabilidade da organização 

(TAJRA, 2006). 

Além disso, o mapa estratégico organizacional surge como uma proposta de apresentar 

a integração sugerida, gerando uma representação gráfica das ações propostas pela 

organização para o alcance de suas metas organizacionais. No entanto, essa representação 

exige esforço conjunto e conhecimento profundo dos envolvidos quanto ao negócio da 

empresa. 

 No caso do Terceiro Setor, formado por instituições que desenvolvem serviços à 

sociedade sem obtenção de lucro, essa realidade é ainda mais desafiadora, pois o foco no 

futuro depende do uso coerente dos recursos financeiros, tipicamente restritos nessas 

organizações. 

De acordo com Burke (2008), a redução de fontes de financiamento, a liderança 

limitada, o aumento da necessidade por parte da sociedade, os eventos globais, e a atual 

concorrência, são desafios sem precedentes na história da prestação de serviços pelas 

organizações sem fins lucrativos.  

A preocupação com a estratégia no Terceiro Setor tem origem na busca de suas 

organizações por missões elevadas, que desconsideram a compensação financeira como 

resultado de sucesso, e, por isso, exigem adaptações do mapa e do planejamento estratégico 

para a sua realidade (NIVEN, 2005). 

 Ou seja, essas organizações precisam sobreviver com os recursos doados e/ou 

financiamentos restritos, devendo, ao mesmo tempo, apresentar um serviço de qualidade, 

empenhando-se diariamente para conciliar a demanda e os recursos disponíveis. 

 Segundo Drucker (1996, p.134), as organizações sem fins lucrativos aprenderam que 

precisam de gerenciamento tanto ou mais que as organizações privadas, exatamente pela falta 

de disciplina dos lucros, pois a necessidade de “organização e liderança, responsabilidade, 
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desempenho e resultados”, exige o gerenciamento inteligente dos recursos em torno da missão 

institucional. 

Além disso, os conceitos de transparência social e responsabilidade financeira que 

cercam essas organizações no que se refere à necessidade de prestação de contas aos órgãos 

competentes, estimulam a necessidade de uma estrutura interna que possibilite esse processo 

de forma organizada e sequenciada, sem interferir na atuação social. 

Contudo, para combater esses problemas e sobreviver nesse mundo globalizado, as 

organizações que buscam excelência devem ressaltar a função do planejamento, visando 

aprimorar o processo de tomada de decisão para o alcance dos objetivos preestabelecidos. 

Sendo assim, o planejamento estratégico propõe um processo administrativo que sustenta o 

modelo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização. 

Associado ao planejamento estratégico, a ferramenta auxiliar de gestão denominada 

Balanced Scorecard – BSC propõe a tradução da missão e estratégia organizacionais em 

objetivos, dispostos em um mapa estratégico que apresenta as relaões de causa e efeito entre 

eles.  

Para articular e comunicar a estratégia, além de alinhar as iniciativas individuais, o 

BSC desenvolve ainda uma estrutura de “indicadores para informar os funcionários sobre os 

vetores do sucesso atual e futuro” (KAPLAN e NORTON, 1997). 

 Dessa forma, torna-se imprescindível a utilização de uma ferramenta de gestão 

estratégica que garanta aos patrocinadores das instituições do Terceiro Setor, seja pessoa 

física, jurídica ou o Estado, a confiança de que os recursos estão sendo utilizados de forma a 

otimizar a execução dos serviços prestados, com a sustentabilidade necessária para a sua 

continuidade.  

Assim, a partir da revisão bibliográfica e aplicação prática, essa pesquisa pretende 

responder ao seguinte problema: 

 Como identificar características comuns observadas na análise comparativa do 

processo de construção de mapas estratégicos de instituições sem fins lucrativos? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Geral 

 Analisar comparativamente a construção de mapas estratégicos em instituições sem 

fins lucrativos para identificar características comuns a esse processo. 

1.2.2. Específicos 

 Identificar e detalhar o processo de construção do mapa estratégico de um hospital 

filantrópico; 

 Comparar o processo do hospital com o processo adotado por uma instituição de 

ensino sem fins lucrativos; 

 Identificar e caracterizar etapas comuns no processo de construção dos mapas 

estratégicos dessas instituições. 

1.3. Justificativa 

 A ineficiência na prestação do serviço público brasileiro cria na sociedade uma 

dependência de serviços prestados de forma humanitária, sobrecarregando as instituições 

filantrópicas e ampliando seu desafio de sobrevivência. 

 A partir dessa constatação, as organizações do Terceiro Setor precisam encontrar 

formas de sobreviver em meio ao crescimento da demanda, à variação das doações recebidas 

e às frágeis parcerias com a iniciativa pública. 

Considera-se que planejar é a etapa formal de “colocar no papel” aquilo que norteia a 

atuação da organização e traduz o pensamento estratégico, definindo elementos como a visão, 

missão, negócio, valores organizacionais e objetivos estratégicos. 

No Terceiro Setor, as organizações enfrentam diariamente a necessidade de responder 

aos desafios da demanda, da concorrência e da restrição de recursos, devendo para isso 

formular um planejamento estratégico que proporcione a captação de recursos, contando com 

uma liderança forte e capaz de implementar esses planos (BURKE, 2008). 

 A administração estratégica competitiva está diretamente relacionada à forma como a 

empresa se posiciona no mercado. Essa afirmação também se aplica aos estabelecimentos do 

Terceiro Setor que estão sempre em busca da disponibilização de recursos, visando a melhor e 
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mais adequada resolução para seus beneficiados, posicionando-se numa margem financeira 

capaz de lhe proporcionar flexibilidade de ação. 

 Na década de 1990, junto com a globalização e a informatização, os pesquisadores 

Kaplan e Norton desenvolveram um modelo de avaliação de desempenho que traduz a 

estratégia organizacional em ações e fornece uma visão organizacional segundo o seu 

desempenho.  

 Esse modelo foi denominado Balanced Scorecard (BSC) e tem como base o 

planejamento estratégico, iniciando-se com o esclarecimento da missão, visão, valores e 

objetivos estratégicos, dividindo-os em quatro perspectivas principais: financeira, 

clientes/mercado, processos internos e aprendizagem/crescimento. 

 A motivação desta pesquisa tem como base o desafio de manter organizações que 

prestam serviços humanitários essenciais para a comunidade em pleno funcionamento, 

ampliando a perspectiva de sobrevivência a partir da tradução da sua estratégia de atuação. 

Kaplan e Norton (1997), afirmam que para se desenvolver a estratégia de forma bem-

sucedida, é necessário assegurar que as atividades internas da organização estejam alinhadas 

com a proposta de valor para o cliente.  

O processo de planejamento é a ferramenta que as pessoas e organizações utilizam 

para administrar suas relações com o futuro. As decisões que procuram, de alguma forma, 

influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática, são decisões de planejamento. 

Desse modo, faz-se necessário ter sua estratégia bem definida e seus objetivos 

esclarecidos para traçar o caminho a ser seguido, compondo o mapa estratégico institucional, 

a representação gráfica desse caminho. 

 Além do desafio desta pesquisa, a motivação também foi alimentada pela participação 

ativa no processo de construção do mapa estratégico de uma das unidades da Liga Norte-

Riograndense Contra o Câncer (LCC), uma instituição filantrópica que atua no Rio Grande do 

Norte - RN, uma referência no tratamento em oncologia, e que passa por todas as dificuldades 

citadas, agravadas pelo desafio de oferecer um atendimento hospitalar de altíssimo custo, 

tendo em vista o tipo de patologia tratada. 

 Somado a esta, o levantamento das fases de construção do mapa estratégico de uma 

instituição de ensino, com respaldo nacional para sua atuação, alimenta o desafio de oferecer 

uma literatura de qualidade com aplicação prática para organizações do Terceiro Setor. 
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 A motivação deste trabalho tornou-se ainda maior quando percebido o alcance da 

representação gráfica da estratégia em todas as esferas dessa instituição, criando uma nova 

demanda para os resultados desta pesquisa. 

1.4. Estrutura da dissertação 

 A estrutura do trabalho é uma das etapas de organização que contribui para o melhor 

entendimento da pesquisa e seus elementos. Dessa forma, essa seção apresenta como foram 

distribuídas as etapas desse estudo. 

 De forma geral, a pesquisa está distribuída em cinco capítulos. O primeiro apresenta o 

contexto do tema a ser abordado, incluindo elementos fundamentais da pesquisa como o 

problema a ser respondido e os objetivos a serem alcançados. 

 O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura em torno de temas que se 

relacionam para embasar a análise sugerida. Dentre os temas, destacam-se conceitos e 

elementos do Terceiro Setor, e o histórico de evolução do mapa estratégico, bem como as 

etapas para sua construção. 

 Já o terceiro capítulo descreve todo o procedimento metodológico aplicado no 

levantamento de dados e na construção da análise comparativa, objetivo da pesquisa, 

caracterizando e detalhando, ainda, o contexto de atuação da organização utilizada como 

estudo de caso. 

 Os resultados da pesquisa estão apresentados no quarto capítulo, onde se descreve e 

comparam-se os processos adotados entre duas organizações, analisando de forma crítica e 

com base na revisão bibliográfica. 

 Por fim, o quinto capítulo finaliza a pesquisa apresentando as conclusões que foram 

possíveis retirar de todos os dados e análises levantadas, garantindo que os objetivos foram 

atendidos e sugerindo a continuidade da pesquisa científica com base nesses resultados. 
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Capítulo 2 

[Pesquisa Bibliográfica] 

 

 

 

 

2.1. Terceiro setor 

 O Terceiro Setor é um conceito designado para as empresas que não se encaixam nas 

características governamentais nem públicas, e muita polêmica ainda existe em torno desse 

termo. No entanto, a intenção aqui é apresentar a sua definição e o seu papel para a sociedade.  

 A filantropia está diretamente ligada ao conceito de Terceiro Setor, já que pode ser 

identificada nos serviços prestados à comunidade com base na caridade, ou seja, é algo dado 

para quem precisa. Nesse sentido, diversas instituições são criadas para oferecer um serviço 

filantrópico, geralmente, para complementar algum que o Estado não cumpre efetivamente. 

Assim é composto o Terceiro Setor. 

 Para introduzir e entender a relação entre esses termos pode-se citar Mestriner (2005, 

p.14): 

Assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil 

como irmãs siamesas, substitutas uma da outra. Entre conceitos, 

políticas e práticas, tem sido difícil distinguir o compromisso e 

competências de cada uma destas áreas, entendidas como sinônimos, 

porque de fato escondem – na relação Estado-sociedade – a 

responsabilidade pela violenta desigualdade social que caracteriza o 

país. 

 

 A expressão Terceiro Setor tem sua origem nos Estados Unidos, e “é construído a 

partir de um recorte do social em esferas: o Estado („primeiro setor‟), o mercado („segundo 

setor‟) e a „sociedade civil‟ („terceiro setor‟)”. No entanto, apesar de afirmar o conceito acima, 

na mesma obra, Montaño (2007) discorre sobre as questões inerentes a esse conceito, 

apontando algumas debilidades em caráter reflexivo. 
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 A filantropia tem seu significado alicerçado no amor do homem pelo ser humano, ou 

ao amor pela humanidade. “É a preocupação com o bem-estar público, coletivo. É a 

preocupação de praticar o bem. E aí, confunde-se com a solidariedade”. Essa amplitude 

conceitual leva ao voluntariado, que está relacionado com a doação pessoal para exercer a 

filantropia (MESTRINER, 2005). 

 Segundo Luciano Junqueira (apud CAVALCANTI, 2006, p. 198), as organizações 

filantrópicas podem ser definidas como: 

As organizações sem fins lucrativos e não governamentais constituem 

o que se denomina Terceiro Setor. Nem Estados, nem mercado. São 

organizações públicas privadas, porque estão voltadas não à 

distribuição de lucros para acionistas ou diretores, mas à realização de 

interesses públicos. 

 No entanto, o termo organizações sem fins lucrativos também é visto como uma linha 

de frente para lidar com os problemas sociais, atuando com uma postura proativa e responsiva 

em questões relacionadas à dependência química, tratamento médico, desastres naturais e 

outras crises sociais (THE CARNEGIE CORPORATION apud BURKE, 2008). 

 Complementando esse conceito, Rose M. Inojosa (apud CAVALCANTI, 2006), 

explica que “as sociedades buscam responder às necessidades complexas dos indivíduos e dos 

grupos que as constituem criando instituições para orientar e regular, bem como intervindo 

politicamente”, justificando, assim, a necessidade das instituições sem fins lucrativos para os 

seus beneficiários. 

 Por outro lado, Mestriner (2005) afirma que tradicionalmente, no Brasil, “o Estado 

tem sido o último a responder diretamente pelas atenções sociais”, se responsabilizando 

apenas por subsidiar as iniciativas privadas, por intermédio de convênios e reconhecimentos 

“numa pretensão de parceria ou de coprodução de serviços sob o financiamento estatal”, 

transferindo, assim, para a sociedade as maiores responsabilidades e executando apenas ações 

emergenciais. 

 Sendo assim, Burke (2008) cita como característica das organizações do Terceiro 

Setor: 

 Realização da sua missão, acima de tudo;  

 Atuação sem intenção de lucro; 

 Comprometimento em não distribuir os ativos para benefício próprio; 
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 Uso exclusivo de todo recurso recebido na promoção de sua missão com finalidade 

filantrópica. 

 Contudo, Hudson (1999) afirma que a relação entre as organizações do Terceiro Setor, 

o setor público e o setor privado são difíceis de definir, pois algumas delas são tipicamente 

filantrópicas, outras compartilham os valores e outras ainda se parecem com instituições 

privadas ou públicas, apresentando a seguinte representação das fronteiras entre esses setores: 

Terceiro SetorTerceiro Setor

Setor PSetor Púúblicoblico Setor PrivadoSetor Privado

Organizações 

Secundárias 

do Terceiro 

Setor e Setor 

Público

Organizações 

Secundárias 

do Terceiro 

Setor e Setor 

Privado

 
Figura 1: Fronteiras entre o terceiro setor, setor privado e setor público. 

Adaptado de: Hudson, 1999. 

 

 Portanto, o que se percebe é que a criação de um Terceiro Setor, composto por 

organizações sem fins lucrativos, está diretamente relacionada às necessidades do ser humano 

que não são supridas pelo Estado ou pelo setor privado, fazendo com que a sociedade se reúna 

para, num gesto humanitário, executar esse papel. 

2.1.1. Terceiro Setor e Estado  

 Após essa abordagem sobre o Terceiro Setor, seus conceitos e características, esta 

seção pretende abordar sumariamente a história das instituições filantrópicas sob o ponto de 

vista da legislação brasileira, bem como a opinião de alguns autores sobre tal processo. 

 Em 1935 foi criada a Lei 91 que determinava as regras pelas quais as sociedades 

seriam declaradas de utilidade pública. Nessa época, eram consideradas de utilidade pública 

“as sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no país, com fim exclusivo de 

servir desinteressadamente à coletividade”, desde que adquirissem personalidade jurídica e 

estivessem em pleno funcionamento servindo à coletividade; em 1979, a Lei 6.639 
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acrescentou que os cargos da alta administração dessas organizações não poderiam ser 

remunerados. 

 O ápice desse processo é representado pelo registro na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2003, p. 135), em seu capítulo sobre seguridade social, no qual se afirma que “a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”, sendo de responsabilidade do poder público organizar essas ações com 

base em seus princípios. 

 A mesma Constituição divide a responsabilidade de financiamento das ações de 

assistência social entre o Governo e a sociedade, sendo essas ações prestadas a quem dela 

necessitar, livre de contribuição obrigatória. 

 Além disso, em seu artigo 150, a Constituição de 1988 proíbe aos Estados a cobrança 

de impostos a instituições de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os 

requisitos da lei, beneficiando essas organizações para garantir sua sobrevivência e 

manutenção dos serviços prestados à sociedade. 

 No entanto, Mestriner (2005) discute esse reconhecimento, alegando que o Estado age 

de forma ambígua, pois reconhece as iniciativas da sociedade civil, mas não reconhece as 

necessidades da população assistida por tais iniciativas, como de responsabilidade estatal e 

pública. E acrescenta que para transformar esse reconhecimento em política pública de 

seguridade, seria necessária uma avaliação do conceito e da relação do Estado com a 

população, “historicamente mediada pelas organizações sem fins lucrativos, reconhecidas 

como filantrópicas”. 

 Em 1993 foi sancionada a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), para 

regulamentar a assistência social realizada por intermédio de um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, como forma de garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

 Sobre as últimas ações de reconhecimento do governo, Mestriner (2005, p. 44) faz a 

seguinte observação: 

A Constituição federal de 1988 e a Lei Orgânica de Assistência Social 

n° 8.742/93 (Loas) colocam a assistência social no contexto da 

efetivação dos direitos sociais. Ampliar a participação da sociedade 

civil não significa desobrigar o Estado e esvaziá-lo das suas 

competências, mas antes permitir-lhe maior alcance, maior 
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diversidade de atenções, com efetividade e equidade na execução dos 

seus serviços. 

 Quanto a isso, Hudson (1999) alega que até pouco tempo, o limite entre o Terceiro 

Setor e o público era “dominado pelo Estado, que assumia a responsabilidade por serviços 

necessários à maioria das pessoas”, tendo esse quadro se revertido em virtude das diversas 

demonstrações das “limitações do setor público” em atender à sua demanda, dividindo, assim, 

suas “responsabilidades para o gerenciamento dos serviços”. 

 Diferentemente do Brasil, as organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos, são 

caracterizadas unicamente como organizações independentes do setor público e do privado, 

associando a atuação dessas organizações a participação voluntária dos cidadãos (BURKE, 

2008). 

 Para Luciano Junqueira (apud CAVALCANTI, 2006), o aumento da necessidade das 

instituições sem fins lucrativos para a execução de atividades de responsabilidade do governo 

se justifica porque essas iniciativas surgem como alternativas que possibilitam maior eficácia 

para a gestão pública sem, no entanto, substituí-la.  

 Ainda segundo o autor, essa constatação justifica a gestão integrada dos problemas 

sociais, que dão subsídios para o surgimento de redes sociais com o intuito de apresentar 

soluções para os problemas, a partir da integração de conhecimentos que possam garantir 

qualidade de vida para a população. 

2.1.2. Terceiro Setor e iniciativa privada 

 O retrato que se tem atualmente da filantropia é, algumas vezes, distorcido por sua 

integração com a iniciativa privada, que utiliza as parcerias “sem fins lucrativos” para obter 

lucros, atendendo a uma parcela da população que se identifica com as ideias propostas e 

geram vendas para as empresas associadas. Na verdade, a intenção dessa parceria é elevar a 

imagem da empresa privada e oferecer meios de arrecadação (sobrevivência) para a 

instituição filantrópica. 

 A iniciativa privada compõe o Segundo Setor. São aquelas organizações que utilizam 

o lucro como instrumento. Correspondem à livre iniciativa, se utiliza de dinheiro privado para 

fins privados, ou seja, questões individuais, podendo atuar em parceria com o Terceiro Setor 

para suprir suas necessidades intrínsecas (www.terceirosetor.org.br). 

