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RESUMO 

 

Neste estudo o objetivo é implantar a gestão do Balanced Scorecard para o 
desenvolvimento de um Mapa Estratégico, para o apoio da tomada de decisões no 
gerenciamento de operações de uma unidade de assistência médico-hospitalar. O 
presente trabalho apresenta um estudo de caso desenvolvido em um hospital privado no 
Estado do Rio Grande do Norte. A coleta de dados foi desenvolvida após a análise da 
revisão da literatura, e teve como juízo crítico de avaliação empregado pela seguinte 
Unidade. Conclui-se o trabalho na proposição de um mapa estratégico que eleva o 
retorno sobre investimento (perspectiva financeira), no item lucratividade e crescimento. 
Na busca da satisfação do cliente (perspectiva de cliente), que nada mais é do que já 
existe dentro da Unidade em estudo, precisando apenas ser organizado e alinhado com 
o quadro executivo e os demais colaboradores. Os quesitos competitividade, informação, 
inovação e tecnologia (perspectiva dos processos internos), foram indispensáveis para 
eliminar o retrabalho, desperdício e melhorar a automação. E por fim, o investimento e 
desenvolvimento de mecanismos de inovação, ampliam vantagem competitiva relevante 
nos processos para criação de valor, através da habilidade, atitude e conhecimento 
(perspectiva do aprendizado e crescimento). E como um dos resultados deste estudo foi 
desenvolvido um mapa estratégico, buscado no Balanced Scorecard, para apoio na 
tomada de decisões do gerenciamento de operações de uma Unidade Médico-
Hospitalar. 
 
 
Palavras-chaves: Balanced Scorecard, gestão estratégica, desempenho, Unidades 
Hospitalares. 



 
 

 

ABSTRATCT 

 

In this study the objective is to implant Balanced Scorecard administration for the 
development of a Strategic Map, for the support of the electric outlet of decisions in the 
administration of operations of an unit of attendance doctor-hospitalar. The present work 
presents a case study developed at a private hospital in the State of Rio Grande do 
Norte. The collection of data was developed after the analysis of the revision of the 
literature, and he/she had as critical judgement of evaluation used by the following Unit. 
The work is concluded in the proposition of a strategic map that elevates the return on 
investment (financial perspective), in the item profitability and growth. In the search of 
the customer's satisfaction (customer's perspective), that is nothing else than it already 
exists inside of the Unit in study, just needing to be organized and aligned with the 
executive picture and the other collaborators. The requirements competitiveness, 
information, innovation and technology (perspective of the internal processes), they 
were indispensable to eliminate the re-work, waste and to improve the automation. It is 
finally, the investment and development of innovation mechanisms, they enlarge 
important competitive advantage in the processes for creation of value, through the 
ability, attitude and knowledge (perspective of the learning and growth). As one of the 
results of this study a strategic map was developed, looked for in Balanced Scorecard, 
for support in the electric outlet of decisions of the administration of operations of an Unit 
Doctor- Healthcare. 
 
Keywords: Balanced Scorecard, strategic administration, acting, Units Healthcare.   
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1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Através do crescimento das organizações, suas composições tornaram-se 

mais complexas, seja no tamanho ou na importância que cada uma ocupa na 

sociedade e, como efeito, fez surgir novos e crescentes desafios para que as 

organizações do segmento hospitalar buscassem diferenciais competitivos para se 

manterem atrativas no mercado. Dentre esses diferenciais, está à busca por melhores 

práticas de gestão e consequentemente por ferramentas que possibilitam a essas 

organizações maior vantagem competitiva. Nessa conjuntura, as instituições 

hospitalares privadas, que são sensíveis às exigências do mercado, sabem que o 

cenário é de alta competição e que é fundamental uma gestão eficiente e eficaz. 

Incorporado a isso, também está à necessidade de um alinhado controle de suas 

atividades e de seus resultados para se manterem competitivas. O desafio da 

competitividade promove não só uma avaliação financeira, mas do cliente, de pessoas 

e de processos, exatamente como os idealizadores da metodologia que propõem o 

Balanced Scorecard (BSC). 

O BSC é uma ferramenta de apoio à gestão estratégica, criada por Robert S. 