 Contudo, o principal desafio das organizações não governamentais consiste em 

sobreviver a partir de doações, pois a escassez de recursos e o aumento da competitividade 
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são fatos que obrigam essas organizações a aprimorarem e inovarem nas formas de captar 

recursos, buscando, assim, aproximar o relacionamento com doadores (pessoas ou empresas) 

que se identificam com a proposta filantrópica da instituição, sendo o segundo setor um aliado 

(TACHIZAWA, 2007). 

 De acordo com Drucker (1996, p. 134), 

 

Como regra geral, as organizações sem fins lucrativos são mais 

conscientes que as empresas em relação ao dinheiro. Elas comentam e 

se preocupam a respeito de dinheiro grande parte do tempo, porque ele 

é muito difícil de ser levantado e sua disponibilidade está sempre 

muito abaixo das necessidades. Mas as organizações sem fins 

lucrativos não baseiam sua estratégia no dinheiro, nem fazem dele o 

centro de seus planos, como fazem muitos executivos.  

 

 Ao comparar a atuação das organizações do Segundo e do Terceiro Setor, Foster et al. 

(2009) comentam que uma das dificuldades é que nas organizações sem fins lucrativos, os 

beneficiários não podem ser considerados clientes como nas organizações privadas. Dessa 

forma, as ações traçadas para agregar valor para o beneficiário não geram obrigatoriamente 

um retorno financeiro. 

 Assim, a gestão integrada, sugerida anteriormente, pode também incluir a iniciativa 

privada para se obter ganhos recíprocos, pois elas teriam muito a aprender umas com as 

outras, formando assim, uma relação de ganha-ganha, na qual a empresa estaria repassando 

conhecimentos de gestão e a entidade filantrópica estaria ensinando “a eficiência em se fazer 

muito com pouco”, formando parcerias para agir estrategicamente (DRUCKER apud 

CAVALCANTI, 2006). 

 Portanto, a relação entre o Terceiro e o Segundo Setor pode e deve ser explorada para 

que ambos possam atender às suas respectivas missões, individuais ou sociais, associando o 

recurso privado, proveniente dos indivíduos que usufruem e mantém as empresas privadas, às 

ações sociais que retornam para os mesmos indivíduos de forma indiscriminada. 

2.1.3. Gestão no Terceiro Setor 

 Apesar das diferenças intrínsecas entre os setores, a gestão aplicada às organizações 

do Terceiro Setor apresenta semelhanças com as demais, pois “vendem” algo, concorrem com 

outras organizações e que precisam administrar toda uma estrutura física, de pessoal e de 

processos. 
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 É preciso enxergar que essas organizações não estão somente prestando um serviço. 

Elas estão buscando mudanças no cidadão que atende para que tenham ação reconhecida, pois 

os serviços oferecidos gratuitamente precisam apresentar um grau de qualidade que inspire 

confiança e retorne com beneficiamentos (DRUCKER, 1997). 

 Segundo Hudson (1999), ao tornarem-se independentes, ou seja, sem ligação com o 

Estado, essas instituições apresentam maior sofisticação na sua gestão e, consequentemente, 

no serviço prestado, dependendo de menos suporte burocrático e enfatizando cada vez mais 

sua independência. Além disso, o cenário em que elas atuam apresenta uma dinâmica de 

mudanças, sendo o crescente número de concorrentes que disputam as escassas doações uma 

das principais ameaças, indicando o desafio enfrentado diariamente (NIVEN, 2005). 

 Portanto, as entidades mais preparadas e com a mais nobre das propostas de missão 

são influenciadas a melhorar suas práticas gerenciais para garantir a sua continuidade, 

atendendo às necessidades dos contribuintes e beneficiados, recorrendo inclusive a técnicas de 

medição de desempenho para enfrentar seus desafios (NIVEN, 2005). 

 Drucker (1997) afirma que essas entidades precisam de inovação tanto quanto as do 

setor público ou privado, sendo necessário reconhecer e se organizar para buscá-la, pois a 

tendência das pessoas que compõem essas organizações é considerar todas as suas ações 

justas, morais e realizadas em favor de uma causa, resistindo à mudança por considerá-la uma 

ameaça. 

 Segundo Hudson (1999, p.10): 

 

Essas organizações estão descobrindo que precisam competir entre si 

pela obtenção de fundos e usuários e que precisam diversificar suas 

fontes de financiamento para complementar as doações 

governamentais. Quando isso acontece, essas entidades começam a se 

comportar como organizações sem fins lucrativos independentes e 

consequentemente passam para o terceiro setor. 

 

 Contudo, Drucker (1997) alerta para a crise implícita na dependência financeira dessas 

instituições, alegando que suas ações devem ser executadas sem subordiná-la ao levantamento 

de fundos e sim a uma participação donatário a partir da atuação eficaz da sua alta direção. 

 A gestão integrada é uma das características das empresas sem fins lucrativos, que 

geralmente toma decisões em grupo, processo que pode facilitar a resolução de problemas, 
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mas que pode resultar na responsabilidade descentralizada, além de uma confusão sobre as 

medidas e objetivos e na tendência de um comportamento apático. (NIVEN, 2005). 

 Na relação entre organizações do Terceiro Setor que se ajudam, Cooks e Sokolic 

(2009) relatam um caso no qual, após um longo processo de autoconhecimento, duas 

organizações que buscavam uma parceria sólida e duradoura, uniram-se em uma só missão e 

ajustaram seus objetivos, assumindo uma postura responsável para a sustentabilidade das 

ações humanitárias desenvolvidas por ambas. 

 Para Drucker (1997), a liderança nas organizações do Terceiro Setor deve ser firmada 

em competências essenciais como o saber ouvir, o saber se comunicar e a percepção da 

dependência das outras pessoas para que a gestão funcione, dentro de uma perspectiva 

participativa. Além disso, para ser considerada eficaz e não frustrar os envolvidos, é 

fundamental que a atuação da liderança esteja alinhada aos valores e à missão institucionais.  

 No entanto, com a representatividade que o Terceiro Setor tem apresentado para a 

sociedade, o maior desafio dessas organizações é abandonar o amadorismo e desenvolver uma 

estrutura de gestão mais eficiente e adequada às suas peculiaridades (VIANA et al., 2009). 

 Dessa forma, o que se percebe na gestão das organizações do Terceiro Setor é que elas 

enfrentam tantos desafios quanto às demais, se diferenciando, muitas vezes, pela origem ou 

dificuldade em enfrentá-los com os recursos disponíveis, recorrendo às “ferramentas 

humanas” e revestindo-se com seus recursos mais sólidos. 

2.2. Gestão estratégica 

 O gerenciamento das ações organizacionais com foco no futuro não é novidade. No 

entanto, a importância dessa percepção tem crescido a cada dia perante a acirrada 

concorrência e luta pela sobrevivência organizacional em mercados cada vez mais 

competitivos. 

 De acordo com Penha et al. (2008, p. 2): 

 

Gestão é um processo que envolve as etapas de planejar, monitorar, 

avaliar e retroalimentar um sistema. Quando as ações desse sistema se 

desenvolvem fundamentadas em um planejamento guiado por um ou 

mais objetivos organizacionais, considera-se que a gestão da 

organização atua de forma estratégica. 
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 De forma simples, Wright et al. (2000) define estratégia como “planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização”, ampliando esse conceito para a aplicação da gestão estratégica, a qual define 

como a gestão de um conjunto de “estágios” que devem ser desenvolvidos respeitando a 

conexão entre eles para viabilizar a competitividade da organização. 

 Porter (1985, apud Tajra, 2006, p. 56) considera como empresa competitiva aquela 

“que se mantém num mercado concorrencial evolutivo, realizando uma margem de 

autofinanciamento suficiente para assegurar a sua independência financeira e os meios 

necessários à sua adaptação em momentos difíceis”. 

 Contemplando a abordagem clássica, Whittington (2002) define a estratégia como um 

processo racional que utiliza cálculos e análises premeditadas para obter vantagem 

sustentável, sendo tudo isso resultado de um bom planejamento. O planejamento é composto 

por esforços que buscam definir o mundo interno e externo, bem como seus elementos e seus 

efeitos sobre a empresa, tornando esse ambiente previsível. Por isso, a estratégia como análise 

racional é considerada importante, e as decisões objetivas influenciam no sucesso ou no 

fracasso. 

 Já a abordagem sistêmica, propõe “que as empresas diferem de acordo com os 

sistemas sociais e econômicos em que estão inseridas”, o que define os interesses para os 

quais ela se direciona e suas regras de sobrevivência. Ou seja, a estratégia tende a refletir o 

sistema social no qual está inserida, considerando que a melhor estratégia é “concentrar-se na 

maximização das chances de sobrevivência hoje” (WHITTINGTON, 2002, p. 32). 

 Whittington (op. cit) ainda faz a seguinte colocação a respeito da estratégia: 

 

O desafio para a estratégia é que muitos teóricos evolucionistas 

duvidam da capacidade das organizações em alcançar a diferenciação 

e adaptar-se de um modo deliberado e sustentável. [...] Com base nas 

visões processualistas sobre dificuldades em gerenciar mudanças, os 

teóricos evolucionistas enfatizam a capacidade limitada das empresas 

em prever e reagir apropriadamente as alterações no ambiente. 

(WHITTINGTON, 2002, p. 21) 
 

 Toda organização tem características próprias para representar sua postura perante o 

mercado, guiando suas ações e orientando seus stakeholders, ou seja, seu grupo de interesse, 

para que os resultados sejam coerentes com o propósito organizacional. Essas características 
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podem ser consideradas elementos da estratégia empresarial que, quando relacionados criam 

uma identidade organizacional. 

 Reunindo as idéias em torno do conceito da estratégia, Whittington (2002) resume que 

“estratégia é o processo racional de cálculos e análises deliberadas, com o objetivo de 

maximizar a vantagem a longo prazo” que carrega consigo o reflexo dos sistemas sociais nos 

quais são desenvolvidas.  

 Para isso, Matus (1994, apud Rivera, 2003, p. 19), defende a construção de uma 

organização “onde haja desconcentração do poder e delegação permanente”, afirmando que 

essa prática estimula o planejamento criativo, pois a responsabilidade da gestão dos processos 

é dada a quem ocupa a posição de controle setorial, conforme prega o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES).  

 No entanto, para que essa descentralização funcione, é necessário um programa de 

treinamento gerencial que desenvolva as capacidades dos atores em cargos gerenciais e 

estimule a comunicação entre eles como forma de “introdução de uma gestão criativa que 

priorize formas de tomada de decisão e de controle coletivas, consensuadas”.  

 Assim, Rivera (2003, p.41) acrescenta que: 

 

O poder de decidir sobre o aproveitamento de uma oportunidade está 

amplamente difundido pela organização e não mais concentrado na 

cúpula. A direção assinala as grandes orientações, os valores centrais 

no projeto organizacional, mas não define a estratégia propriamente 

dita, que depende da articulação de todos os atores organizacionais. 

 

 No entanto, Tajra (2006, p. 33) ressalta que em qualquer segmento é necessário 

“harmonizar e coordenar pessoas quanto à utilização dos recursos financeiros, materiais e 

informacionais”, partindo de uma liderança gerencial marcada por um processo coerente de 

planejamento, organização e controle. 

 Somado a isto, Whittington (2002) destaca que as organizações precisam agir 

coletivamente em torno de uma meta coerente, organizando suas estratégias para obter o 

apoio dos indivíduos que compõem o seu sistema. Dessa forma, o gerenciamento da estratégia 

constitui na reunião dos elementos para conduzir a organização aos objetivos desejados. 

 Caso contrário, suas estratégias não passarão de planos que não se concretizam de 

forma efetiva, o que enfatiza a necessidade de ampla integração entre disciplinas e 
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instrumentos que promovam dinamismo e realidade a estratégia organizacional. 

(KRONMEYER FILHO et. al., 2004) 

 Combinando essas visões, a gestão estratégica torna-se um processo contínuo, flexível 

e ajustado de planejamento organizacional, tornando transparente a política de funcionamento 

quando integra os atores nas principais decisões corporativas (RIVERA, 2003). 

 Para justificar que a estratégia não é um processo isolado, Kaplan e Norton (2004, p. 

34), colocam que “é uma das etapas de um processo contínuo lógico que movimenta toda a 

organização desde a declaração de missão de alto nível até o trabalho executado pelos 

empregados da linha de frente e de suporte”, representando esse ponto de vista na figura 2: 

Acionistas Satisfeitos Processos Eficazes
Força de Trabalho 

Motivada e preparada
Clientes Encantados

Resultados Estratégicos

Objetivos Pessoais

O que eu preciso fazer

Iniciativas Estratégicas

O que precisamos fazer

Balanced Scorecard

Implementação e Foco

Estratégia

Nosso plano de jogo

Visão

O que queremos ser

Valores Essenciais

Em que acreditamos

Missão

Por que existimos

 
Figura 2: Traduzindo a missão em resultados 

Fonte: Kaplan e Norton, 2000; 2004. 

  

 A missão, os valores e a visão da organização, como representados na figura, são 

considerados o início da gestão estratégica e devem servir como base para todas as demais 

iniciativas em busca de resultados coerentes. 

 A missão soa como o principal elemento organizacional. Ela representa a razão de 

existir da organização, descrevendo em uma expressão sua visão e valores, e orientando os 

demais elementos institucionais (DAFT, 2002). 

 Ao tratar de estratégia, Drucker (1996, p. 134) afirma que “começar com a missão e 

seus requisitos pode ser a primeira lição para as empresas. Isso focaliza a organização na 
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ação. Define as estratégias específicas, necessárias para se atingir as metas vitais”, criando 

uma empresa disciplinada e concentrada em esforços realmente produtivos. 

Para definir a missão, Tajra (2006) ressalta que a empresa deve ter como foco o 

público e o mercado que pretende atender, enfatizando as competências, habilidades e 

dimensões genéricas que pretende desenvolver para ser reconhecido por esse alvo.   

Outro elemento importante é a visão, que pode ser comparada a um sonho empresarial, 

declarando onde a empresa gostaria de estar dentro de um horizonte predeterminado, podendo 

ser a curto, médio ou longo prazo (COBRA, 2009). 

Para ser eficiente, Niven (2005, p. 103) destaca que essa declaração “não deve ser 

abstrata, deve exprimir uma figura mais fiel possível do estado desejado e também oferecer as 

bases para a formulação de estratégia e objetivos”, ressaltando, ainda, que a visão deve estar 

sempre associada à missão e aos valores institucionais. 

Esses valores representam as características da organização, definindo os princípios 

básicos a serem seguidos por todos os envolvidos nas atividades cotidianas (TAJRA, 2006). 

 É comum que os valores sejam definidos pelo fundador ou presidente da organização, 

o qual deve refletir esses princípios em suas ações e palavras, além de trabalhar 

constantemente para desenvolvê-los entre os demais, justificando assim a escolha desses 

princípios para o funcionamento da empresa (NIVEN, 2005). 

 Penha et al. (2008), afirma que esses elementos representam a “identidade 

organizacional”, considerando-os fundamentais ao funcionamento efetivo da estratégia 

definida pela empresa. 

 Portanto, a gestão estratégica começa pela definição desses elementos, ou seja, da 

identidade institucional, que servirá de base para desenvolver suas atividades e guiar os 

planos, objetivos e metas da organização. 

 Contudo, estratégia empresarial pode ser definida como ações direcionadas para 

alcançar um ou mais objetivos, composta por um conjunto de procedimentos administrativos 

que caracterizam o comportamento da empresa perante seu mercado. 

 O gerenciamento dessas ações, associando-as à missão, visão e valores 

organizacionais, além de direcionar a atuação dos diferentes setores, compõe a gestão 

estratégica, que reúne os requisitos necessários para a sobrevivência e alcance dos objetivos 

de atuação. 
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2.2.1. Gestão estratégica no Terceiro Setor 

 Dada a importância do gerenciamento estratégico das ações e a caracterização do 

Terceiro Setor, com sua luta pela sobrevivência em virtude de escassez de recursos, apresenta-

se nesta seção a impressão da gestão estratégica para as organizações sem fins lucrativos e os 

principais resultados associados a essa aplicação. 

 As características intrínsecas às organizações do Terceiro Setor, e as dificuldades 

relatadas, impulsionam essas organizações para a busca da melhoria administrativa por meio 

da aplicação de ferramentas modernas de apoio à gestão (VIANA et al., 2009). 

 No entanto, em meados dos anos 1980, algumas organizações sem fins lucrativos 

adotaram o planejamento estratégico e muitas organizações financiadoras passaram a exigir 

esse planejamento, com resultados associados, como requisito para a doação dos recursos 

(WHEELEN e HUNGER, 2002 apud BURKE, 2008). 

 Atualmente, a administração estratégica é considerada uma ferramenta poderosa na 

relação entre os financiadores e os usuários do Terceiro Setor, pois permite que as 

necessidades dos usuários sejam avaliadas, bem como identificar os recursos para satisfazê-

las e monitorar seus resultados, formando alianças para novas prioridades (WRIGHT et al., 

2000). 

 No entanto, Foster et al. (2009) afirmam que raramente os líderes atuantes em 

organizações sem fins lucrativos traçam uma estratégia de financiamento de longo prazo. Por 

um lado, isso ocorre porque, segundo os autores, nunca esteve bem definido o que alimenta os 

diversos financiamentos de projetos sem fins lucrativos, o que representa e resulta um 

pensamento pobre em torno dessas organizações. 

 Para isso, Drucker (1997, p. 46) afirma que é necessário um trabalho sistemático na 

produtividade, ou seja, uma estratégia para cada fator de produção. E complementa: 

 

O primeiro fator sempre é o pessoal. Não se trata de trabalhar mais 

duro; aprendemos isso há muito tempo. Trata-se de trabalhar de forma 

mais inteligente e, acima de tudo, de colocar pessoas onde elas possam 

realmente produzir. O segundo fator universal é o dinheiro. Como 

obter mais do dinheiro que temos? E o terceiro fator é o tempo. 
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 Por outro lado, os valores dessas organizações devem ser mantidos para que haja 

“liberdade estratégica” perante as pressões dos financiadores, ampliando sua participação, em 

forma de doações, na gestão organizacional (WRIGHT et al., 2000). 

 Concomitante a esse pensamento, Foster et al. (2009) consideram importante que os 

líderes das organizações sem fins lucrativos devem examinar suas estratégias de 

financiamento e disciplinar os meios de arrecadação de fundos. 

 De acordo com Burke (2008), quando se reconhece a importância do planejamento 

estratégico para organizações sem fins lucrativos, perante a escassez de recursos, percebe-se 

uma ampliação na aderência ao processo, bem como no desenvolvimento e implementação de 

um planejamento que garanta a sobrevivência da organização.  

 As instituições do Terceiro Setor são conhecidas por dedicarem muita atenção no que 

diz respeito à definição da sua missão, em busca de uma declaração que expresse claramente 

as implicações do trabalho realizado pelos seus membros, descartando uma missão cheia de 

boas intenções (DRUCKER, 1996). 

2.2.2. Ferramentas e modelos da gestão estratégica  

Dentre as ferramentas e modelos que auxiliam a gestão estratégica e o planejamento 

da sua execução, encontram-se formas tradicionais e outras mais recentes, ou atualizadas, de 

sugestões para esse fim. 