Kaplan e David P. Norton. Kaplan e Norton (1992), afirmam que “o objetivo de traduzir a 

missão e a estratégia de uma empresa ou de uma unidade de negócio, em objetivos e 

medidas tangíveis, integradas através dessas quatro perspectivas, são oriundas da 

área de estratégia”.  

 



 
 

 

Em um cenário hospitalar complexo, dinâmico e competitivo, torna-se uma 

questão relevante a necessidade da utilização de ferramentas estratégicas de negócios 

para a construção e o aprimoramento da gestão eficaz. A modernização das estruturas 

hospitalares também é outro fator relevante neste cenário apresentado, pois tem 

modificado a qualidade da gestão nas empresas hospitalares e aumentado a 

necessidade do conhecimento e aplicabilidade das ferramentas de gestão que atendam 

às necessidades das empresas do setor. Uma postura arrojada tem sido adotada por 

empresas desse setor, que vêm promovendo investimentos e inovações na estrutura de 

sua gestão. 

Segundo Edmondson e Bohmer (2001), o modelo mental compartilhado no 

ambiente de saúde considera o processo de aprendizagem como uma atividade 

estruturada, relacionada a cada indivíduo, na medida em que estes se preparam para 

realizar suas atividades e, posteriormente, buscam melhorias nas habilidades clínicas. 

Os autores ressaltam que, para ampliar a construção da aprendizagem organizacional 

em empresas do setor de saúde, o processo de reflexão, reinterpretação, refinamento e 

codificação do conhecimento deve ser realizado por grupos, e não apenas 

individualmente. 

Pode-se justificar essa afirmação pela complexidade das instituições de 

cuidados com a saúde. Portanto, é natural que, a fim de alavancar o conhecimento 

nessas organizações, o aprendizado seja coletivo. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 



 
 

 

Na introdução do trabalho é apresentada a importância do uso de métodos 

de gestão estratégica nas Instituições, pelo avanço relacionado aos momentos vividos 

na atualidade, aos aspectos apresentados ao âmbito de competitividade exigida no 

mercado à época presente.  

Kaplan e Norton (1992) definiram um modelo de medição de desempenho 

estratégico de organizações o que denominaram Balanced Scorecard (BSC) a partir de 

uma pesquisa (denominada Measuring Performance in the Organization of the Future) 

realizada em 12 empresas pelo Instituto Nolan Norton. O BSC é um sistema de 

medição de desempenho que proporciona às partes interessadas (stakeholders) uma 

visão rápida, porém abrangente, de toda a entidade. O principal aspecto do BSC é o 

agrupamento de indicadores de desempenho em quatro perspectivas: „financeira‟, 

„cliente‟, „interna‟, e „inovação e aprendizagem‟, esta última posteriormente alterada em 

Kaplan e Norton (1996) para a denominação „aprendizagem e crescimento‟. 

O BSC apresenta-se como ferramenta de materialização de visão e 

crescimento e tem como propósito neste estudo de exercer a medida da implantação 

para aplicabilidade do BSC nas Instituições médico-hospitalares, com a intenção 

gerada nas quatro perspectivas já descritas, estabelecendo metas individuais e de 

equipes, planejamento, aprendizado estratégico e feedback para medição do 

desempenho organizacional. 

 

 

 

 

 

Nessa conjuntura, se torna oportuno questionar: quais ações devem ser 

desenvolvidas, para nortear a gestão hospitalar com base no BSC, a fim de 

tornar a empresa mais competitiva? 



 
 

 

Tendo como base as hipóteses do baixo nível de conhecimento de aplicação 

do Balanced Scorecard como ferramenta de gestão nas Unidades Hospitalares e a 

deficiência de subsídios fornecidos pelos empregadores, para o apoio na rede médico-

hospitalar, têm-se como propositura a análise do estudo em conseqüência de sua 

aplicação. 

Visto que, o mau gerenciamento das empresas poderá decorrer em impactos 

negativos para sua permanência no mercado, é relevante que se proponha esta 

discussão acerca da aplicação da ferramenta estratégica proposta para subsidiar a 

base de desenvolvimento das unidades médico-hospitalares em assistência à 

população para melhor uso e qualidade no seu atendimento, para ocorrência desta 

conformidade são apresentados os objetivos seguintes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo implantar a gestão do Balanced 

Scorecard para o desenvolvimento de um Mapa Estratégico, para o apoio da tomada de 

decisões no gerenciamento de operações de uma unidade de assistência médico-

hospitalar.  

 

 

 

 



 
 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Associado a proposta do objetivo geral, têm-se como proposta de objetivos 

específicos os seguintes pontos: 

- Levantar o estado da arte de aplicações de BSC em unidades médico-

hospitalares;  

-  Realizar um estudo de caso para permitir a construção de Mapa 

Estratégico baseado no BSC; 

-  Analisar a aplicabilidade do modelo através de um estudo de caso; 

- Avaliar a importância e aspectos da ferramenta BSC para unidade 

médico-hospitalar. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

  

De acordo com os dados estatísticos do Ministério da Saúde, 

aproximadamente 70% dos hospitais brasileiros são privados, o que perfaz cerca de 5 

mil hospitais. Destes, 60% aproximadamente são empresas privadas (HCFL), e em 

torno de 40% são entidades beneficentes ou fundações privadas, ou seja, Hospitais 

sem fins lucrativos (HSFL) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Diante ao perfil apresentado das frentes de hospitais, Ferreira e Borges 

(2006), afirmam que, com a consolidação do mundo globalizado, as empresas têm 

experimentado pressões competitivas cada vez maiores e para manter-se no mercado 

elas são forçadas a criarem mecanismos, buscarem novos métodos, idéias e 

ferramentas para se diferenciar, a fim de aprimorarem o processo de gestão, otimizar 

seu desempenho e diminuir os níveis de incertezas dos processos decisórios. 

No entanto, exigem-se novas capacidades para assegurar o sucesso 

competitivo e aperfeiçoamento contínuo, e com isso sistemas de medidas de 



 
 

 

desempenhos são excelentes instrumentos gerenciais para alcançar com êxito os 

objetivos propostos. Isto não é diferente numa entidade hospitalar privada. 

Uma entidade hospitalar tem sua missão focada em favor do ser humano, 

devendo preocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e 

assistência, de tal forma que consiga uma integração harmônica das áreas médica, 

tecnológica, administrativa, econômica e assistencial. Tem o comprometimento com a 

população não só em prover meios para restaurar a saúde, mas também em seu 

aspecto social. 

Para que haja um sincronismo é necessário que algumas dificuldades sejam 

administradas, tais como, a concorrência acentuada e mais restrita ao ambiente 

hospitalar privado, a complexidade das operações, relação complexa com os planos de 

saúde e a necessidade de dimensionar, efetivamente, para os gestores os resultados 

da entidade. 

Preconiza Ferreira e Borges, (2006), que para minimizar estes efeitos há 

como mediador o Balanced Scorecard - BSC, que visa aperfeiçoar a avaliação de 

desempenho e formalizar uma medida de desempenho à estratégia organizacional. 

Dessa forma, tem-se uma melhor gestão tanto nos processos financeiros como nos não 

financeiros da entidade, enfatizando a satisfação do cliente, finanças, processos 

internos e inovação e aprimoramento. Existem diversos fatores sugerindo que os 

resultados de análises à melhoria da assistência à saúde sejam implementados. Entre 

eles destacam-se: as diferenças demográficas e epidemiológicas das doenças, a 

disponibilidade de recursos médicos e a variabilidade da prática médica, os incentivos e 

as formas de remuneração dos profissionais e instituições de saúde, e as diferenças no 

custo absoluto e relativo dos aspectos relacionados à saúde. Diversas metodologias 

podem ser empregadas para adaptar as análises socioeconômicas para outras 

populações e foge do objetivo deste trabalho descrevê-las. Entretanto, é importante 

entender criticamente que uma opção de assistência médica hospitalar que se mostra 

efetivo em uma cidade, estado ou país pode servir como modelo para outro. 

O valor dado a essa temática é confirmado pela importância de assistência 

hospitalar fornecida à população, no desígnio de melhor adequação à qualidade 

aprovisionada nas Unidades de assistência médica. 