A análise SWOT, instrumento surgido na década de 1960, relaciona elementos dos 

ambientes interno e externo da organização, identificando forças e fraquezas, oportunidade e 

ameaças, contribuindo para o desempenho das empresas, independente de seu porte 

(SCHARMACH et al., 2009). 

Considerada uma peça importante do planejamento estratégico, “a análise SWOT deve 

ser realizada formalmente de tempos em tempos, com a escolha das variáveis que melhor 

traduzem os fatores favoráveis e desfavoráveis da organização tanto interna quanto 

externamente”, buscando atualizar os planos para maximizar as variáveis positivas e eliminar 

ou minimizar o impacto daquelas negativas (TONINI et al., 2007, p.4).  

Visto que o setor público apresenta características próprias, exigindo um modelo 

diferenciado para a execução da sua estratégia, a teoria Matusiana, desenvolvida na década de 

1970 e pautada na construção da governabilidade na gestão pública, apresenta o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). Esse modelo “busca na sua essência construir uma 
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interpretação estratégica da situação, levando-se em consideração as resistências, os conflitos, 

as incertezas e as mudanças” (CAMPOS, 2005, p. 3). 

Ainda de acordo com essa teoria, defende-se o desenvolvimento de uma organização 

onde haja a desconcentração do poder, que vise os resultados como prestação de contas, e a 

delegação permanente, a fim de estimular a gestão criativa por operações ou por objetivos no 

setor público (RIVERA, 2003). 

Disseminada a partir da década de 1980, a análise das forças competitivas proposta por 

Porter (2004), sugere uma análise do ambiente em que a organização está inserida, 

considerando cinco elementos básicos: fornecedores, substitutos, compradores, entrantes 

potenciais e concorrentes. 

De acordo com o autor, essa análise que ele chama de estrutural, “é a base 

fundamental para a formulação da estratégia competitiva”, e tem como objetivo encontrar 

uma posição favorável dentro dela, por meio da qual possa se defender das forças 

competitivas ou influenciá-las em seu favor (PORTER, 2004, p. 5). 

Na década de 1990, o Balanced Scorecard (BSC) surgiu como uma ferramenta mais 

inovadora na medição de desempenho e criação de valor para as empresas. Desenvolvido por 

Kaplan e Norton na Universidade de Harvard, o BSC propõe a medição de desempenho a 

partir da relação entre fatores financeiros e motivadores do desempenho, ajudando na 

implementação de estratégias diferenciadas (NIVEN, 2005). 

De acordo com seus criadores, a proposta do BSC é reunir um conjunto de 

informações necessárias para controlar o rumo das ações, assim como um piloto de avião 

precisa de informações detalhadas das condições de vôo. Essas informações dividem-se em 

áreas, denominadas perspectivas que, a partir de ações relacionadas, criam valor para a 

organização (KAPLAN E NORTON, 1992). 

A relação entre as ações em cada perspectiva pode ser representada em um mapa 

estratégico, fruto da necessidade de visualização da dinâmica do BSC. As perspectivas 

genéricas propostas inicialmente pelos criadores incluem aprendizado e crescimento, interna 

(processos), cliente e financeira, apresentando uma abordagem inovadora com aspectos 

tangíveis e intangíveis (KAPLAN E NORTON, 2004). 

Várias outras ferramentas ou modelos foram desenvolvidos ao logo da evolução da 

teoria da estratégia organizacional, datada dos últimos 60 anos, em que cada um, a partir de 
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sua aplicação prática, foi criticado e aperfeiçoado ao longo do tempo. No entanto, atualmente 

o BSC e suas variações apresentam-se como um sistema atual e em fase de reconhecimento 

em diversas áreas. 

Contudo, a evolução do BSC e dos demais modelos propostos, é que proporciona o 

aperfeiçoamento das técnicas aplicadas nas organizações, oferecendo mais segurança na 

escolha, de modo a obter sucesso no desenvolvimento de suas estratégias. 

2.3. Balanced scorecard 

 Na década de 1990, a gestão organizacional foi surpreendida por uma nova 

metodologia de competir no mercado a partir da organização orientada à estratégia. Essa é a 

proposta do Balanced Scorecard (BSC) que, propõe uma representação gráfica da estratégia 

organizacional e uma eficiente gestão de desempenho com foco nos objetivos definidos. 

 O BSC surge como uma crítica aos tradicionais métodos de avaliação de desempenho 

baseados nos indicadores contábeis e financeiros. Era necessário ampliar a visão do 

desempenho da empresa, a partir de indicadores sobre vários aspectos do ambiente e 

desempenho organizacional, pois sem eles não teriam como manter o rumo da excelência 

empresarial (TAJRA, 2006). 

 Segundo Niven (2005), era necessário um sistema de desempenho que equilibrasse a 

precisão histórica dos números financeiros com os objetivos de desempenho futuro, ao 

mesmo tempo em que viabilizava a introdução de estratégias diferenciadoras das 

organizações.  

 Assim, Robert S. Kaplan e David P. Norton criaram o BSC, complementando o 

sistema de medição tradicional e acrescentado outras três perspectivas: clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento, contemplando assim os colaboradores da organização, 

que possibilitam o aprimoramento dos processos empresariais e apresentam resultados para o 

que se oferece ao cliente (KAPLAN E NORTON, 1996, 2004). 

 Nessa proposta, Kaplan e Norton (2000) consideram também a importância do 

alinhamento de todos os funcionários, tornando a estratégia uma tarefa de todos, criticando 

métodos ultrapassados que ignoravam a opinião, a participação ou a sugestão daqueles 

colaboradores operacionais. No BSC trabalha-se o conhecimento, aproveitando todo o capital 

intelectual dos atores organizacionais para identificar novas formas de criar valor para o 

cliente. 
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 Rampersad (2004) define o que ele chama de Balanced Scorecard Organizacional – 

BSCO como “um instrumento gerencial de cima para baixo, cujo objetivo é operacionalizar a 

visão estratégica da organização em todos os níveis hierárquicos” que envolve a missão, a 

visão e os valores, considerando esses elementos uma “ambição organizacional 

compartilhada”.  

 Já Prado (2002), define o BSC como um instrumento de monitoramento para 

acompanhar a evolução das decisões empresariais, que tem como base indicadores chaves, 

num formato em que cada pessoa na organização entenda os aspectos – perspectivas, 

relacionados com a estratégia organizacional. 

 Baseado em pesquisas de melhores práticas de utilização do BSC, Niven (2005) 

acredita que a ferramenta pode ser considerada um sistema de medição, um sistema de 

gerenciamento estratégico e uma ferramenta de comunicação, descrevendo-a “como um grupo 

de medidas cuidadosamente selecionadas que se originam da estratégia de uma empresa” 

servindo como tradução da estratégia empresarial. 

 Kaplan e Norton (2000) associam o sucesso do BSC ao que eles chamam de 

“princípios das organizações focalizadas na estratégia”, e os descreve assim: 

 Traduzir a estratégia em termos operacionais; 

 Alinhar a organização à estratégia; 

 Transformar a estratégia em tarefa de todos; 

 Converter a estratégia em processo contínuo; e 

 Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. 

 A proposta do BSC, a partir das perspectivas, pode ser representada pela figura 3. 

 Seus criadores consideram o processo de desdobramento da estratégia em objetivos e 

indicadores nas perspectivas, um exercício de fortalecimento do significado da estratégia 

entre os gestores envolvidos, facilitando a definição de objetivos e o respectivo alinhamento 

com os clientes e o retorno financeiro, que é o maior resultado esperado pelas empresas 

(KAPLAN E NORTON, 1996). 

 Rampersad (2004) considera esse processo uma “abordagem participativa” que visa 

traduzir a visão em ações, tornando-a mensurável, a partir de scorecards e planos de 
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desempenho setoriais (de equipes ou unidades de negócios) com “ênfase na implementação 

estratégica”. 

FINANCEIRO

Para ser bem sucedido 

financeiramente, como 

devemos aparentar para nossos 

acionistas?

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO

Para alcançar nossa visão, 

como devemos manter nossa 

capacidade de mudar e 

melhorar?

CLIENTE

Para alcançar nossa visão, 

como devemos aparentar para 

nossos clientes?

PROCESSOS INTERNOS

Para satisfazer nossos 

acionistas e clientes, em que 

processos precisamos ser 

melhores?

Visão

E

Estratégia

 
Figura 3: A tradução da estratégia nas perspectivas do BSC 

Adaptado de: Niven, 2005. 

  

 Com o mesmo raciocínio, Prado (2002) ratifica a importância do BSC como uma parte 

do processo estratégico, e não como o único processo necessário para a execução da estratégia 

organizacional, e acrescenta que o BSC deve “fazer parte de um plano corporativo com 

divulgação ampla de pessoas envolvidas com as decisões estratégicas”. 

 No entanto, Kaplan e Norton (2000) afirmam que o resultado positivo do BSC se dá 

pelo foco e alinhamento dos esforços setoriais com a estratégia organizacional, concluindo 

que “a estratégia bem elaborada e bem compreendida é capaz de produzir avanços 

extraordinários não lineares no desempenho, por meio da convergência e da consistência dos 

recursos limitados da organização”. E acrescentam: 

 

Essa nova ferramenta representa uma contribuição sem igual, ao 

descrever a estratégia de maneira consistente e criativa. Antes do 

desenvolvimento dos scorecards estratégicos, os gerentes não 

dispunham de um referencial de ampla aceitação para a descrição da 

estratégia: simplesmente não conseguiam implementar algo que não 

conseguiam descrever bem. (KAPLAN E NORTON, 2000, p. 37) 

 

 Com base nos resultados alcançados em um curto espaço de tempo, pelas empresas 

que aplicaram o BSC, os mesmo autores acreditam que a ferramenta apenas despertou os 
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ativos (tangíveis ou intangíveis) que já existiam, porém não eram aproveitados porque não se 

percebia o valor gerado para o sucesso organizacional. 

2.4. Mapas estratégicos 

 Ao aprimorar o processo de definição de objetivos estratégicos e seus respectivos 

indicadores, os criadores do BSC perceberam que os objetivos se ajudavam, havendo uma 

relação de causa e efeito entre eles. Assim, Kaplan e Norton (2004, p. X-I) relatam o 

surgimento do mapa estratégico: 

 

Em breve, estávamos treinando todas as equipes executivas para que 

descrevessem a estratégia mediante a identificação de relações de 

causa e efeito explícitas entre os objetivos nas quatro perspectivas do 

BSC. Chamamos esse diagrama de mapa estratégico. 
 

 Os autores esclarecem que o papel do mapa é descrever a “lógica da estratégia”, 

mostrando graficamente os ativos intangíveis que irão subsidiar a criação de valor dos 

processos internos para os clientes e para o financeiro da empresa, elegendo assim, as quatro 

perspectivas básicas do mapa. 

 A partir da representação gráfica, o BSC traduz os objetivos que compõem essas 

perspectivas em indicadores e metas, que, por sua vez, serão alcançados a partir de um 

conjunto de “iniciativas estratégicas” que criarão condições para que se realizem as metas de 

todos os indicadores (KAPLAN E NORTON, 2004). 

 Assim, resumindo a relação do mapa com o BSC, a função do mapa estratégico é 

demonstrar como os vários indicadores de um BSC, construído coerentemente, podem 

fornecer a “instrumentação para uma estratégia singular”. 

  Kaplan e Norton (2000) consideram o mapa estratégico a melhor forma de enxergar a 

estratégia organizacional “de maneira coesiva, integrada e sistemática”, pois apresenta as 

várias conexões indiretas entre os parâmetros intangíveis com os resultados alcançados, 

superando “as limitações dos sistemas de mensuração exclusivamente financeiros”. 

 No entanto, Fernandes (2002, p. 8), ao tecer considerações sobre o aperfeiçoamento da 

abordagem proposta pelo BSC através do mapa estratégico, ressalta que “o desdobramento 

simplificado e unidirecional dos mapas estratégicos, ao desconsiderar os circuitos de 

realimentação e atrasos relativos às hipóteses de causa e efeito, distorce a compreensão da 
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dinâmica do comportamento estratégico”, alertando para o fato de que as organizações atuam 

em um ambiente que exerce efeito sobre o seu comportamento, e vice-versa. 

 Ao tentar descrever a dinâmica do mapa estratégico, Kaplan e Norton (2004, p. 34) 

afirmam que: 

 

Os objetivos nas quatro perspectivas são conectados uns com os 

outros por relações de causa e efeito. A partir do topo, parte-se da 

hipótese de que os resultados financeiros só serão alcançados se os 

clientes-alvo estiverem satisfeitos. A proposição de valor para os 

clientes descreve como gerar vendas e aumentar a fidelidade dos 

clientes-alvo. Os processos internos criam e cumprem a proposição de 

valor para os clientes. Os ativos intangíveis que respaldam os 

processos internos sustentam os pilares da estratégia. 

 

 Contudo, assim como para o BSC, Kaplan e Norton (2004) também elegeram 

princípios para o mapa estratégico que auxiliam na compreensão da proposta do mapa, são 

eles: 

 A estratégia equilibra forças contraditórias: ao investir em ativos intangíveis para 

ampliar os recursos financeiros; 

 A estratégia baseia-se em proposição de valor diferenciada para os clientes: a partir da 

perspectiva de clientes, quando são selecionados objetivos específicos para eles; 

 Cria-se valor por meio dos processos internos: reconhecendo a sua importância para a 

realização das perspectivas de clientes e financeira; 

 A estratégia compõe-se de temas complementares e simultâneos: que são 

representados a partir da relação de causa e efeito entre os objetivos; 

 O alinhamento estratégico determina o valor dos ativos intangíveis: quando reserva 

uma perspectiva, a de aprendizado e crescimento (A&C), para abordar o papel do 

capital humano, capital da informação e organizacional na realização da missão. 

 A partir das experiências de elaboração de mapas estratégicos, foi criado um modelo 

“genérico” que pode ser adotado por qualquer empresa, em qualquer setor de atividade, 

embora cada uma tenha suas particularidades. Esse modelo está representado na figura 4 

(KAPLAN E NORTON, 2004). 

 A diferença entre esses modelos está na finalidade das empresas do setor público e 

sem fins lucrativos, pois os resultados buscados por elas não é financeiro. “Em lugar disso, 
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elas buscam conquistar missões elevadas que visam a melhoria da sociedade”, elevando, 

assim, o objetivo da missão e dos clientes e alterando a estrutura do mapa (NIVEN, 2005, p. 

353). 

 Uma das críticas feitas ao mapa estratégico é a inclusão dos ativos intangíveis na 

construção da estratégia, pois, tradicionalmente, a perspectiva de A&C está fora da esfera 

estratégica das organizações. 

Perspectiva A&C

Para realizar nossa visão, como a 

organização deve aprender e 

melhorar?

Perspectiva Interna

Para satisfazer os clientes, em que 

processos devemos ser excelentes?

Perspectiva do Cliente

Para realizar a visão, como devemos 

cuidar dos nossos clientes?

Perspectiva Financeira

Se formos bem sucedidos, como 

seremos percebidos pelos nossos 

acionistas?

ESTRATÉGIA

Perspectiva A&C

Para realizar nossa visão, como a 

organização deve aprender e 

melhorar?

Perspectiva Interna

Para satisfazer os clientes, em que 

processos devemos ser excelentes?

Perspectiva Financeira

Se formos bem sucedidos, 

como seremos percebidos 

pelos nossos acionistas?

Perspectiva do Cliente

Para realizar a visão, como 

devemos cuidar dos nossos 

clientes?

MISSÃO

Organizações do Setor 

Privado

Organizações do Setor Público e 

Entidades sem Fins Lucrativos

 
 

Figura 4: Mapas estratégicos - modelos genéricos 

Adaptado de: Kaplan e Norton, 2004. 

 

 Quanto a isso, Kaplan e Norton (2004, p. 32) esclarecem que a criação de valor desses 

ativos é indireta e contextual, ocorrendo somente se estiver bem alinhada com a estratégia; é 

potencial, pois os investimentos feitos nessa perspectiva precisam ter continuidade nas 

demais; e, por fim, esses ativos atuam em conjunto, pois “o valor dos ativos intangíveis 

emerge de sua combinação eficaz com outros ativos, tanto tangíveis quanto intangíveis”. 

 No entanto, com base nos princípios do mapa estratégico, seus criadores consideram 

que quando bem ajustado à estratégia específica, essa ferramenta demonstra o impulso dos 

ativos intangíveis no aprimoramento dos processos internos que, por sua vez, proporcionam 

subsídios para o fornecimento de valor aos clientes, acionistas e comunidades (KAPLAN E 

NORTON, 2004). 



 

 

28 

 

 Portanto, a recomendação é que os objetivos estratégicos das perspectivas de base não 

podem ser otimizados isoladamente, sendo necessários o alinhamento e a integração para que 

seja gerado o valor proposto.  

 Assim, complementam os autores, que o papel das perspectivas financeira e cliente é 

apresentar o valor gerado pelas perspectivas de base, e por isso são compostas por muitos 

indicadores de resultado, visando medir o aproveitamento dos investimentos nos ativos 

intangíveis e nos processos. 

2.4.1. Mapas estratégicos sem fins lucrativos 

 Como pode ser observado no modelo de mapa genérico proposto pelos criadores do 

BSC, as entidades governamentais e do Terceiro Setor são contempladas com uma proposta 

final sem valor financeiro.  

 A perspectiva financeira, nesse caso, tem a mesma importância, ou menor, que o valor 

gerado para o cliente, sendo diversas vezes observadas na prática, apoiando a perspectiva de 

cliente. 

 No entanto, Niven (2005) sugere outra estrutura para mapas estratégicos de entidades 

públicas e do Terceiro Setor, que pode ser observado na figura 5: 

Processos Internos
Para satisfazer os clientes

enquanto cumprimos as

restrições orçamentárias,

em que processos 

financeiros precisamos 

nos superar?

Aprendizagem e 

Crescimento
Como conseguiremos 

crescer e mudar suprindo

as exigências contínuas

da legislação e do 

cidadão?

Cliente

Quem definimos como

nosso cliente?

como criaremos valor

para nossos clientes?

Financeira

Como criaremos valor

para nossos clientes

enquanto controlamos

os custos?

MISSÃO

ESTRATÉGIA

 
Figura 5: Mapa estratégico para setor público e entidades do terceiro setor 

Adaptado de: Niven, 2005. 

 

 O autor explica a dinâmica desse modelo da seguinte forma: 
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A missão figura como o principal objetivo do esforço de medição, não 

os objetivos financeiros. A seguir estão os objetivos do consumidor, 

seguidos pelos processos internos, financeiros e a aprendizagem e 

crescimento do funcionário (alguns posicionam os objetivos 

financeiros na base da estrutura). (NIVEN, 2005, p. 374) 

 

 Os idealizadores do BSC relatam que a aplicação do método em organizações sem fins 

lucrativos tem apresentado gratificantes resultados, devido à missão que essas organizações 

empenham-se em cumprir, “em vez de gerar resultados financeiros acima da média”, 

permitindo uma extensão do conceito original da ferramenta, ao exigir um sistema de 

indicadores mais abrangente para motivar e avaliar seu desempenho (KAPLAN E NORTON, 

2004). 

 Kaplan e Norton (2000) orientam que as organizações do setor público e entidades 

sem fins lucrativos devem contemplar três objetivos de alto nível para atender a sua missão, 

abrangendo a criação de valor, a custo otimizado, e a promoção do apoio e do 

comprometimento com suas fontes de financiamento de forma contínua. E, a partir dessa 

definição, é que se define a estratégia para as perspectivas de base. 

 Nesse mesmo tipo de organização, Tachizawa (2007) sugere que os indicadores sejam 

divididos em dois grupos: de desempenho global e de qualidade. Os de desempenho também 

podem ser considerados indicadores de gestão, pois são destinados “à permanente análise por 

parte do corpo gerencial da empresa”, objetivando a avaliação do desempenho de toda a 

organização. Podem, nesse caso, serem consideradas as perspectivas de A&C, processos 

internos e financeira. 

 Já a perspectiva de cliente está associada aos indicadores de qualidade, que devem 

medir “o grau de satisfação do cliente com relação a um produto adquirido ou serviço 

experimentado”, sendo, portanto, “garantidos pelo acompanhamento dos indicadores de 

desempenho”. (TACHIZAWA, 2007) 

 Com base nessas proposições, serão apresentadas a seguir algumas aplicações de mapa 

estratégico em organizações do Terceiro Setor, para analisar as particularidades dessas 

entidades. 

 Um dos exemplos de aplicação do mapa estratégico apresentados por Kaplan e Norton 

(2000), é o do Município de Charlotte que, em sua elaboração, considerou a perspectiva 

financeira como base para a perspectiva do cliente, pois o Conselho Municipal classificou os 

objetivos financeiros como “capacitadores” para atender aos objetivos dos clientes. 
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 Já o May Institute, organização do Terceiro Setor atuante em Massachusetts, EUA, 

apresentada na mesma obra, inovou na estrutura do seu mapa, colocando a perspectiva 

financeira em sua base para promover a viabilidade da organização, apoiando as perspectivas 

de A&C e de processos internos, que se encontram no mesmo nível, e possibilitam o 

cumprimento dos objetivos para os clientes. 

 Em outra obra, esses autores apresentam o caso da Boston Lyric Opera (BLO) que 

aderiu ao BSC para que pudesse sustentar um rápido crescimento e sucesso com “uma 

estratégia clara para o futuro que fosse facilmente compreendida e apoiada” pelos diretamente 

envolvidos. O mapa dessa instituição também contemplou a perspectiva financeira em sua 

base, mantendo a ordem das demais, e agrupando a comunidade, os apoiadores e o cenário 

mundial de ópera (KAPLAN E NORTON, 2004). 

 Em Portugal, a Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) elaborou 

o mapa estratégico com base nos seguintes eixos: valorização, representatividade e 

conhecimento; excelência e inovação; sustentabilidade e geração de valor.  

 A maturidade desses princípios deu sustentação à elaboração do mapa da entidade, que 

colocou a gestão financeira e orçamental na base, sustentando a perspectiva de A&C, que, por 

sua vez, apoia os processos internos e subsidiam a execução dos objetivos para os associados 

e comunidade. Nesse formato, seguido por outras instituições e muito próximo ao proposto 

por Kaplan e Norton para entidades sem fins lucrativos, a APOGESD vislumbra seus 

principais objetivos estratégicos, divididos nos respectivos eixos (www.apogesd.org). 

 Sobre a dependência financeira apresentada nos casos relatados, Drucker (1997, p. 

41), já citado anteriormente, alerta que: 

 

[...] uma instituição sem fins lucrativos que se torna prisioneira do 

levantamento de dinheiro está com problemas sérios e também com 

uma séria crise de identidade. A finalidade estratégica de 

levantamento de recursos é precisamente de possibilitar que a 

instituição realize sua missão sem subordiná-la a esse levantamento. 
 

 Nesse caso, o autor sugere que a participação aconteça a partir de doações ou fontes de 

financiamento, desenvolvendo fundos desde o conselho diretor da instituição, passando para 

seus grupos de relacionamentos pessoais e profissionais, até os doadores de pequenas 

quantias, conscientizando cada um dos resultados, que podem não ser favorável.  
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 No entanto, Silva e Prochnik (2004) ao proporem um mapa estratégico para outra 

organização do Terceiro Setor, em Portugal, justificam a utilização do BSC pela necessidade 

de alcançar a autossustentação financeira, julgando que “essas ferramentas iriam facilitar a 

definição de prioridades e iniciativas”, auxiliando, assim, a elaboração de um plano de 

atividades e o direcionamento dos esforços organizacionais. 

 Aqui os autores aplicaram um modelo de mapa que contemplava outras perspectivas, 

alocando, na base, a perspectiva de infraestrutura que aborda a capacitação dos profissionais e 

a relação com os parceiros, fornecendo subsídios para a perspectiva de processos internos que, 

por sua vez, apoia a perspectiva de cliente e gera resultados numa perspectiva de valor, que 

engloba os benefícios propostos pela organização. 

 De Ré et al. (2006) também selecionaram a sustentabilidade para a estratégia principal 

quando propuseram um mapa para uma organização sem fins lucrativos, visando “esclarecer 

os objetivos estratégicos e identificar os processos críticos que podem influenciar 

diretamente” no atuar social, constatando a “capacidade do BSC de sinalizar as falhas de 

implementação da estratégia escolhida”. 

 Já para a Rede Salesiana de Ação Social, foi proposto um mapa que não contempla 

nenhuma perspectiva financeira, sugerindo as perspectivas de A&C, processos internos e 

sociedade, substituindo a de clientes por melhor representar o beneficiário das ações dessa 

Rede, para representar a estratégia ideal para essa entidade (VIANA et al., 2009). 

 A União Brasileira para a Qualidade (UBQ) atualizou seu planejamento estratégico 

por meio de um workshop realizado em fevereiro de 2007, quando gerou seu mapa estratégico 

adequado às novas condições do ambiente onde atua. Nesse caso, a entidade adotou as 

perspectivas básicas, alterando a ordem, e aplicando um modelo idêntico ao da APOGESD 

(www.ubq.org.br). 

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem em seu escopo a 

geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial, tendo várias 

unidades em todo o Brasil, e estimula o planejamento estratégico com base nas premissas do 

BSC nos últimos anos (www.senai.br). 

  Para compor o mapa estratégico do SENAI de Joinville-SC, foram mantidas as 

perspectivas propostas pelo BSC, bem como a sua ordem, acrescentando apenas a perspectiva 

de educação e tecnologia, apoiada pelos processos internos e apoiando os clientes e mercados. 

Já no Pará, a instituição seguiu exatamente a proposta do BSC para entidades filantrópicas. 
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 O Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), entidade filantrópica e beneficente, 

fundada em 1935 no município de Carazinho-RS, (www.hcc.org.br) iniciou seu planejamento 

estratégico por intermédio do BSC em 2001 e, para representar sua estratégia, acrescentou a 

perspectiva comunidade, mantendo a de clientes, para avaliar o envolvimento do hospital com 

a localidade (CERETTA e QUADROS, 2003). 

 Na mesma perspectiva, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA (RS), hospital 

universitário com foco na atuação pedagógica e mantido pelo Estado, acrescentou a 

perspectiva de sociedade, mantendo-a no topo do mapa, para medir como a sociedade está 

sendo beneficiada pelas ações do hospital (www.hcpa.ufrgs.br). 

2.4.2. Outras aplicações 

 Devido à facilidade de comunicação que o mapa representa, pode-se encontrar 

diversos trabalhos com sua aplicação prática, observando diferentes constatações em cada 

experiência. Nesta seção, serão apresentados alguns casos de aplicação do modelo, com foco 

em organizações da esfera privada e governamental, visando uma análise da adaptação do 

mapa estratégico às diferentes realidades organizacionais. 

 Na linha de inovação do modelo de mapa estratégico, o Montefiore Hospital elaborou 

o seu tendo em sua base os processos, denominado por ele perspectiva das “operações”, que 

suporta as perspectivas de “inovação e crescimento” – substituindo o aprendizado pela 

inovação, e a financeira, que, por fim, viabilizam os objetivos voltados para os clientes 

(KAPLAN e NORTON, 2000). 

 Storch et. al. (2004), elaboraram um mapa estratégico para uma indústria de médio 

porte, acrescentando a perspectiva “responsabilidade social” na base do mapa, considerando 

as ações desenvolvidas com esse fim, dentro e fora da organização, fundamentais para o 

“alcance dos objetivos em todas as demais perspectivas”.  

 O Hospital Moinhos de Vento (HMV), de natureza privada, com atuação em Porto 

Alegre-RS há 80 anos, adotou o BSC como modelo de gestão estratégica no ano de 2006 e 

elaborou o mapa estratégico com as perspectivas básicas propostas pelo modelo, o que 

considerou um aperfeiçoamento da formulação de estratégias (www.hmv.org.br). 

 Na gestão pública brasileira, também se observa algumas aplicações do mapa sob o 

método do BSC. Nesse caso, Niven (2005) relata que os resultados alcançados por essas 

organizações são compatíveis com a aplicação do BSC no setor privado. Assim, complementa 
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o autor, a principal diferença entre o scorecard da empresa privada e da empresa pública é a 

tradução de uma missão que não tem fins lucrativos e que define o cidadão como cliente para 

atender suas exigências.  

 Ao desenvolver uma pesquisa visando a elaboração do mapa estratégico para uma 

organização pública, Godinho e Costa (2006) consideraram a representação visual da 

integração dos objetivos entre as perspectivas uma importante ferramenta para a identificação 

e demonstração do alinhamento estratégico que o mapa propõe. 

 Nessa aplicação, os autores utilizaram as perspectivas propostas pelo BSC para 

organizações do setor público e instituições sem fins lucrativos, considerando-as suficientes 

para demonstrar a estratégia do Serviço de Planejamento Orçamentário (SEPLO), para 

aprimorar o processo da função orçamentária do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 

 Para elaborar o mapa estratégico do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª 

Região, que abrange os Estados de Rondônia e do Acre, também foram adotadas as 

perspectivas básicas, trocando a ordem da perspectiva financeira, que se tornou “orçamento e 

finanças”, com a de clientes, que denominaram “cidadãos e sociedade”, visando “ser 

reconhecido pela sociedade como modelo de alto padrão de qualidade na prestação do serviço 

jurisdicional” (BRASIL, 2006). 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) elaborou seu mapa com a missão de “ser 

reconhecido pela contribuição no combate à corrupção, desvio, desperdício e fraude e ao 

aperfeiçoamento da administração pública”, substituindo a perspectiva financeira por 

“orçamento e logística”, que fica na base, excluindo a de clientes e posicionando no topo do 

mapa a perspectiva “resultados”, esclarecendo “os resultados que o Tribunal deve gerar para 

maximizar o cumprimento de sua missão institucional” (Disponível no site www.tcu.gov.br). 

 Já a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), de Porto Alegre-RS, adotou 

o BSC como modelo de gestão estratégica no início de 2005, elaborando um mapa simples e 

objetivo, porém totalmente alinhado à Prefeitura Municipal da capital gaúcha, contemplando 

somente três perspectivas com nomenclatura criada por eles, sendo elas: “modernização da 

gestão”, na base, “foco de atuação” e “resultados para a sociedade”, no topo do mapa 

(www.eptc.com.br). 

 Simples e objetivo também ficou o mapa do Instituto Estadual de Hematologia Arthur 

de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), órgão da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, que 
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contribui com a excelência no atendimento em hematologia e hemoterapia do Estado do Rio 

de Janeiro / RJ. Para isso, foram escolhidas “cinco perspectivas organizacionais com base nos 

processos institucionais de forma a atender os objetivos estratégicos”, são elas: “recursos”, 

“ambiente” – ambas na base, “produção”, “ensino” e “imagem e excelência” no topo da 

representação estratégica (www.hemorio.rj.gov.br). 

 Portanto, os casos observados nessa revisão bibliográfica demonstram a 

particularidade que cada mapa estratégico deve trazer no seu formato, sugerindo que a 

elaboração de mapas sem fins lucrativos possui características próprias que diferem do mapa 

tradicional ou do aplicado a organizações do Segundo Setor. 

 Essa característica faz do mapa estratégico aplicado ao Terceiro Setor um desafio às 

organizações filantrópicas, pois suas fragilidades e potencialidades devem ser discutidas e 

expostas nessa representação gráfica da estratégia. 

2.4.3. Construção do mapa estratégico 

 Sendo o mapa uma representação da estratégia adotada pela empresa, os autores da 

ferramenta fazem algumas observações quanto ao seu desenvolvimento e sugerem algumas 

etapas para a elaboração do mapa, de forma que este possa alcançar o objetivo a que se 

propõe. 

 A primeira observação que se faz é que os objetivos estratégicos não devem ser 

otimizados individualmente em cada perspectiva. É importante que sejam integrados e 

alinhados para que se cumpra a proposição de valor da estratégia organizacional (KAPLAN e 

NORTON, 2004). 

 Para a criação de valor, os autores consideram que três elementos da cadeia de valor 

são fundamentais: fornecedores, empresa e cliente. O valor captado por cada um desses 

membros, e o poder de barganha exercido individualmente por eles, devem ser considerados 

na definição da estratégia e, consequentemente, na montagem do mapa estratégico. 

 Por fim, os autores ressaltam que a estratégia de uma unidade de negócio bem-

sucedida pode colocar a empresa numa posição competitiva, quando consegue captar a 

essência da criação de valor proposta pela organização, traduzindo essa essência no mapa 

estratégico e na sua postura de atuação. 

 Considerados esses critérios, o próximo passo é definir quantas e quais perspectivas 

traduzem a estratégia e apresentam uma proposta de criação de valor para a organização. 
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Sempre baseadas na estratégia adotada pela empresa, as perspectivas devem dividir a 

estratégica em partes a serem desenvolvidas individualmente e, ao mesmo tempo, integradas. 

 A influência de uma perspectiva sobre as outras deve ser clara para que se entenda o 

alinhamento da proposta de cada perspectiva com a estratégia organizacional, formando um 

conjunto de relações de causa e efeito para a realização do propósito organizacional. 

 Sendo assim, Niven (2005) ressalta que as perspectivas propostas pelos criadores 

devem ser consideradas como um modelo e não como obrigação para a montagem do mapa 

estratégico.  

 Ainda segundo o autor, a escolha das perspectivas “deve basear-se, sobretudo, no que 

é necessário para contar a história de sua estratégia e criar vantagem competitiva para sua 

organização”, livrando-se de amarras da teoria. (NIVEN, 2005, p. 120). 

 Ainda conforme Niven (2005), a escolha das perspectivas deve responder as seguintes 

perguntas: 

 Que proposta de valor garantirá que os clientes estão satisfeitos e leais? 

 Em que processos devemos nos destacar para dar a essa clientela proposta de valor e 

que técnicas nossos funcionários devem possuir? 

 Essas questões são coerentes com os elementos da cadeia de valor que devem ser 

considerados importantes segundo os criadores da ferramenta. 

 Portanto, Niven (2005) ressalta que a partir das perspectivas, o mapa deve contar a 

história da estratégia e demonstrar seu plano de execução, sendo breve em sua demonstração, 

contemplando os principais interessados dentro da organização e descrevendo como atenderá 

a cada um deles, proporcionando uma implementação bem-sucedida da estratégia proposta. 

 Essas perspectivas são compostas por objetivos estratégicos que, segundo Kaplan e 

Norton (2004), são conectados para criar e cumprir a proposição de valor da organização e 

sustentar os resultados almejados. 

 Sobre a definição dos objetivos, Niven (2005, p. 131) assegura que: 

As afirmações objetivas são exatamente isso – afirmações concisas 

que descrevem os fatos específicos que você deve executar bem caso 

pretenda obter sucesso na implementação de sua estratégia. Os 

objetivos que você criar atuarão como uma ponte entre a estratégia de 

alto nível que você selecionou e as medidas de desempenho 
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específicas que você usará para determinar seu progresso no 

cumprimento das metas globais. 

 

 Para a formulação dos objetivos estratégicos, o mesmo autor indica o uso de um verbo 

de ação no início para que represente o dinamismo dos objetivos no ambiente das estratégias, 

garantindo que esses objetivos possam motivar ações e respondam de que forma a estratégia 

será executada. 

 Além disso, complementa Niven (2005), cada objetivo deve ser justificado a partir de 

uma afirmação que esclareça ou descreva o seu significado de forma autêntica, porém breve 

para não desestimular sua leitura. 

 Entretanto, com base no que foi colocado, o processo de construção do mapa 

estratégico pode ser descrito numa sequência de quatro etapas básicas: 

1. Definição da estratégia; 

2. Identificação das perspectivas necessárias para desenvolver a estratégia; 

3. Definição dos objetivos estratégicos a serem alcançados em cada perspectiva; 

4. Vinculação de causa e efeito entre as perspectivas/objetivos. 

 Contudo, não se pode eliminar a necessidade de uma equipe que coordene essas ações, 

bem como as reflexões em torno da atuação organizacional para se executar as etapas 

supracitadas com eficiência.  

 Além disso, esse processo pode variar entre as organizações, indicando o respeito às 

particularidades de cada uma para a eficiência do processo como um todo. 

 Por fim, constata-se a importância de desenvolver um mapa estratégico que traduza a 

estratégia escolhida, com um processo voltado para posicionar-se de forma competitiva, sendo 

necessário alinhar as ações à proposta de atuação da organização num conjunto de 

perspectivas e objetivos estratégicos conectados numa relação de causa e efeito. 

2.5. Considerações 

 A pesquisa bibliográfica constitui-se da reunião de conceitos em torno do tema da 

pesquisa e seus desdobramentos, levantados a partir da consulta de diversas obras em 

diferentes fontes de conhecimento. 
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 Para esse estudo, o Terceiro Setor e seus conceitos e discussões em torno das 

organizações que o compõe descreve o cenário onde as instituições abordadas na pesquisa 

estão inseridas.  

Dessa forma, o que se observa é que ainda existem lacunas a serem preenchidas na 

legislação que ampara essas organizações e que sua administração apresenta características 

próprias, que respeita os interesses dos seus stakeholders enfatizando o interesse social.  

Em seguida, revela-se a base da administração estratégica e seus elementos. Esse 

fundamento serve também para a construção do mapa estratégico institucional, a ferramenta 

que tem por finalidade descrever o plano de atuação estratégica da organização e situar todos 

que a compõe para os objetivos estratégicos definidos. 

A aplicação dessa ferramenta em vários casos e as orientações dos autores em torno da 

sua construção, oferecem os últimos elementos teóricos para a análise a ser desenvolvida, 

contribuindo para a eficiência da pesquisa. 

Concluída essa etapa, apresentam-se os procedimentos metodológicos aplicados na 

realização dessa pesquisa e situa o leitor no contexto de atuação das instituições e suas 

características próprias. 
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Capítulo 3 

[Metodologia da Pesquisa]  

 

 

 

 

A apresentação da metodologia utilizada na realização da pesquisa é fundamental para 

que sejam compartilhados com o leitor os procedimentos e intenções adotados no estudo. 

Nesta seção, apresenta-se a descrição dos métodos utilizados neste trabalho, de acordo com os 

objetivos propostos. 

Para isso, este capítulo apresenta a caracterização da pesquisa quanto à sua natureza, à 

metodologia utilizada na coleta e análise de dados, e finaliza descrevendo a pesquisa de 

campo, as empresas e seus contextos de atuação. 