 
 

 

Outro fator o qual justifica a pesquisa é a deficiência no gerenciamento da 

integração de informações, que envolve as interfaces das áreas de um hospital, fato 

muito importante que deve estar alinhado com os objetivos estratégicos das 

organizações, o que explica a realização do estudo na viabilidade de análise e tomada 

de decisão substanciada pelo BSC, o que pode oferecer como oportunidade, de 

medição, controle e gerenciamento na qualidade da eficácia de apoio a gestão, como 

diferencial às Unidades Hospitalares em matéria de competitividade. 

Neste panorama, é importante identificar a relevância deste estudo dada pela 

finalidade direcionada ao crescimento organizacional, à redução de riscos e ao 

aumento da produtividade. Desta maneira, a pesquisa almeja trazer subsídios para 

gestores das organizações hospitalares que se identificam com oportunidades de 

melhoria contínua, um caráter mais competitivo no âmbito hospitalar. 

 

1.4.1 Relevância 

 

A gestão hospitalar é um importante instrumento de auxílio à comunidade e 

somente se fará eficaz, adequado e competente, se os gestores hospitalares estiverem 

conscientes das atividades que desenvolvem e das que devem desenvolver para o 

pleno atendimento dos objetivos sociais e comunitários das organizações que dirigem. 

Assim, este estudo pode contribuir para que os gestores se conscientizem 

melhor acerca de suas atividades, colaborando de modo efetivo para o aumento da 

produtividade e aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados pela organização 

hospitalar à comunidade que servem. 



 
 

 

Neste cenário, esta pesquisa contribui para o desenvolvimento dos modelos 

conceituais de gestão do desempenho em entidades hospitalares, propondo uma 

modelagem baseada no Balanced Scorecard para melhorar o desempenho da 

assistência prestada.  

A relevância teórica consiste na importância da proposição de um modelo de 

apoio à gestão de operações no segmento hospitalar.  

A relevância prática deriva da oportunidade de subsidiar as necessidades 

das instituições hospitalares e dos que as gerenciam no processo da elaboração de um 

modelo estratégico. 

Como reforço nesse ponto de vista prático, pretende-se que a validação da 

ferramenta proposta nesta pesquisa traga os seguintes resultados: 

 

a) Imediatos – apoiar os gestores das instituições hospitalares, com o 

conhecimento das etapas propostas de gestão estratégica com o 

instrumental BSC; 

b) Médio prazo – auxiliar no suprimento de informações de captação 

de conhecimento, e junto aos que fazem as organizações 

hospitalares fomentar a aplicabilidade do modelo recomendado; 

c) Longo Prazo – vislumbrar o modelo desejado, na propositura do 

trabalho para as unidades do segmento hospitalar como organismos 

que possam trazer assistência de qualidade a todos que as 

recorrem. 



 
 

 

Do ponto de vista científico, vem cooperar para a elaboração de técnicas 

gerenciais na rede de hospitais privados, através da ferramenta BSC para a melhoria 

no processo de gestão da assistência médico-hospitalar.  

E ainda, com relevância de prática/social traz a contribuição na busca da 

melhoria na prestação de serviços aos pacientes das Unidades Hospitalares, por 

evolução de conceitos gerenciais dos recursos humanos que gerenciam a assistência. 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: além desta seção de 

caráter introdutório, a seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica onde é 

demonstrada a retrospectiva das análises de apoio ao tema, subsidiado ao 

monitoramento científico e técnico como um fator essencial para o desenvolvimento 

empresarial; a seção 3 encontra-se a metodologia mostra os métodos pelos quais foram 

desenvolvidos a pesquisa para acumulação da sistemática aplicada e a análise de 

dados sobre os quais podem ser feitas as previsões; a seção 4 traz a caracterização da 

organização - O Estudo de caso – apresenta a organização em estudo, e ainda alguns 

modelos de inteligência competitiva de uso do Balanced Scorecard em empresas como 

o Hospital 9 de Julho/SP, Hospital Santa Rita de Cássia/ES e Hospital de Caridade de 

Carazinho/RS; em seguinte na seção 5 apresentam-se os resultados do estudo; a 

seção considerações finais tece reflexões e faz recomendações para futuras pesquisas. 