Contudo, a coleta e análise dos dados dessa metodologia serão apresentadas em duas 

partes, onde na primeira apresentam-se os métodos e na segunda a aplicação dos mesmos. 

3.1. Caracterização da pesquisa 

A proposta deste estudo consiste em analisar comparativamente o processo de 

construção do mapa estratégico em duas instituições do Terceiro Setor, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de uma pesquisa descritiva para interpretar as características dos resultados 

gerados (RODRIGUES, 2006). 

Do ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois 

apresenta interesse prático na geração de conhecimentos úteis para aplicação no 

funcionamento de organizações sem fins lucrativos (MARCONI e LAKATOS, 1996). 

 Além disso, baseia-se num processo de interpretação de acontecimentos, formando um 

elo entre o mundo real e o objeto da pesquisa que não pode ser traduzido em números, sendo 

o ambiente natural uma das fontes de coleta de dados (SILVA, 2005). 

Ainda quanto à sua natureza, este é considerado um trabalho científico original por 

“trazer novos conhecimentos para a comunidade científica e para a sociedade”, contribuindo 
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para o desenvolvimento da ciência e apresentando resultados inovadores (RODRIGUES, 

2006, p. 88). 

3.1.1. Métodos da pesquisa 

Sendo a comunicação fato determinante no desenvolvimento da pesquisa, foram 

utilizados canais formais e informais. Os primeiros foram utilizados para acumular 

informações confiáveis e legais em torno da pesquisa, em sites, arquivos públicos e livros. Já 

os canais informais, como discussões, conversas, reuniões, entrevistas e e-mails, foram 

utilizados para construir o conhecimento em torno da ambiente pesquisado (SILVA, 2005). 

Entre os procedimentos técnicos realizados, destacam-se a revisão bibliográfica. De 

acordo com Luna (1997, apud SILVA, 2005), a revisão bibliográfica deve ser desenvolvida 

com o intuito de mapear as abordagens já realizadas sobre o tema da pesquisa e seus 

respectivos autores, apresentando a evolução da temática, levantando os procedimentos 

aplicados e seus resultados, demonstrando o conhecimento do autor sobre o que se propõe 

abordar, inserindo o problema da pesquisa num quadro teórico a fim de explicá-lo. 

 Portanto, foram utilizadas fontes de informações digitais, sites, periódicos, revistas, 

anais de congressos e outras bases de dados disponíveis na internet, livros adquiridos e 

disponíveis em bibliotecas, além de dados fornecidos por sistemas de informação das 

organizações em análise e qualquer material de literatura pertinente ao tema. 

Além disso, inclui-se ainda o procedimento de estudo de caso que, segundo 

Goldenberg (2003, p. 33) busca reunir “o maior número de informações detalhadas, por meio 

de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação e 

descrever a complexidade de um caso concreto”. 

Esse procedimento também pode ser chamado de pesquisa de campo, que segundo 

Marconi e Lakatos (1996, p. 75), “consiste na observação de fatos e fenômenos tal como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que 

presume relevantes, para analisá-los”. 

 Sendo assim, Gil (1991, apud SILVA, 2005), caracteriza esses procedimentos técnicos 

como pesquisa bibliográfica, aquela elaborada com base em materiais já publicados, e estudo 

de caso, porque propõe um objeto que pode ser aplicado e amplamente detalhado. 
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Sua abordagem é qualitativa, isto é, interpreta uma situação e atribui significados para 

cada uma delas (SILVA, 2005). Nesse caso, a pesquisa interpreta o processo de construção do 

mapa estratégico de duas instituições, atribuindo significados com base na literatura utilizada. 

A pesquisa qualitativa indica, ainda, que o pesquisador está envolvido com a situação 

pesquisada e se interessa pela sua transformação, criando respostas próprias a partir da 

interpretação dos atos do outros, ou seja, dos atores envolvidos (GOLDENBERG, 2003). 

A partir do seu objetivo, este estudo toma forma de uma pesquisa descritiva, pois 

descreve características de uma situação, buscando relação entre as variáveis sem as 

manipular, constatando e relatando os desafios do processo estudado à medida que as 

variáveis se manifestam (RODRIGUES, 2006). 

O levantamento de dados foi realizado individualmente, por uma única pesquisadora, 

na vida real e de modo participante, sendo a pesquisadora parte integrante do objeto a ser 

explorado (RODRIGUES, 2006). 

 Quanto à pesquisa participante, Marconi e Lakatos (1996) consideram a observação 

um elemento básico na investigação científica, pois tem por objetivo ver, ouvir e examinar 

fatos ou fenômenos, coletando dados relevantes da realidade. No caso da observação 

participante, o pesquisador se incorpora ao grupo tornando-se um membro da realidade que 

estuda. 

Nesse caso, a pesquisadora se fez parte do grupo, por meio de uma observação 

sistemática e individual, participando de reuniões gerenciais, opinando nas diretrizes e 

auxiliando o desenvolvimento das atividades descritas e analisadas para obter os resultados 

apresentados. Essa forma de coleta de dados possibilita a descrição detalhada de todo o 

processo, de forma a facilitar a análise ao final da pesquisa.  

3.2. Aplicação da pesquisa 

 A aplicação dos conhecimentos científicos em pesquisa participante foi realizada no 

Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA), a partir da iniciativa da construção do mapa estratégico 

dessa Unidade de Saúde, na cidade de Natal/RN. 

A partir dessa iniciativa, a abertura para participação como membro desse processo 

viabilizou a coleta dos dados de forma segura e pertinente para a pesquisadora, possibilitando 

uma análise consistente dos resultados.  
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 A motivação dessa instituição para o desenvolvimento do planejamento estratégico 

surgiu a partir da análise dos números que compõem a administração da Unidade e a pressão 

sofrida por parte da administração da instituição para equilibrar a saúde financeira com as 

necessidades organizacionais.  

a) O início do processo 

 O processo de desenvolvimento do planejamento estratégico do HLA teve início em 

janeiro de 2008, sendo acompanhado pela pesquisadora a partir de abril do mesmo ano, a 

partir da conscientização dos gestores quanto às finalidades da ferramenta a ser aplicada. 

 Inicialmente, os esforços se voltaram para o envolvimento dos membros que poderiam 

atuar como patrocinadores do processo, buscando atores de alta administração, com 

conhecimentos específicos em gestão, negócios e estratégia. 

 Nesse ponto, a pesquisa relata a formação de uma equipe de planejamento estratégico 

que tinha como missão aprofundar seus conhecimentos para disseminar entre os gestores da 

Unidade e compartilhar com esses atores as diversas atividades inerentes ao processo. 

b) Análise do ambiente 

 Após a formação de uma equipe, deliberação dos objetivos do processo e recrutamento 

dos gestores, foi aplicada a ferramenta SWOT para a análise do ambiente onde a organização 

está inserida. 

 A ferramenta SWOT busca delinear o ambiente interno e o ambiente externo que 

interagem com o HLA, identificando pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças a serem 

trabalhados a favor da estratégia organizacional. 

 A realização da análise do ambiente relata o envolvimento dos gestores no intuito de 

identificar os elementos que compõem e interferem na atuação do HLA, para serem 

embasados, posteriormente, os objetivos estratégicos. 

c)  Definição dos elementos do mapa estratégico do HLA 

 O mapa estratégico é composto por objetivos estratégicos divididos em perspectivas 

numa relação de causa e efeito. Para isso, utiliza-se dos resultados da análise do ambiente 

interno e externo. 
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 Nessa etapa, observa-se o aproveitamento dos pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças relatados e discutidos pelos gestores para a determinação das perspectivas que 

melhor representam a estratégia de atuação do HLA. 

 Além das perspectivas, observa-se ainda a definição dos objetivos considerados 

estratégicos para a instituição, finalizando com a percepção da relação de causa e feito que os 

objetivos e perspectivas exercem entre si. 

3.2.1. Caracterização da empresa - HLA 

 A Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer (LCC) foi fundada em 1949 com 

recursos do Governo Federal, através por intermédio da iniciativa de um grupo de 

profissionais da área da saúde. Nessa época, as chances de cura do câncer eram bastante 

remotas, por isso, a instituição funcionava como “casa de recolhimento”, onde os pacientes 

eram deixados “para morrer” (LIGA, 2008). 

 No entanto, o objetivo dos fundadores era “oferecer aos pacientes portadores da 

doença a prevenção, tratamento e a hospitalização”. Então os esforços eram concentrados em 

minimizar os sintomas dos pacientes com os poucos equipamentos disponíveis e profissionais 

não especializados. Desde então, a dedicação é a principal marca da Liga (LIGA, 2008). 

 Apenas 20 anos depois de sua fundação, a LCC passou a contar com um profissional 

especializado em oncologia e a partir daí a instituição passou a se organizar 

administrativamente. Atualmente, ela é composta de 4 (quatro) Unidades de Atendimento: o 

Hospital Dr. Luiz Antônio, a Policlínica, o Centro Avançado de Oncologia (CECAN) e a 

Unidade de Oncologia do Seridó, sendo as três primeiras localizadas em Natal e a última no 

interior do Estado (LIGA, 2008). 

 Além dessas unidades, conta também com o apoio da Casa de Apoio ao Paciente com 

Câncer Irmã Gabriela, que recebe os pacientes carentes em atendimento na Liga, e do 

Departamento de Ensino, Pesquisa e Educação Comunitária (DEPECOM) que mantém 

convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) como unidade de 

ensino, pesquisa e estágio dos estudantes de medicina (LIGA, 2008). 

 Devido a isso, a LCC é referência no tratamento do câncer na região Nordeste, por sua 

estrutura e competência profissional, viabilizada por meio dos investimentos federais e 

doações da sociedade civil.  
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 Para o seu funcionamento, a instituição se apresenta com a missão de “Realizar ações 

de saúde, priorizando a oncologia, com qualidade e compromisso social”, sendo orientada 

pela visão de “Ser um centro nacional de excelência em oncologia”.  

 Além disso, a instituição é balizada pelos seguintes valores: Honestidade; Ética; 

Confiança pessoal, institucional e companheirismo; Melhoria humana e tecnológica contínua; 

Atenção ao paciente; Competência; Tradição e filantropia; Qualidade; e Trabalho em equipe 

(PENHA et al., 2008). 

 Para essa pesquisa, a construção do mapa estratégico e seus componentes foram 

acompanhados no Hospital Dr. Luiz Antônio, que foi a primeira sede da instituição. Essa 

Unidade oferece consultas em diversas especialidades médicas (cirurgia, cardiologia, 

dermatologia, ginecologia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, endocrinologia, proctologia, 

otorrinolaringologia, odontologia, cabeça e pescoço, urologia e clínica geral), com capacidade 

média para mais de 3.000 (três mil) atendimentos por mês.  

 Além disso, realiza em média, 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) internações e 315 

(trezentas e quinze) cirurgias por mês, mais de 86.500 (oitenta e seis mil e quinhentos) 

exames por ano e fornece mais de 84.800 (oitenta e quatro mil e oitocentas) refeições para 

pacientes no ano. 

 Toda essa estrutura é amparada por 257 (duzentos e cinqüenta e sete) funcionários, 

divididos em atividades administrativas, técnicas e clínicas, sendo todos com vínculo 

empregatício com a LCC e 3 (três) médicos cedidos pelo Estado, que cumprem a carga 

horária nas dependência do HLA.  

3.2.2. Contexto de atuação 

 No Brasil, as organizações que compõem o Terceiro Setor têm se apresentado cada 

vez mais participantes na formulação de políticas públicas e fornecimento de serviços sociais 

básicos, flexibilizando e agilizando o processo de gestão pública (GOMES e LIDDLE, 2009). 

 O artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 2003, p. 137) institui que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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 Esse artigo é ainda complementado por outros que determinam as atribuições do 

governo para a saúde pública, sendo essa assistência livre à iniciativa privada, desde que 

estejam subordinadas a um Sistema Único de Saúde (SUS). 

 No entanto, deve-se considerar que a gestão da saúde deve manter “uma perspectiva 

de intersetorialidade e de promoção em saúde, contribuindo, assim, para uma recriação dos 

modelos assistenciais” partindo para uma visão de dependência mútua que existe claramente 

entre os setores de saúde (RIVERA, 2003). 

 O mesmo autor considera que esse processo representa a quebra do paradigma do 

serviço público e acrescenta:  

 

Postula-se que o serviço público deve passar a aceitar a concorrência, 

a avaliação, a necessidade da escuta dos usuários, a abertura ao 

ambiente. Deve tornar-se internamente competitivo (racionalizando 

seus recursos) e trabalhar em rede. Privilegiam-se também a ideia da 

contratualização, bem como o estabelecimento de formas de 

cooperação e parcerias (RIVERA, 2003, p. 44). 
 

 Foster et al. (2009) denominam essa forma de contratualização de “prestador público”, 

considerando que o Estado reserva fundos para financiar serviços sociais básicos que são 

fornecidos por entidades sem fins lucrativos. Contudo, à medida que a entidade cresce, se 

encarrega de procurar outras fontes de financiamento para aumentar a sua base. 

 A portaria nº 2.439/GM de 8 de dezembro de 2005 institui a Política Nacional de 

Atenção Oncológica, que apresenta como foco a “promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento, rebilitação e cuidados paliativos”, devendo ser implantada em todas as localidades 

do Brasil, respeitando as competências das três esferas de gestão (Federal, Estadual e 

Municipal).  

 Essa política garante ainda o acesso dos doentes com diagnóstico clínico ou com 

diagnóstico definitivo de câncer às Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) e aos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON). Cabe a esse nível de atenção, determinar a extensão da neoplasia (estadiamento), 

tratar, cuidar e assegurar a qualidade dos serviços de assistência em oncologia (REDE 

CÂNCER, 2008). 

 Para desenvolver e coordenar ações integradas de caráter multidisciplinar, o Ministério 

da Saúde (MS) criou o Instituto Nacional de Câncer (INCA), que tem sob a sua 

responsabilidade ações que compreendem a assistência médico-hospitalar prestada direta e 
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gratuitamente aos pacientes com câncer para a prevenção e controle da patologia no Brasil. 

Esse Instituto é, portanto, o centro de referência de alta complexidade do MS para auxiliar na 

formulação e execução da Política Nacional de Atenção Oncológica (INCA, 2008). 

 Nos registros do INCA, o HLA, o Hospital Infantil Varela Santiago, também 

filantrópico, e o Natal Hospital Center, privado, aparecem como centros para tratamento de 

câncer pelo SUS no RN. No entanto, o HLA é o único CACON, ou seja, é o único que possui 

“condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à 

prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamento de todos os tipos de câncer”, ressaltando a importância da sua atuação na região. 

 Essa representatividade também pode ser expressa em números, conforme dados 

retirados do sistema de informação do hospital, que registrou nos últimos dois anos 

aproximadamente 36.700 (trinta e seis mil e setecentos) atendimentos entre consultas e 

retorno para as suas especialidades médicas, sendo pelo menos 80% desses para pacientes 

encaminhados pelo SUS.  

 No mesmo período, foram realizadas mais de 7.000 (sete mil) cirurgias no HLA, todas 

para o SUS, e dos tratamentos e exames realizados, 65% foram oferecidos para pacientes 

encaminhados pelo SUS, caracterizando o órgão como principal financiador dessa Unidade. 

3.3. Coleta e análise de dados – SENAC RN 

 Diferentemente da coleta de dados do HLA, os dados do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial do Rio Grade do Norte (SENAC RN) foram coletados a partir de 

material bibliográfico disponível em Lima (2009) e complementado por entrevistas e 

questionários aplicados ao autor citado, que na época dessa pesquisa atuava como Assessor da 

Diretoria do SENAC RN. 

 De acordo com Ruiz (2009), as questões a serem utilizadas em diálogos ou 

questionários com o intuito de colher dados relevantes para a pesquisa, devem ser muito bem 

elaboradas e apresentar todos os seus itens com clareza para que o entrevistado, ou 

informante, responda com precisão o que se pretende esclarecer. 

 Cás (2008) contribui com essas colocações, acrescentando que as questões elaboradas 

devem ser abrangentes, com estrutura clara, linguagem objetiva e adequada, impessoal e 

devendo ser aplicadas em momento oportuno, considerando condições ambientais e 

psicológicas do entrevistado. 
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 A fim de tornar menos rígidos os momentos de entrevistas, o caráter estruturado foi 

reduzido a partir da padronização das perguntas, no entanto, sem oferecer opções de 

respostas, possibilitando ao entrevistado formular respostas mais pessoais que refletissem 

melhor a ideia que se pretendia extrair. 

 Considerando essa perspectiva, foram elaboradas questões com base nas etapas a 

serem analisadas, referentes a critérios não obtidos com base em Lima (2009), considerados 

importantes para o contexto da pesquisa.  

Os encontros foram agendados conforme disponibilidade do entrevistado e 

informações complementares foram solicitadas em questionários enviados e respondidos por 

e-mail, respeitando a liberdade de resposta dentro da rotina laboral do colaborador. 

3.3.1. Caracterização da empresa 

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial foi criado no ano de 1946, a partir de 

um decreto lei que atribuía à Confederação Nacional do Comércio a responsabilidade de 

organizar e administrar escolas de aprendizagem comercial no Brasil. 

 Desde sua criação, a instituição desenvolveu novas técnicas na área de educação, 

dentre as quais, pode-se destacar o ensino à distância e as empresas-escola, implantadas ainda 

na década de 1940 e aperfeiçoadas ao longo do tempo, sendo até os dias atuais referência 

nessa última modalidade (SENAC, 2010). 

 Consta ainda nas inovações promovidas pelo SENAC, o empenho em levar a educação 

a qualquer ponto do território nacional, mesmo os mais distantes das regiões metropolitanas, 

por meio de cursos volantes e, posteriormente, unidades móveis (SENAC, 2010). 

 A partir da década de 1990, com a chamada “Era da Informação” em alta, a instituição 

dedicou esforços em publicações de livros, vídeos e softwares, e passou a utilizar recursos da 

tecnologia da informação e comunicação para difundir o conhecimento comercial, expandindo 

dessa forma, o ensino à distância (SENAC, 2010). 

 Atualmente, o SENAC conta com 27 (vinte e sete) unidades regionais, responsáveis 

por atuar e expandir a aprendizagem comercial nos estados brasileiros e no Distrito Federal. 

Uma dessas é o SENAC RN, que atua no estado do RN e faz parte dessa pesquisa. 

 Essa Unidade Regional atua no estado há mais de 60 anos, tendo registrado mais de 

630.000 (seiscentos e trinta mil) atendimentos nesse período. Conta com 13 (treze) Centros de 
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Educação Profissional espalhados pelo estado, divididos em 4 (quatro) Unidades, um hotel 

escola, 5 (cinco) núcleos e 3 (três) unidades móveis (LIMA, 2009). 

 Nesse complexo educacional, são oferecidos cursos em diversas áreas, que vão desde 

informática até conservação e zeladoria (SENAC RN, 2010). 

 De acordo com Lima (2009, p. 63), a atuação do SENAC RN a partir de 2008 era 

balizada pela “missão de educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e 

turismo”, e como meta, “ser reconhecida no Estado do RN até 2010, como referência estadual 

em educação para o trabalho”. 

3.3.2. Contexto de atuação 

 No Brasil, a educação sempre esteve em foco na atuação governamental. Entretanto, o 

que se percebe é uma deficiência nessa área, que prejudica o crescimento profissional, 

sobretudo de jovens de baixa renda. 

 A Constituição brasileira institui em seu artigo 205 (BRASIL, 2003, p. 142): 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

 O ensino profissionalizante no Brasil data do ano de 1909, quando Nilo Peçanha, 

então presidente da república, criou os Centros Federais de Educação Tecnológica como 

instrumento de política para classes desprovidas (PORTAL MEC, 2010). 

 A partir dos anos 1980, essas entidades passaram a diversificar programas e cursos 

para atender as demandas do novo cenário econômico e produtivo que se configurava no país. 

Desde então, a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica vem se 

adaptando continuamente às necessidade de cada região (PORTAL MEC, 2010). 

 No entanto, em 1945 um pacto entre empregados e empregadores criou a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que logo organizou 

um sistema próprio de desenvolvimento social (PORTAL DO COMÉRCIO, 2010). 

 Esse sistema foi criado em 1946 e é composto pelo Serviço Social do Comércio 

(SESC) e pelo SENAC, que segundo dados do CNC, representam “agentes de transformação 
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para a educação profissional e para o bem-estar social do trabalhador do comércio de bens, de 

serviços e de turismo” (PORTAL DO COMÉRCIO, 2010). 

 Esse sistema vem aprimorando o desempenho do trabalhador do comércio e 

garantindo qualidade de vida de milhões de brasileiros, a partir da educação profissionalizante 

(PORTAL DO COMÉRCIO, 2010). 

3.4. A teoria e a prática 

 Após o levantamento e análise de todo o processo de construção do mapa estratégico 

do HLA e do SENAC RN, a pesquisa propõe uma análise comparativa entre essas 

experiências. 

 Para isso, pretende-se confrontar as características dos processos estudados com a 

proposta dos estudiosos exposta na revisão bibliográfica, resumida em tópicos na seção 2.4.3.  

Ao mesmo tempo, pretende-se encontrar justificativa para a atuação do HLA e do 

SENAC RN na proposta teórica para organizações similares, sem finalidade de lucro. 

 Essa metodologia justifica-se pela carência de bibliografia específica sobre o estudo de 

caso e fomenta o surgimento de literatura consistente sobre a aplicação de ferramentas de 

gestão estratégica em organizações do Terceiro Setor. 

 A comparação da teoria com a prática deve ser observada na análise e discussão dos 

resultados, ao mesmo tempo que se apresenta uma análise crítica do estudo de caso. 

3.5. Considerações 

 A metodologia apresenta as características do desenvolvimento da pesquisa para 

garantir que os meios utilizados são adequados para a proposta de estudo, situando o leitor no 

seu processo de criação. 

 Dessa forma, esse capítulo apresentou as características e os métodos aplicados bem 

como seus conceitos, descreveu a aplicação desses elementos e contextualizou as entidades 

que participaram do estudo e o meio de atuação destas. 

 Após o levantamento teórico e a apresentação dos métodos aplicados, cabe agora a 

apresentação dos dados e resultados gerados por esse processo, de forma a embasar as 

conclusões dessa pesquisa. 
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Capítulo 4 

[Resultados e Análises] 

 

 

 

 

 A partir deste ponto, pretende-se descrever o processo de construção do mapa 

estratégico realizado no Hospital Dr. Luiz Antônio, foco desta pesquisa, e comparações com o 

processo realizado no SENAC RN. Suas etapas, características e métodos adotados serão 

descritos e analisados perante a literatura apresentada. 

4.1. Construção do mapa estratégico - HLA 

 O processo de construção do mapa estratégico do HLA, e suas etapas, foram 

observadas por meio de pesquisa participante, sendo a pesquisadora membro interativo no 

decorrer desse desenvolvimento. 

 Para caracterizar esse processo, descreve-se a seguir as etapas de formação de uma 

equipe coordenadora, a mobilização dos gestores, a análise estratégica do ambiente, para a 

identificação das perspectivas e objetivos estratégicos e, finalmente, a visualização do mapa 

estratégico do hospital e suas considerações. 

4.1.1. Equipe de planejamento 

 

 Para iniciar um trabalho de planejamento estratégico em uma empresa que está 

buscando profissionalizar o desempenho da sua atuação estratégica, é importante que haja 

pessoas capacitadas para direcionar o processo e alcançar êxito. Essa equipe traça as ações, 

convida e orienta os envolvidos, analisa e refina os resultados alcançados a cada etapa. 

 No HLA, essa equipe foi formada por três membros, sendo o diretor geral da Unidade, 

a gerente de recursos humanos da LCC e uma pesquisadora, autora desta pesquisa, que atuou 

como membro participante de todo o processo. 
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 Os dois primeiros membros têm formação e especialidade na área de saúde, 

experiência de atendimento em oncologia no hospital em questão, além de formação 

complementar, em nível de pós-graduação, em gestão de negócios. 

 A pesquisadora tem formação em administração e é mestranda com pesquisa em 

gestão estratégica na área hospitalar, tendo participado de eventos e pesquisas na área e 

contribuído com a sua formação específica nesse processo.  

 A participação desse membro corrobora com a qualidade e impessoalidade do 

processo, pois a presença de um elemento que não tenha vínculo com a instituição representa 

uma opinião neutra em relação à empresa específica e quanto ao processo. 

 Assim, essa equipe traçou passos para a elaboração do mapa estratégico, iniciando 

pela definição da estratégia, seguido pela mobilização dos gestores no aprofundamento das 

ferramentas a serem aplicadas, e pela análise do ambiente de atuação do hospital. 

 Em seguida, os elementos foram analisados pela equipe de planejamento e membros 

convidados e, por fim, refinados para formulação do mapa, conforme descrito nas seções a 

seguir. 

4.1.2. Definição da estratégia 

 

 A definição da estratégia representa uma decisão que serve como base para as demais 

etapas no processo de criação de valor e competitividade institucional. 

 Para guiar todas as ações, a missão do HLA foi definida de acordo com a missão da 

LCC, definindo como “Oferecer o melhor atendimento em oncologia aos pacientes do 

Sistema Único de Saúde”, em consonância com sua atuação e como parte integrante da LCC, 

o que forneceu apoio ao desenvolvimento das ações de planejamento. 

 Nesse sentido, a equipe de planejamento definida pelo HLA, liderada pelo seu diretor 

geral, analisou os elementos que deveriam compor a estratégia para guiar os passos da 

construção do mapa estratégico e chegaram aos princípios demonstrados na figura 6. 

 A sustentabilidade representa o foco da adoção da gestão estratégica pelo hospital, por 

isso está no centro de sua estratégia. Todas as ações, objetivos e planos devem estar voltados 

para a sobrevivência dessa Unidade. 
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 Esse elemento representa, ainda, a situação crítica de déficit financeiro observado na 

gestão do HLA na época desse processo, entendendo que a entidade precisava mudar seu 

comportamento para justificar sua permanência. 

SOCIEDADE

LEGISLAÇÃO QUALIDADE

SUSTENTABILIDADE

 

Figura 6: Elementos da estratégia do HLA 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 No entanto, a instituição está inserida num contexto regido por princípios legais muito 

singulares, onde são estabelecidos prioridades e benefícios para entidades filantrópicas que 

oferecem serviços de assistência social, e estes devem ser observados para serem utilizados a 

favor do HLA. 

 Já a qualidade, representa o resultado que se pretende alcançar na operacionalização 

dos serviços prestados, respeitando a necessidade dos clientes e os valores institucionais, 

mesmo que apresente recursos restritos. 

 Por fim, a sociedade representa os clientes da instituição, os beneficiários dos serviços 

prestados pelo HLA, fortalecendo o entendimento do papel da LCC por meio da Unidade 

HLA, para as pessoas que recebem seus benefícios. 

 Ao finalizar essa análise, foi possível observar que todos esses elementos sustentavam 

e fortaleciam a imagem institucional, considerando a importância da atuação do HLA para a 

LCC, e contemplando as missões de ambas as partes. 

Nesse sentido, Collins (2005 apud VIANA et al., 2009) ressalta que a imagem 

institucional tem um papel essencial na obtenção de recursos, pois a reputação da entidade 

influencia no comportamento das pessoas no sentido de apoiar e financiar a sua causa. 
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 Contudo, essa percepção, em conjunto com os objetivos e perspectivas identificadas a 

seguir, resultou na estratégia de fortalecimento da imagem institucional, considerando o 

resultado previsto a partir do desenvolvimento dos elementos que embasam a estratégia do 

HLA.  

4.1.3. Mobilização dos gestores 

 Consonante a essa teoria, foram selecionados gestores que formaram um conselho 

administrativo, reunindo-se semanalmente para discutir assuntos operacionais e estratégicos 

do HLA. 

 Ao serem convidados a participarem da implementação da gestão estratégica no HLA, 

os membros desse conselho concentraram-se em aprofundar os conhecimentos em torno do 

BSC e da proposta dessa ferramenta. Para isso, utilizaram fontes formais de pesquisa, tais 

como livros, artigos científicos, impressos de forma geral e sítios da internet. Dessa forma, 

individualmente, cada gestor se revestiu com conhecimento teórico de forma a embasar as 

próximas ações gerenciais. 

 O embasamento teórico era discutido na reunião semanal de forma a compartilhar a 

pesquisa individual e dar consistência à gestão estratégica que ora se iniciava. Essa troca 

proporcionava o envolvimento dos membros do conselho e o desenvolvimento de ações em 

prol de um objetivo comum, assim como sugere a teoria de organizações. 

 A fase de preparação e mobilização dos gestores para a gestão estratégica durou 

aproximadamente cinco meses, e foi fundamental para traçar o diagnóstico do ambiente que 

sucedeu esse momento. 

4.1.4. Análise do ambiente 

No intuito de aproveitar a experiência dos gestores e aprimorar a opinião em torno das 

decisões estratégicas do HLA, a direção reuniu toda a equipe gerencial em um workshop de 

planejamento estratégico, a fim de realizar uma análise do ambiente interno e externo da 

organização.  

A equipe gerencial é composta por aproximadamente 25 (vinte e cinco) gestores, 

dentre os quais encontram-se alguns membros do conselho administrativo. 

Para auxiliar essa atividade, utilizou-se do conhecimento do diretor, de uma 

pesquisadora do assunto e de uma gerente com a formação necessária. Toda a dinâmica desse 

evento teve como base teórica a proposta da análise SWOT. 
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No primeiro momento foi apresentada a dinâmica da análise do ambiente, para que 

todos entendessem o quê e como deveriam analisar a organização e seus ambientes. 

Em seguida foram realizadas avaliações individuais, em que cada um listou os pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças identificadas para o HLA. Nesse momento, vários 

gestores apresentaram dificuldades em diferenciar os fatores internos dos externos, sendo 

necessárias diversas orientações.  

Concluída a análise individual, dividiu-se o grupo composto por 25 (vinte e cinco) 

gestores em quatro partes, considerando as habilidades de cada um para o melhor 

aproveitamento dos resultados, e utilizando os membros do conselho administrativo como 

guia em cada grupo. 

O objetivo dessa divisão foi cruzar as percepções de diferentes atores para gerar uma 

análise conjunta das experiências de cada grupo e incentivar o amadurecimento dos membros 

do conselho e do seu conhecimento prévio.  

Assim, cada grupo apresentou ao final uma análise consensual em torno das visões 

individuais sobre o ambiente em que está inserida a organização. O resultado dessa análise foi 

uma relação de 114 (cento e quatorze) forças, 136 (cento e trinta e seis) fraquezas, 103 (cento 

e três) oportunidades e 100 (cem) ameaças, entre itens repetidos, que foi devidamente 

analisada pela equipe de planejamento. 

A partir desses elementos, foi possível identificar caminhos a serem seguidos para a 

atuação estratégica, balizando a definição dos objetivos e das perspectivas estratégicas do 

HLA. 

4.1.5. Levantamento dos objetivos e perspectivas 

O resultado da análise SWOT proporcionou uma base de informações que, junto com 

a missão definida e as intenções de atuação do HLA, serviu para a identificação de alvos a 

serem alcançados para reduzir as incertezas do ambiente e aplicar corretamente as 

potencialidades da empresa. 

Sendo assim, a direção compartilhou um resumo dos pontos levantados na análise 

SWOT com os membros do conselho administrativo em reunião semanal, objetivando o 

envolvimento destes para a identificação de objetivos estratégicos. 

A partir desse ponto, a análise foi desenvolvida pela equipe de planejamento, que 

agrupou os elementos de acordo com as perspectivas sugeridas pelo BSC. No entanto, a 
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classificação de alguns elementos não era condizente com nenhuma das perspectivas, o que 

levou a criação de uma nova classe e a variação de denominação de outra. 

O objetivo dessa reclassificação das perspectivas é adaptar o mapa estratégico a 

postura de atuação da instituição, a fim de atender a proposta da ferramenta e a missão da 

entidade. 

Sendo assim, chegou-se à conclusão de que as perspectivas que melhor representavam 

a estratégia do HLA e contemplava seus objetivos de atuação, seriam A&C, Governo, 

Processos Internos, Sociedade e Financeira: 

a) Aprendizado e Crescimento 

Essa perspectiva contempla a necessidade de recursos humanos capacitados para a 

execução do serviço prestado, em particular pela necessidade de humanização e formação 

específica que possibilite o desenvolvimento do capital intelectual para o crescimento 

profissional. 

Dessa forma, tal perspectiva busca promover a satisfação profissional a partir do 

incentivo a projetos de pesquisa que possibilitem a ampliação dos rendimentos. Aposta 

também na adequação da estrutura física para que a satisfação valorize e fidelize os 

profissionais vinculados ao HLA. 

b) Governo 

 A perspectiva Governo considera a relação de dependência mantida com o Estado em 

virtude dos elos legais do sistema público de saúde brasileiro e o serviço oferecido pelo 

HLA. 

Assim, essa perspectiva reconhece o fortalecimento desse relacionamento e a 

exploração da legislação, de forma a favorecer o HLA, fundamentais para o funcionamento 

da entidade. Por isso, tais objetivos influenciam a estratégia desde a sua base. 

c) Processos internos 

Essa perspectiva está voltada para o alcance da assistência integral aos pacientes que 

necessitam do tratamento oncológico, justificada pela especificidade do serviço oferecido e 

necessidade de integração dos processos. 

Considera-se, ainda, que esses objetivos promovem a eficiência operacional, quando 

influenciada por ações da base de aprendizado e crescimento dos recursos humanos. 
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d) Financeiro 

Observa-se, na revisão de bibliografia, que em diversos casos essa perspectiva é 

renomeada, excluída ou reposicionada na base do mapa de instituições sem fins lucrativos. 

No HLA, essa perspectiva contempla a necessidade de equilíbrio financeiro para a 

sustentabilidade da instituição, focando a redução de custos e a ampliação da captação de 

recursos para a autossustentação financeira. 

Ressalta-se, porém, que os objetivos dessa perspectiva são efetivamente influenciados 

pelas ações de relacionamento com o governo, em conjunto com a eficiência operacional, o 

crescimento e satisfação da sociedade que utiliza os serviços. 

e) Sociedade 

Essa perspectiva representa o cliente da instituição, pois seus serviços estão voltados 

para o atendimento e conscientização da sociedade em torno da promoção de saúde dos 

cidadãos.  

Representa, portanto, o compromisso institucional na prestação de serviço à 

comunidade, buscando garantir um atendimento com qualidade e ampliar a abrangência 

desse atendimento.  

Os objetivos estratégicos atribuídos a cada uma dessas perspectivas foram definidos a 

partir da base de dados fornecida pela análise SWOT. A definição dos objetivos proporcionou 

um tema, e ao mesmo tempo uma justificativa, para cada perspectiva. 

Ao final dessa atividade, a equipe de planejamento estava segura da representação da 

estratégia nessas perspectivas e puderam definir as relações de causa e efeito que elas 

exerciam entre si.  

4.1.6. Relações de causa e efeito 

De posse dos objetivos estratégicos e das perspectivas que resumem as áreas de 

atuação foco do HLA, foi iniciado o processo de montagem do mapa estratégico, 

considerando as relações de causa e efeito que justificam a importância dessa visualização. 

Essa etapa foi executada pela equipe de planejamento, devido à sua complexidade e 

necessidade de entrosamento com os resultados das fases anteriores. Nesse momento, houve 

divergência de opiniões, pois a experiência vivenciada no cotidiano da organização, em 

alguns momentos, não foi coerente com a sugestão da literatura. 
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No entanto, o equilíbrio se deu a partir da sintonia com o resultado almejado e a 

conscientização entre os membros da estratégia de atuação e da missão adotada para o HLA. 

Aqui, ressalta-se a importância das análises feitas inicialmente em torno dos elementos que 

definem a estratégia da instituição. 

Assim, o mapa está sustentado pela perspectiva Governo, que, em virtude de sua 

importância reconhecida, influencia todo o funcionamento do hospital. Na perspectiva de 

Aprendizado e Crescimento (A&C) do HLA, a parceria com o governo influencia diretamente 

no desenvolvimento de pesquisas que aprimorem a atuação dos profissionais. 

Para a perspectiva Financeiro, a relação com o governo contribui com a ampliação de 

recursos, critério fundamental para a autossustentação do hospital. Já para a perspectiva 

Processos Internos, o governo influencia na atualização tecnológica dos equipamentos 

necessários para o funcionamento do HLA. 

Ainda na base do mapa do HLA, encontra-se a perspectiva A&C que influencia 

diretamente os processos internos e a relação com a sociedade. 

Nos processos internos, os objetivos da A&C contribuem para a promoção da 

integração operacional e, consequentemente, para o alcance da eficiência operacional. No 

segundo, o crescimento profissional humanizado é fundamental para garantir um atendimento 

com qualidade à comunidade que precisa de tratamento oncológico. 

No centro do mapa, ficou a perspectiva de Processos Internos, que influencia as 

perspectivas que estão no topo do mapa: Sociedade e Financeiro. Para ampliar sua atuação e 

oferecer atendimento com qualidade, a eficiência operacional é imprescindível, influenciando 

diretamente esses objetivos. 

No que concerne à perspectiva Financeira, acredita-se que a eficiência operacional 

contribui para a redução de custos, objetivo que se equilibra com a ampliação de recursos para 

possibilitar a autossustentação financeira. 

Apesar de estar no mesmo nível da perspectiva Financeira, acredita-se que a 

perspectiva Sociedade também contribui para a ampliação da captação de recursos no 

momento que amplia a abrangência do atendimento do hospital. Sendo assim, influencia a 

perspectiva Financeira. 
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Por fim, as perspectivas Sociedade e Financeira contribuem diretamente para a 

realização da estratégia organizacional, voltada para o fortalecimento da imagem 

institucional, que por sua vez apoiam as missões do HLA e da Liga. 

A representação das relações de causa e efeito pode ser visualizada na figura a seguir: 

MISSÃO LIGA

MISSÃO HLA

SOCIEDADE
Crescimento e Satisfação

FINANCEIRO
Auto-sustentação

PROCESSOS INTERNOS
Assistência integral

APRENDIZADO & CRESCIMENTO
Crescimento profissional humanizado

GOVERNO
Parceria

ESTRATÉGIA HLA

 

Figura 7: Relações de causa e efeito do mapa estratégico do Hospital Dr. Luiz Antônio 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

4.1.7. Mapa estratégico do HLA 

 Conforme apresentado na revisão de literatura, o mapa estratégico é a representação 

gráfica da estratégia organizacional e deve contemplar a história da estratégia e seu plano de 

execução.  