 



 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta fase do trabalho vem providenciar levantamentos importantes dos 

referenciais teóricos sobre o assunto abordado no tema em questão, a fim de 

apresentar o estado da arte sobre hospital em uso da ferramenta proposta nesta 

análise, vislumbrando principalmente teorias ligadas às estratégias, ao planejamento 

estratégico e ao Balanced Scorecard (BSC).  

O BSC apresenta-se como, uma alternativa na busca da melhoria do 

desempenho da gestão de operações médico-hospitalares, por se tratar de uma 

ferramenta que se pretende atender quanto à expectativa do desenvolvimento da 

pesquisa, e ainda, por integrar a visão e a estratégia empresarial, contribuindo para a 

tomada de decisão, aspecto importante no gerenciamento das organizações.  

Diante do exposto, o referencial teórico irá subsidiar as bases para 

compreensão dos elementos centrais desta dissertação, trazendo soluções práticas 

para o objetivo fim da pesquisa, que é diagnosticar funcionalmente os procedimentos 

do Balanced Scorecard em hospitais.  

Durante o estudo foi feito um levantamento bibliográfico, relacionado ao 

assunto como segue descritivamente. 

 

2.1 GESTÃO HOSPITALAR 

 

De acordo com Cavalcante e Ferreira (2006), a eficácia a ser atingida no 

cenário brasileiro atual é relevante no tocante ao alcance da melhor gestão. Sustentar a 

permanência no mercado é desafiador para o controle financeiro, ao desenvolvimento 



 
 

 

de pessoas e para a qualidade dos serviços prestados, adequando-os às necessidades 

das comunidades, proporcionando a cada usuário o engajamento com as causas da 

organização, levando a informação de forma clara e transparente. Corroborada pela 

informação de Borba (2009), que no Brasil a pesquisa sobre o processo de 

aprendizagem organizacional em hospitais ainda é incipiente. 

Para Chang et al. (2010), a relação entre qualidade e desempenho financeiro 

em hospitais é uma ligação direta demonstrada como consequência. A aplicação da 

qualidade percebida, nível de riqueza de comunidade e imagem de hospital, é uma 

escala apresentada como variáveis independentes, enquanto o lucro operacional é uma 

variável dependente. A consequência adquirida é que a qualidade tem relação positiva 

e significante com lucro operacional, em termos de medida de produtividade em 

serviços de cuidado médico. 

Pereira, Galvão e Chanes (2005) preconizam a importância de um modelo de 

gestão hospitalar, baseado na premissa de que o paciente é o centro da assistência, e 

por ele a empresa se propõe a definir suas diretrizes e focar suas ações. 

Nesse modelo, a primeira necessidade a ser considerada pelos autores, é a 

expectativa do usuário, adequado às exigências das fontes pagadoras o que flexibiliza 

a estrutura do hospital. 

Foram definidos, para atender a essa necessidade, os componentes: a 

prestação de serviços de saúde focada no paciente, o bom clima organizacional e a 

integração assistencial, que seria a criação de equipes multidisciplinares, cujo trabalho 

em conjunto devem otimizar recursos e melhorar o desempenho dos processos, e por 

último foi o alcance da expertise em mudanças, conduzida por essa equipe capacitada 



 
 

 

que torna a organização ágil, interessada nas necessidades do cliente, apresenta 

Cavalcante e Ferreira (2006). 

Preconiza Cavalcante e Ferreira (2006) que, sem o envolvimento de todos, 

torna-se uma tarefa árdua gerir uma instituição complexa como um hospital. Uma 

equipe entrosada e dinâmica conduz uma organização para atingir suas metas, e a 

gestão torna-se essencial para o funcionamento eficiente da empresa em todas as 

unidades de negócios, sejam elas técnicas ou administrativas. Ela deve ser estruturada 

para refletir a estratégia da organização. 

Nesta conjuntura, Kunz e Schaaf (2010) preconizam que a Administração 

estratégica é uma filosofia externamente orientada, podendo ser administrada como 

uma organização que une pensamento estratégico e análise para ação organizacional, 

devendo ser encarada a partir de sua orientação básica para planejar estrategicamente. 