Assim, o mapa do HLA se define a partir dos elementos já descritos. No entanto, 

cabem algumas explicações sobre o seu formato e seus aspectos inovadores. 

Enquanto a revisão bibliográfica sugere que as organizações sem fins lucrativos não 

devem apresentar a perspectiva financeira no topo do seu mapa estratégico, os membros da 

equipe que são funcionários do hospital não enxergavam outra forma de visualizar o resultado 

financeiro senão como o principal para a estratégia de atuação. 
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Esse posicionamento se justifica pela dependência financeira que se observa no HLA, 

sugerindo que a necessidade de recursos apareça como finalidade estratégica nas suas 

condições de atuação. 

No entanto, esse posicionamento é sustentado por Tajra (2006, p. 38) que afirma: “se o 

hospital sobrevive de recursos financiados pelo SUS, muito provavelmente a estratégia que 

necessitará desenvolver será focada no custo”. 

Contudo, é importante esclarecer que a intenção do HLA não é obter lucro a partir do 

desenvolvimento dos objetivos que compõem as demais perspectivas, e sim alcançar a 

autossustentação financeira da Unidade, o que contribui significativamente para sua 

sobrevivência e da LCC como um todo. 

Essa perspectiva foi considerada tão importante quanto a perspectiva Sociedade, que 

inclui a relação com o cliente do HLA, devido ao peso desses recursos para a realização da 

missão proposta para a organização. 

Outra observação importante refere-se às consequências da perspectiva do Governo 

para as demais, estando relacionadas com quase todas, o que demonstra a dependência da 

organização e do sucesso de sua atuação, em parceria com órgãos públicos, visto o seu foco 

de atuação voltado aos pacientes oriundos do sistema público de saúde.  

Assim, a visualização da estratégia do HLA, conforme apresentada na figura 8, 

conseguiu traduzir sua estratégia, buscando minimizar suas fraquezas e utilizar suas 

potencialidades para alcançar a sustentabilidade do negócio. 

De acordo com essa representação, o HLA apresenta a influência que o principal 

financiador exerce sobre o seu funcionamento, sustentando as ações de base e os resultados 

financeiros. 

O mapa demonstra ainda a importância das ações voltadas para o desenvolvimento dos 

profissionais que fazem parte da instituição e a influência desse crescimento para suas 

operações e para seus clientes. 

O conjunto das ações voltadas para o financiador, para as pessoas e para os processos 

formam a base necessária para atender aos interesses dos clientes, representados pela 

sociedade em geral, e dos resultados financeiros. 
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APRENDIZADO & CRESCIMENTO

Crescimento Profissional Humanizado
GOVERNO

Parceria

SOCIEDADE

Crescimento e Satisfação

MISSÃO LIGA: “Realizar ações de saúde, priorizando a oncologia, com qualidade e compromisso social”.

MISSÃO HLA: “Oferecer o melhor atendimento em oncologia aos pacientes do sistema único de saúde”.

Ampliar a captação

de recursos.
Reduzir custos.

Valorizar e fidelizar o 

profissional

Ampliar os rendimentos

dos profissional

Fortalecer o 

relacionamento

com os órgãos públicos.

Explorar a

legislação.Atualização

tecnológica.

Adequar a

estrutura física.

FINANCEIRO

Auto-sustentação

Fortalecer a imagem institucional.

Hospital DR. LUIZ ANTÔNIO - Mapa Estratégico

PROCESSOS INTERNOS

Assistência Integral

Promover a integração

operacional

Garantir um atendimento 

com qualidade.

Eficiência 

Operacional

Desenvolver projetos de

ensino e pesquisa

Promover a satisfação

profissional

Ampliar a abrangência 

de atendimento.

Auto-sustentação financeira.

Figura 8: Mapa Estratégico do Hospital Dr. Luiz Antônio 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

Garantindo a sustentabilidade da organização, os objetivos dispostos nas perspectivas 

escolhidas viabilizam o fortalecimento da imagem institucional que, por sua vez, possibilita a 

realização da missão do HLA e apóia a missão da LCC. 

Dessa forma, o mapa estratégico do HLA atende ao requisito de funcionalidade da 

ferramenta e apresenta a viabilidade dos objetivos estratégicos da instituição. 

4.2. Construção do mapa estratégico – SENAC RN 

 A partir deste ponto, será descrito o processo de construção do mapa estratégico do 

SENAC RN, sob o ponto de vista de Lima (2009), bem como de dados complementares 

levantados em entrevistas com o próprio autor. 
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4.2.1. Equipe coordenadora 

 A equipe formada pelo SENAC RN para acompanhar o processo de construção do 

mapa estratégico, foi designada para coordenar a implantação do planejamento estratégico, 

por meio da utilização do balanced scorecard. Sendo assim, a construção do mapa foi uma 

das atividades desenvolvidas no processo de utilização do BSC (LIMA, 2009). 

 A iniciativa data do período de 2006 a 2008 e sua motivação é relatada por Lima 

(2009, p. 66): 

 

A razão alegada para implementação do BSC foi a necessidade de se 

implantar um modelo de gestão estratégica, onde todos os objetivos, 

metas e ações da Instituição estivessem integrados à estratégia 

organizacional, construído de forma participativa, entre todos os 

níveis hierárquicos e contemplando as grandes áreas da empresa, onde 

essa estratégia se tornaria tarefa de todos. 

 

 Para essa coordenação, a equipe foi composta por três componentes, todos eles do 

quadro de funcionários da instituição. Todos os membros apresentavam formação na área de 

humanas, mais especificamente psicologia, serviço social e administração, com experiência na 

esfera pública e privada. A maioria deles tem larga experiência de atuação no próprio SENAC 

RN. 

 Após alguns meses, o membro formado em psicologia deixou a instituição e foram 

incluídos dois novos componentes, ambos com formação em administração (LIMA, 2009). 

 Além desses membros, a equipe contou ainda com a colaboração de um técnico do 

SENAC Nacional, que somou conhecimento compartilhando sua experiência de uso e 

implementação do BSC, coordenando as atividades da equipe local com orientações e 

diretrizes à distância. 

 De acordo com informações coletadas em entrevista, a equipe local recebeu a visita do 

técnico do SENAC Nacional para tomar conhecimento da ferramenta, mas o entendimento da 

sua importância ou relevância por parte dessa equipe era incipiente. 

 Devido a esse fato, a equipe atuou sob total orientação do SENAC Nacional, numa 

postura reativa, aguardando diretrizes para cada ação a ser tomada no intuito de construir o 

mapa estratégico. 

 Assim, para desenvolver as etapas de construção do mapa estratégico, o membro 

nacional esteve presente em todos os momentos, obtendo suporte da equipe local, e 
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mobilizando vários colaboradores do SENAC RN no intuito de ressaltar a importância do 

processo.  

4.2.2. Fórum de planejamento estratégico 

 Inicialmente, o trabalho da equipe de planejamento foi marcado pela realização de um 

evento que durou três dias, mobilizando aproximadamente quarenta colaboradores. Esse 

evento aconteceu em meados de 2006 e teve como finalidade construir o BSC da instituição, 

por meio de um processo de amadurecimento dos conhecimentos em torno da gestão 

estratégica. 

 Portanto, o Fórum de Planejamento Estratégico do SENAC RN foi caracterizado pelas 

etapas de conhecimento do BSC, construção de cenários, validação das diretrizes estratégicas 

da instituição, definição da estratégia, identificação de desafios e objetivos, determinação de 

indicadores e alinhamento de metas, e alinhamento das iniciativas prioritárias (LIMA, 2009). 

 Ressalta-se, porém, que nessa oficina, a partir das etapas descritas, foi elaborado o 

mapa estratégico da instituição, destacando-o como visualização dos passos a serem seguidos. 

 Para chegar a esse resultado, os participantes construíram cenários em perspectivas 

pessimistas e otimistas a médio prazo (1 ano) para a instituição. Na primeira etapa, eles 

estavam sozinhos, em seguida foram formados grupos de discussão para consolidar as 

informações e construir os cenários na visão geral. 

 A partir dos cenários previstos, o grupo passou a identificar as oportunidades e 

ameaças, forças e fraquezas do SENAC RN, aplicando a ferramenta de análise SWOT.  

 De acordo com Lima (2009, p. 65), a partir das análises e discussões realizadas, a 

estratégia da instituição foi definida como a “Implantação de um Modelo de Gestão 

Estratégica da Qualidade”, tendo como tema estratégico atingir a “Excelência na Educação 

Profissional”. 

 Nesse momento, a intenção foi “homogeneizar o conhecimento do grupo, quanto ao 

entendimento do qual a estratégia deveria ser adotada pela organização diante do cenário mais 

provável” (LIMA, 2009, p. 71). 

 Em seguida, ações estratégicas passaram a ser pensadas para atuar no cenário traçado, 

com a postura definida na estratégia. Essas ações foram relacionadas dentro das perspectivas 

básicas do BSC, descritas a seguir. 
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4.2.3. As perspectivas do mapa 

 Visto que o BSC foi apresentado como uma metodologia pronta, não foi incentivada 

nenhuma reflexão em torno das perspectivas a serem adotadas para o mapa da instituição. 

Assim, as perspectivas tradicionais (A&C, Processos Internos, Clientes e Financeiro) foram 

preenchidas com objetivos estratégicos, metas, indicadores e iniciativas para a realização dos 

mesmos (LIMA, 2009). 

 Nesse sentido, a estrutura do mapa segue a sugestão de Kaplan e Norton (2004) para 

mapas estratégicos de organizações do setor privado, apresentados na figura 4 da pesquisa 

bibliográfica que compõe o capítulo 2 desta pesquisa. 

 A seguir, as perspectivas são descritas de acordo com informações coletadas em 

entrevista. 

a) Aprendizagem e Crescimento 

 Para o SENAC RN, a perspectiva A&C refere-se a um conjunto de objetivos 

estratégicos que devem ser desenvolvidos pela organização com o intuito de promover o 

aprendizado e crescimento educacional e profissional dos colaboradores. 

De acordo com a estratégia definida, os colaboradores devem estar qualificados de 

maneira a adquirir ou desenvolver novas competências para serem colocadas a serviço da 

instituição diante de novos desafios. 

b) Processos Internos 

 Já a perspectiva Processos Internos, contempla objetivos que visam normatizar os 

processos de trabalho e proporcionar condições adequadas de infraestrutura de trabalho. 

Pode ser vista como uma forma de organizar a logística de trabalho, alocando os 

recursos para otimizar as atividades operacionais, alinhando-as à estratégia. 

c) Clientes 

 A terceira perspectiva, Clientes, tem por objetivo levantar ações que deverão ser 

almejadas com o objetivo de satisfazer, fidelizar e atrair clientes para a instituição. 

d) Financeira 

 A última perspectiva, apesar de ser denominada como Financeira, no caso do SENAC 

RN, uma empresa sem fins lucrativos, cujo foco é voltado para a sustentabilidade e  utilização 

eficaz dos recursos financeiros. 
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4.2.4. Relações de causa e efeito 

  As relações de causa e efeito apresentadas no mapa estratégico devem indicar o 

caminho a ser seguido para que seja realizada a estratégia da instituição e alcançada a sua 

missão. 

 No caso do SENAC RN, a lógica da relação de causa e efeito segue o padrão indicado 

na literatura, ou seja, a relação segue de baixo para cima, numa indicação de ascensão dos 

passos para se chegar à estratégia. 

 De acordo com entrevista realizada, a relação de causa e efeito não apresentava grande 

relevância no contexto em que se realizava o planejamento estratégico da instituição, visto a 

dificuldade de entendimento dessa dinâmica entre os colaboradores. 

 Sendo assim, a leitura que se definiu das relações de causa e efeito entre as 

perspectivas do mapa estratégico do SENAC RN, considera que tudo tem início pelas 

pessoas, capacitando e preparando os colaboradores para os desafios da instituição. 

 Em seguida, organizam-se os processos internos para proporcionar condições de 

trabalho adequadas às pessoas. Nessa perspectiva, também se prepara a instituição atualizando 

o seu portfólio de produtos e serviços para oferecer aos clientes. 

 Estando os aspectos operacionais estruturados, essa perspectiva apoia as ações para 

satisfazer, fidelizar e atrair os clientes, oferecendo apoio à perspectiva Cliente. 

 Portanto, a efetivação das ações da perspectiva Clientes possibilita a realização dos 

objetivos da perspectiva Financeira, aumentando a receita de serviços e ampliando a 

rentabilidade da instituição, num processo que almeja a sustentabilidade. 

 Por fim, esse conjunto de ações em consequência umas das outras, proporciona a 

efetivação do tema estratégico definido como “Excelência na educação profissional”. A 

dinâmica dessa relação de causa e efeito pode ser observada na figura a seguir. 
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Perspectiva A&C

Perspectiva Processos 

Internos

Perspectiva Cliente

Perspectiva Financeira

ESTRATÉGIA SENAC RN

 

Figura 9: Relações de causa e efeito do mapa estratégico do SENAC RN 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

4.2.5. Mapa estratégico do SENAC RN 

 A consolidação do mapa estratégico do SENAC RN marcou o processo de aplicação 

da gestão estratégica na instituição, pois essa visualização indicou caminhos a serem 

seguidos. 

 Em entrevista, revela-se que há um entendimento coletivo na organização quanto à 

definição dos objetivos estratégicos a serem perseguidos, com suas metas e ações, por 

perspectivas, bem como a elaboração dos mapas estratégicos. Essas ações nortearam as 

principais decisões da organização. 

 No entanto, ao passo que esse processo foi marcado pela participação dos 

colaboradores, por outro lado não encontrava suporte consistente na alta administração, que 

isentou-se da participação no Fórum de Planejamento Estratégico e influenciou no 

comportamento dos participantes. 

 Além desse fato, Lima (2009) cita como fator dificultador do processo, a falta de 

capacitação dos gestores envolvidos e dos membros que formaram a equipe de planejamento, 

o que pode ter influenciado diretamente a ausência da reflexão em torno das perspectivas, 

outro fator citado. 

 Contudo, apesar das dificuldades encontradas no decorrer da construção do mapa 

estratégico, a instituição chegou à visualização de sua estratégia com êxito, conseguindo 
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expor seus objetivos em perspectivas e alinhá-los com a estratégia institucional, conforme 

exposto na figura 10. 

SENAC RN - Mapa Estratégico

Aprendizagem

e

Crescimento

Processos

Internos

Cliente

Financeira

Desenvolver competências 

para gestão de qualidade

Rever os processos

relacionados às atividades

de Educação Profissional

Atualizar o Portfólio de

Produtos e Serviços

Implementar sistemas 

integrados de acompanhamento

do mercado e da clientela

Implementar sistemas 

de aferição da qualidade

Satisfazer a clientela

Fidelizar clientes Atrair novos clientes

Aumentar a receita de

Serviços
Aumentar a rentabilidade

Tema Estratégico: Excelência na Educação Profissional

 

Figura 10: Mapa Estratégico do SENAC RN 

Fonte: LIMA, 2009. 

 

4.3. Discussão dos resultados 

A interpretação e análise dos resultados apresentados é parte fundamental da pesquisa 

científica e sugere a comparação do caso estudado com outros casos similares, possibilitando 

o atendimento dos objetivos e a confirmação ou rejeição das hipóteses da pesquisa. 

Após a apresentação dos processos de construção do mapa estratégico desenvolvidos 

pelo HLA e pelo SENAC RN, bem como a caracterização de suas etapas, esta seção apresenta 

uma análise crítica comparativa do caso estudado, com base na pesquisa bibliográfica. 

A primeira observação que se faz é em torno da necessidade de formar uma equipe que 

esteja disposta a se preparar para guiar o processo, mobilizando recursos para a sua 

realização. Essa formação não deve representar uma mera formalidade. 



 

 

66 

 

Em ambos os casos, a equipe foi composta por até cinco membros, o que indicando 

que o grupo deve ser pequeno e consistente, com uma formação profissional adequada, 

devendo ter conhecimento sobre gestão, de uma forma geral.  

Além disso, a equipe não é permanente, pois o desenvolvimento de um planejamento 

com ações estratégicas sugere uma mudança no comportamento dos gestores da instituição, 

compartilhando a responsabilidade dos resultados entre eles, ou, se for o caso, a criação de um 

departamento responsável pela coordenação das ações. 

Aos membros dessa equipe, é fundamental o desenvolvimento do conhecimento sobre 

a ferramenta a ser utilizada e das técnicas a serem desenvolvidas para o seu fim, pois o 

comportamento dessas pessoas irá influenciar o comportamento dos demais convidados a 

participarem do processo.  

Quanto a isso, o que se observa nos dois casos é que a formação da equipe foi pensada 

com seriedade, apesar de não haver um conhecimento sólido em torno da ferramenta a ser 

utilizada. Contudo, o que favoreceu a atuação desses membros foi o apoio recebido.  

No HLA, o Conselho Administrativo que se reunia semanalmente e traçava diretrizes 

para a gestão estratégica, auxiliou no amadurecimento do processo. Já para o SENAC RN, a 

coordenação do técnico do SENAC Nacional somou ao grupo a experiência e o conhecimento 

ora ínfimo entre os membros locais.  

Soma-se, ainda, ao desempenho da equipe, a influência da participação da alta 

administração no processo, o chamado patrocínio executivo.  

No caso do HLA, registra-se a participação e o compromisso da alta administração 

com o processo executado, no qual o diretor figurou como membro da equipe de 

planejamento. Já no SENAC RN, a alta administração não participou integralmente do 

processo, o que dificultou, em partes, a credibilidade da iniciativa. 

A literatura indica que toda organização que implementou o programa com êxito 

destacou a importância do patrocínio executivo, pois os gestores convidados a participarem do 

processo, consideram vital a presença de um “alto executivo que deseje ofertar seu tempo para 

se comprometer com esta iniciativa” (NIVEN, 2005, p. 60). 

Após a consolidação da equipe, os casos apresentam caminhos diferentes para a 

construção do mapa. No entanto, o que se discute nesta seção é a comparação das etapas e 
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suas características, podendo indicar se a sequência influenciou algum resultado. A seguir 

será analisada a definição da estratégia. 

A partir dos dados coletados, observa-se que essa deve ser uma das primeiras 

iniciativas a ser tomada, constituindo uma expressão que singularize a atuação da 

organização, de forma a guiar os passos seguintes. 

Sendo assim, não se percebe uma característica comum na forma de expressar a 

estratégia definida, visto que esta deve resplandecer a postura da organização perante o 

mercado em que está inserida. 

Contudo, no caso do HLA, a instituição optou por direcionar o foco para a imagem 

institucional, voltando-se para uma postura que favorecesse a entidade à qual está submetida e 

com quem deve conciliar seus objetivos, traçando sua estratégia em duas expressões. 

O SENAC RN também traçou sua estratégia em duas expressões, que podem ser 

consideradas uma interna e outra externa. A interna refere-se ao processo de planejamento 

estratégico em questão, onde foi desenvolvido o mapa. A outra se refere ao tema que deve 

nortear as ações da organização para o mercado. 

A partir desse ponto, as instituições passam a traçar objetivos estratégicos e classificá-

los em perspectivas para chegar ao mapa estratégico institucional. 

Para se identificar os objetivos estratégicos, ambas passaram por um processo de 

análise do ambiente organizacional, a fim de situar cada entidade no contexto em que atua, 

sendo a análise SWOT a principal ferramenta utilizada para esse fim. 

Nessa fase, o que se constata e parece imprescindível é a coletividade, o compartilhar 

da opinião e a discussão em torno das reflexões feitas, para que se chegue a um consenso 

sobre os ambientes interno e externo à entidade.  

Em ambos os casos, os objetivos foram definidos a partir da análise SWOT. Contudo, 

o HLA reuniu os resultados da análise feita em grupo e interpretou-os para identificar 

objetivos estratégicos, numa atividade mais restrita, executada pela equipe de planejamento. 

O SENAC RN, porém, definiu os objetivos com o mesmo grupo que realizou a análise do 

ambiente. 

Outra constatação refere-se ao evento que marcou a realização dessa análise. As 

instituições optaram por elaborar um evento fora de suas instalações para reunir os principais 

gestores e instigá-los a refletir sobre o presente e o futuro das empresas. 
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Percebe-se que tal iniciativa gera um sentimento de inclusão e satisfação profissional 

nos convidados, o que estimula a colaboração dos participantes para o alcance do objetivo do 

evento. 

O tempo de duração desse evento depende do volume de atividade a ser desenvolvida. 

O HLA optou por ocupar uma manhã para realizar a análise SWOT, reunindo os resultados 

para análise posterior. Já o SENAC RN, optou por ocupar três dias para executar desde a 

definição da estratégia até a construção do mapa. 

Ambas apresentam resultados favoráveis para o evento, no entanto fica a reflexão 

sobre quão suficiente são as etapas a serem desenvolvidas em grupo. 

Para a eficiência dessa reunião, Niven (2005) sugere que antes da reunião haja uma 

preparação e um consultor externo seja convidado para mediar as atividades. Durante a 

reunião, deve-se acompanhar as atividades para garantir que todos os convidados entendam a 

maior parte do conteúdo exposto e suas intenções. 

Por fim, após o evento, deve-se reunir todo o material para ser analisado pela equipe 

ou pelos próprios participantes em momento posterior (NIVEN, 2005). 

Para a escolha das perspectivas que devem compor o mapa, deve-se, em primeiro 

lugar, largar as amarras da teoria para que o conjunto de classificações dos objetivos 

realmente reflita o caminho que se pretende percorrer para realizar a estratégia. Pois, 

conforme sugere Niven (2005, p. 172), “as perspectivas que você escolher delimitarão as 

fronteiras de sua estrutura e devem ser selecionadas para espelhar sua situação”. 

Apesar disso, não se pode deixar de considerar a lógica de causa e efeito que elas 

devem formar, em coerência com os objetivos que a compõem. 

Nos casos estudados, o HLA optou por renomear e acrescentar perspectivas, formando 

um mapa estratégico com características próprias, que consegue expor coerentemente sua 

estratégia de atuação. 

Já o SENAC RN, optou por utilizar as perspectivas tradicionais, sem refletir em torno 

de possíveis mudanças para adaptação da ferramenta. Contudo, o grupo alocou objetivos 

estratégicos em cada uma delas e considerou satisfatório para o momento. 

O mesmo foi observado na definição das relações de causa e efeito. Enquanto o HLA 

sofreu alterações do modelo sugerido, devido à inclusão de uma nova perspectiva, o SENAC 
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RN manteve a dinâmica tradicional, ascendente, do modelo sugerido pelos autores da 

ferramenta. 

Considerando-se que o objetivo final dessas etapas é chegar a uma representação 

gráfica do caminho que se pretende percorrer para alcançar a estratégia organizacional, ambas 

as instituições alcançaram seu resultado com sucesso. No entanto, algumas constatações 

podem ser feitas aliadas a revisão bibliográfica: 

1. É imprescindível a formação de uma equipe com capacidade de guiar o processo numa 

postura proativa; 

2.  O apoio da alta administração da entidade não é ponto facultativo, pois influencia a 

credibilidade da ferramenta e o comportamento dos membros participantes; 

3.  A realização de um evento exclusivamente para definir pontos estratégicos é positiva 

e favorece resultados mais consistentes; 

4. A definição da estratégia deve contemplar a postura da instituição perante o mercado, 

seja ela qual for, e pode ser elaborada em conjunto ou proposta pela equipe, no entanto 

não pode deixar de ser compartilhada; 

5. Os resultados da análise SWOT podem ser considerados dados básicos para a 

definição dos elementos estratégicos; 

6. Os objetivos estratégicos devem contemplar todas as esferas da estratégia 

organizacional e podem ser definidos em grupo; 

7. A nomenclatura das perspectivas é sugestiva, mas pode ser renomeada, excluída ou 

inserida de acordo com a percepção da entidade; 

8. As relações de causa e efeito dependem do comportamento que a entidade pretende 

assumir para alcançar a sua estratégia; 

9. O mapa estratégico deve refletir a proposta de atuação da organização, respeitando 

suas características intrínsecas.  

Todas essas constatações são respaldadas pelos principais autores da revisão 

bibliográfica realizada em torno do BSC e do mapa estratégico, como seus criadores, Kaplan 

e Norton, e Niven. Cada um apresenta ênfases diferentes para as diferentes constatações, mas 

é possível identificar a indicação de todas essas em suas obras. 
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Na revisão da literatura, é possível verificar a ênfase que Kaplan e Norton 

desenvolvem em torno da integração entre os objetivos estratégicos. Essa ênfase está presente 

nessas constatações, indicando que a integração deve estar em todo o processo para que o 

resultado seja consistente. 

Por outro lado, verifica-se que Niven destaca importância na reflexão em torno da 

escolha das perspectivas para que o mapa estratégico atenda ao objetivo de descrever a 

estratégia da empresa em sua singularidade. 

Além destes, os estudiosos que abordam a ferramenta dentro dos conceitos de 

estratégia e planejamento, desenvolvem suas considerações em torno dessas constatações e 

suas propostas teóricas. 

Contudo, a análise subjetiva das experiências apresentadas pela autora, permite 

identificar que a etapa da definição da estratégia e as que se seguem até a classificação das 

relações de causa e efeito, podem ser consideradas as mais importantes, vista a relevância 

dessas atividades no resultado final do mapa estratégico. 

Por fim, Kaplan e Norton (2004, p.10) destacam: 

 

Qualquer que seja o método utilizado, o mapa estratégico fornece uma 

maneira uniforme e consistente de descrever a estratégia, que facilita a 

definição e gerenciamento dos objetivos e indicadores. O mapa estratégico 

representa o elo perdido entre a formulação e a execução da estratégia. 

 

 O que pode ser interpretado é que, independente da maneira escolhida pela 

organização, se o conjunto de ações levar a uma representação gráfica que espelhe sua 

estratégia, terá o seu processo considerado com êxito.  

4.4. Limitações da pesquisa 

 O desenvolvimento de uma investigação científica pode apresentar alguns entraves 

para a coleta de dados e o alcance de seus objetivos, o que pode limitar a pesquisa e seus 

resultados. 

 Nesse caso, a análise do processo de construção do mapa estratégico em duas 

entidades sem fins lucrativos, enfrentou a limitação de bibliografia específica sobre o tema. 

Apesar de a literatura em torno da gestão estratégica e gestão no Terceiro Setor serem comuns 
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e de fácil acesso, aquelas que abordam o tema e as ferramentas aplicadas à gestão hospitalar e 

educacional, especificamente no Terceiro Setor ainda são insuficientes. 

 Por outro lado, as etapas percorridas pelas instituições não foram idênticas, além dos 

ramos de atividades serem diferentes, o que pode ter dificultado uma análise mais profunda ou 

mesmo conclusões mais consistentes. 

 Além disso, o tipo de coleta de dados no HLA pode ter influenciado na descrição dos 

fatos e na interpretação dos resultados, visto que a pesquisadora participou ativamente do 

processo. 

 Sendo assim, os resultados apresentados devem ser avaliados com ressalvas devido à 

falta de equidade entre os casos comparados, o que foi minimizado buscando base teórica e 

impessoalidade durante a análise. 
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Capítulo 5 

[Conclusões e Recomendações] 

 

 

 

 

5.1. Considerações iniciais 

Em geral, as organizações do Terceiro Setor sobrevivem em ambiente impreciso, 

numa realidade atípica das empresas públicas ou privadas. A escassez de recursos é o 

principal atenuante, mas não se deve ignorar o papel do Estado na elaboração de amparos 

legais e até no financiamento das organizações que complementam os seus deveres. 

A dinamicidade do mundo dos negócios exige cada vez mais das organizações atenção 

a fatores como racionalização de recursos, inovação, ferramentas de gestão e alinhamento 

estratégico.  

Objetivos como a sustentabilidade, face às contínuas mudanças do ambiente, têm 

impulsionado gestores a utilizarem ferramentas que justifiquem as ações empresariais e, ao 

mesmo tempo, amparem o crescimento de suas respectivas empresas. 

Nesse contexto, essa pesquisa buscou analisar as etapas do processo de construção de 

seus mapas estratégicos buscando identificar pontos comuns a serem considerados para as 

entidades sem fins lucrativos que atuam em contextos semelhantes às entidades pesquisadas. 

O Hospital Dr. Luiz Antônio faz parte do complexo de atendimento para tratamento de 

câncer da Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer, sendo a única Unidade habilitada a 

realizar procedimentos de alta complexidade e que tem como principal público os pacientes 

encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, setor público de saúde no Brasil. 

No caso do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Norte, a 

iniciativa está comprometida para a formação educacional dos empregados no comércio, 

atuando no estado com 13 (treze) Centros de Formação Profissional, entre Unidades fixas e 

móveis, oferecendo cursos para o fortalecimento do profissional do comércio. 
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5.2. Análise quanto ao atendimento dos objetivos 

Foram apresentados dois processos de construção de mapas estratégicos, de 

instituições atuantes no Terceiro Setor, em diferentes ramos, a fim de identificar e caracterizar 

as etapas comuns desse processo. 

Diante do exposto, observa-se que a ordem das etapas percorridas é similar em ambos 

os casos, o que sugere que elas apresentam a dinâmica a ser adotada nesse processo. Sendo 

assim, apresenta-se a seguir a caracterização das etapas consideradas comuns à construção 

desses mapas estratégicos. 

a) Formação de uma equipe para coordenar as atividades 

A primeira etapa refere-se à escolha de membros para compor uma equipe capaz de 

coordenar todas as atividades referentes ao planejamento estratégico, dentre elas a construção 

do mapa estratégico institucional, visto que não se trata de uma atividade isolada. 

Essa equipe é caracterizada pela presença de pessoas com formação superior na área 

de atuação, sem, obrigatoriamente, possuir conhecimento prévio da ferramenta a ser aplicada. 

Contudo, a experiência indica que é prudente a antecipação dos membros na aquisição de 

conhecimentos teóricos que possam assegurar o entendimento do que se pretende 

implementar. 

Além disso, essa equipe pode ser formada por até 5 (cinco) membros, devendo atuar 

durante o planejamento, se dispersando depois. Nesse momento, a instituição deve refletir 

sobre a responsabilidade de acompanhamento das ações traçadas. 

b) Análise do ambiente 

 Essa etapa consiste numa análise do ambiente em que está inserida a instituição, 

visando traçar o perfil atual e identificar cenários para a atuação estratégica. Para isso, os 

principais gestores devem ser convidados para realizá-la coletivamente. 

 De acordo com os dados apresentados, a análise SWOT figurou como a principal 

ferramenta dessa etapa, sugerindo que a identificação das oportunidades e ameaças, forças e 

fraquezas, é suficiente para embasar as decisões das próximas etapas. 

 Contudo, a experiência mostra que faz-se necessário oferecer, previamente, um 

embasamento teórico que estimule uma reflexão satisfatória para a geração de um conteúdo 

consistente. 
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c) Definição da estratégia 

 A definição da estratégia consiste na elaboração de uma expressão que possa guiar as 

iniciativas a serem traçadas para a organização. A partir dessa expressão, serão identificados 

objetivos e áreas a serem utilizadas de forma estratégica na atuação da entidade. 

 Por isso, é importante que a estratégia seja definida a partir de uma reflexão madura 

em torno da postura de atuação que se pretende adotar. 

 A experiência constata que essa reflexão pode ser feita em conjunto com um grupo 

maior ou, de forma restrita, entre os membros da equipe de planejamento, não interferindo no 

resultado alcançado. 

 O que se observa é a importância do entendimento do contexto de atuação 

organizacional para a definição de uma estratégia que respeite as limitações, identifique o 

cerne da instituição e estimule uma postura de desenvolvimento institucional. 

d) Definição dos objetivos estratégicos 

 As etapas “b” e “c” oferecem os fundamentos necessários para a identificação de 

objetivos estratégicos. Ao chegarem nessa etapa, os envolvidos já se encontram numa fase 

avançada de envolvimento com o processo e sintonia com a estratégia. 

 Esses são aspectos primordiais para a definição de objetivos estratégicos. 

 Contudo, cabe à instituição decidir se essa etapa deve ser pensada em conjunto ou 

restritamente entre os membros da equipe de planejamento, pois os objetivos estratégicos 

começam a traçar um caminho para a realização da estratégia. 

 Nos casos estudados, essa diferença não interferiu nos resultados alcançados. Contudo, 

em ambos, os dados da análise SWOT foram largamente utilizados para compor essa 

definição. 

e) Escolha das perspectivas  

 Tendo definidos a estratégia e os objetivos para realizá-la, a construção do mapa 

estratégico requer a classificação dos objetivos em perspectivas que representem conjuntos de 

ações estratégicas. 

 Apesar de a literatura sugerir algumas perspectivas consideradas básicas, a instituição 

deve refletir se essas perspectivas são realmente suficientes para agrupar os objetivos em 

conjuntos eficientes de ações. 
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 Contudo, o estudo de caso constata que o uso das perspectivas básicas não interfere na 

realização da estratégia, bem como sua alteração também não figura um problema. Cabe à 

instituição julgar quais perspectivas norteiam suas ações rumo à estratégia. 

 Também é de responsabilidade da entidade, julgar quem deve escolher as perspectivas. 

No entanto, a análise dos resultados apresentados anteriormente sugere que essa decisão deve 

ser tomada por quem está envolvido no processo, seja na equipe que coordena as ações, ou no 

grande grupo de gestores convidados a opinar. 

f) Definição das relações de causa e efeito 

 A partir do agrupamento dos objetivos em perspectivas, é possível estabelecer a 

influência que cada grupo exerce sobre os outros, apresentando uma relação de causa e efeito 

entre esses elementos. A ideia é que seja identificado o caminho para a estratégia, a partir do 

elo entre objetivos e perspectivas.  

 A definição das relações de causa e efeito é caracterizada pela reflexão aprofundada 

em torno dos elementos definidos para o mapa e reflete a finalização da visualização gráfica 

que se pretende. 

 Essa etapa tem relação direta e é indivisível das duas anteriores, o que sugere que sua 

execução está subordinada aos que realizaram a escolha das perspectivas e seus objetivos. 

Essa constatação é embasada na necessidade de coerência das relações de causa e efeito. 

 Sendo assim, de acordo com a decisão de responsabilidade das últimas duas fases, a 

instituição também define quem fica responsável pela identificação da relação de conciliar 

seus elementos. 

 É importante ressaltar que todas essas etapas, com exceção da formação da equipe, 

podem ter sua execução reunida em um único evento realizado exclusivamente para assuntos 

inerentes à estratégia organizacional. Contudo, os membros da equipe coordenadora podem 

estar inseridos no grande grupo, participando do evento como colaboradores. 

 Esse evento, bem como todo o processo, pode contar com a orientação de membros 

externos à instituição, como uma consultoria, com conhecimento especializado na ferramenta 

a ser desenvolvida.  

Essa assessoria pode otimizar a execução de cada etapa, enriquecendo seus resultados. 

No entanto, a eficiência da consultoria deve ser avaliada permanentemente pela equipe de 

coordenação, para que o processo não se torne improdutivo. 
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 Portanto, essa pesquisa identificou e caracterizou as etapas sugeridas para a construção 

de mapas estratégicos em instituições sem fins lucrativos, com base na experiência de duas 

instituições, a fim de subsidiar a iniciativa de outras entidades. 

 Contudo, ressalta-se que, em ambos os casos foi relatada a primeira experiência na 

elaboração de mapas estratégicos institucionais e a análise atual já indica e sugere adaptações 

a serem feitas para que o instrumento continue atendendo ao que se propõe. 

 Após a coleta de dados no HLA, a LCC já redefiniu seus elementos de identidade 

estratégica, o que pode sugerir alterações na postura do hospital para contribuir com a atuação 

estratégica da entidade. 

 O SENAC analisa anualmente o mapa estratégico e seus desdobramentos, a fim de 

identificar alterações. Atualmente, apesar de não haver mudança nas perspectivas, as relações 

de causa e efeito já foram modificadas e já se reflete em torno da inclusão de uma perspectiva 

que contemple a gestão educacional. 

Contudo, destaca-se o progresso na atuação estratégica das organizações, visto o 

engajamento dos gestores, a percepção da importância do planejamento para as unidades, e as 

consequências que a identificação do problema pode trazer na atuação e sustentabilidade do 

negócio. 

Destaca-se ainda a importância do envolvimento e do apoio da alta administração em 

todos os momentos do planejamento estratégico, reforçando a importância do patrocínio 

executivo nesse processo e na repercussão entre os envolvidos. 

 Por fim, a experiência de construção do mapa estratégico institucional em 

organizações do Terceiro Setor sugere que a partir de seis etapas de fácil execução, é possível 

inserir a gestão estratégica e apresentar sua proposta de atuação por meio de uma 

representação gráfica que unifique e simplifique a linguagem para os envolvidos. 

5.3. Sugestões para futuros estudos 

Todas as constatações da pesquisa sugerem a continuidade de estudos que possam 

gerar conhecimento em torno da atuação das organizações que compõem o Terceiro Setor. 

A primeira sugestão é de um levantamento bibliográfico ampliado de todas as 

referências que tratam do planejamento estratégico no Terceiro Setor, com o intuito de formar 

uma base teórica de todas as metodologias consideradas adequadas a essas organizações. 



 

 

77 

 

Em seguida, sugere-se a formação de um método aplicável às organizações do 

Terceiro Setor e a análise da execução desse método em uma entidade de grande porte, que 

contenha todos os elementos necessários. 

Em outra vertente, a pesquisa ora apresentada, sugere o acompanhamento da execução 

das ações planejadas para avaliar a eficácia do instrumento elaborado, bem como a 

viabilidade de sua aplicação em outras unidades. 

Além disso, cada caso apresentado pode ser comparado com casos similares da 

literatura, a fim de identificar outros elementos que venham a contribuir para a construção de 

mapas estratégicos sem fins lucrativos. 

Cabe, ainda, uma revisão das representações aqui demonstradas para que seja 

atualizada e permita analisar o crescimento institucional a partir do amadurecimento em torno 

da gestão estratégica.  
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