Já Santos (2005) define que gestão é um processo de tomada de decisão 

estruturado e conduzido por um conjunto de princípios e conceitos, cujo objetivo maior, 

é a garantia de atingir a missão da organização de forma sistêmica. Descreve ainda 

que o processo de gestão está focado no planejamento, na execução e no controle. No 

planejamento são feitas previsões e iniciativas estratégicas; são decisões que 

antecipam o futuro no que fazer, como fazer, quando e quem deve fazer. A execução é 

a etapa do processo de gestão, onde a operacionalização acontece. Já o controle é um 

processo contínuo, tanto da avaliação dos resultados quanto da promoção das ações 

corretivas. 

Segundo Pereira, Galvão e Chanes (2005) existem muitas razões que 

tornam o ato de se planejar algo de extrema importância. Destacam a intensidade das 

mudanças e o aprimoramento dos concorrentes, bem como o grau de exigência que o 



 
 

 

cliente assume. São fatores considerados pelas organizações hospitalares como 

relevantes, bem como a própria complexidade de suas estruturas e que levam as 

empresas à prática do planejamento estratégico. 

Diante da necessidade de gestão na organização o BSC busca auxiliar o 

processo de planejamento, apresentando-se como um modelo estratégico de gestão 

que pode auxiliar as entidades hospitalares privadas a tornar sua gestão mais eficiente 

segundo Cavalcante e Ferreira (2006). Nesse processo, a ferramenta respeita a visão 

das partes que compõem o todo da organização, destacando os clientes, acionistas, 

fornecedores, parceiros médicos, fontes pagadoras, colaboradores, enfim quantos mais 

fizerem parte dos processos da organização. Considera a mudança do enfoque 

financeiro, na medição do desempenho da empresa, não só do ponto de vista de 

medidas financeiras, mas também financeira e não financeira. 

Segundo Malagón-Londoño, Moreira e Laverde (2003) um modelo eficaz de 

gestão para entidades hospitalares, deve incluir três importantes etapas: a identificação 

de políticas através de planos, programas e projetos em matéria de saúde; a avaliação 

da estrutura e dos processos, considerando para isso as funções de saúde, no que 

tange a prevenção, assistência e reabilitação e por último a quantificação das 

atividades científicas de assistência e investigação. Tal avaliação obedece a três 

ópticas: administrativa, financeira e científica. 

Um modelo que integre as partes e avalie efetivamente o desempenho de 

toda a organização é visto no BSC por Oliva e Borba (2004) como uma nova 

abordagem para organizações de saúde, que crescerá e se desenvolverá com o auxílio 

de instrumentos de uma moderna gestão. A transição se dá de um modelo tradicional 

para um futurista, conforme o quadro 1. 



 
 

 

 
 

Quadro 1: Perfil da Organização de Saúde Competitiva pelo Emprego do Planejamento Estratégico e Avaliada pelo BSC. 

Organização de Saúde Tradicional Classe 
Século XX 

Organização de Saúde Futuro Imediato 

Direcionada por objetivos estáticos Direcionada pela visão de negócio 

Tem foco no preço Tem foco no valor 

Voltada apenas para a qualidade da assistência Direcionada pela acreditação da qualidade e para 
o cliente 

Tem foco do acionista ou do gestor Tem foco nos acionistas, comunidade, parceiros, 
força de trabalho e outros 

Ênfase financeira Ênfase na otimização de resultados 

Eficiente e estável Inovadora e empreendedora 

Hierárquica Autonomia e participação 

Burocrática: estrutura e organização Informações velozes 

Organizada por funções Organizada matricialmente 

Rígida e comprometida Flexível e aberta 

Local Regional, nacional e global 

Integrada verticalmente Integrada em rede interdependente 

Processamento Conectada, Interativa 

Fonte: Adaptado de Oliva e Borba, 2004 p. 208 
 

Para Oliva e Borba (2004) sendo a organização contemporânea orientada 

pela modernidade de sua gestão estratégica, tem em seu perfil, entre outras, algumas 

características que destaco: o foco na competência competitiva, ter o cliente como 

consultor, construir o futuro com visão estratégica, inovadora e empreendedora, 

informação e conhecimento como essência vital, excelência total e responsabilidade 

social. 

Essas características são essenciais no campo da área hospitalar. A 

exigência do mercado faz com que as empresas busquem desenvolvê-las com 

velocidade e responsabilidade. Nesse cenário, Oliva e Borba (2004), preconizam que é 

possível estabelecer um planejamento estratégico em uma organização hospitalar, 

utilizando metodologia e técnicas de construção do instrumento, objetivando com isso a 

implementação de uma gestão estratégica competitiva que possa ser avaliada pelo 

BSC em suas perspectivas essenciais: acionistas (gestores), clientes, financeira e de 

conhecimento interno (processos e pessoas).  



 
 

 

Uma característica dos hospitais privados brasileiros que pode ter relevância 

em um estudo de seus aspectos econômico-financeiro é a natureza jurídica da 

organização. Na prática, os Hospitais com fins lucrativos (HCFL) são companhias de 

capital fechado ou empresas de responsabilidade limitada, pois suas ações ou cotas 

não são livremente negociadas. Os Hospitais sem fins lucrativos (HSFL), por sua vez, 

são, na maioria dos casos, entidades beneficentes sem finalidade lucrativa ou 

fundações privadas, segundo Veloso e Malik (2004). 

Demonstrado no contexto seguinte, a relação da ferramenta BSC como um 

instrumento de aplicabilidade para as unidades organizacionais privadas visionárias a 

conjuntura de implementação de estratégias coorporativas, como um diferencial 

competitivo aos demais modelos de medição de desempenho. 

 

2.2 O PROCESSO DA ESTRATÉGIA E OS MODELOS DE MEDIÇÃO DE 

DESEMPENHO 

 

A relação entre estratégia e medição de desempenho vem sendo 

amplamente apresentada e destacada na literatura específica das áreas. Segundo 

Simons (2000), os gestores se apóiam na medição de desempenho e em sistemas de 

controle para estabelecer a direção, tomar decisões estratégicas e atingir as metas 

desejadas. 

O Balanced Scorecard (BSC) talvez seja o modelo de Sistema de Medição 

de Desempenho mais amplamente divulgado no meio acadêmico e empresarial. Que 

segundo Muller (2006), a manutenção da competitividade depende do alinhamento da 

organização com a estratégia escolhida. O sistema de medição de desempenho deve 



 
 

 

gerar nos processos da empresa seus objetivos e estratégias, constituindo os elos entre 

objetivos e a execução prática das atividades nas organizações. 

Segundo Tapinos, Dyson e Meadows (2005), a relação entre medição de 

desempenho e o estabelecimento dos objetivos organizacionais vem sendo bastante 

explorada na literatura. Para esses autores, a maioria das tentativas existentes para 

conectar estes dois aspectos é baseada na ideia de que os objetivos influenciam o 

projeto e o desenvolvimento dos sistemas de medição de desempenho. Além disso, 

para Simons (2000), os Sistemas de Medição de Desempenho têm papel central no 

mapeamento da direção futura, fornecendo informação quantitativa para o 

estabelecimento de metas e a habilidade de avaliar o custo de seus planos. 

A definição dos objetivos estratégicos é contemplada nas diversas propostas 

de sistemas de medição de desempenho existentes. Aqui foram analisadas duas 

propostas: no Balanced Scorecard, a definição desses objetivos (ou dos Fatores 

Críticos de Sucesso) é parte de um processo hierárquico que vai da estratégia até as 

medidas de desempenho. E o Performance Prism, a estratégia e os respectivos 

objetivos que são o meio para satisfazer as necessidades dos stakeholders da 

empresa, que são o ponto de partida para o desenvolvimento do sistema. 

No Balanced Scorecard, as medidas de desempenho devem ser oriundas 

dos objetivos estratégicos da empresa e das exigências competitivas. Assim, solicitando 

que os gestores selecionem um número limitado de indicadores de desempenho 

críticos dentro de suas quatro perspectivas (financeira, clientes, processos internos, e 

aprendizado e crescimento), o BSC ajuda a focar na visão estratégica. 



 
 

 

De acordo com Kuo e Chen (2008), os indicadores construídos podem servir 

como um ponto de referência para construir indicadores de desempenho fundamentais 

e o peso em sua representatividade no serviço prestado pela empresa que os utilizam. 

Desta forma, as medidas de desempenho financeiras e não financeiras 

derivam de um processo hierárquico, top-down, norteado pela missão e pela estratégia 

da unidade de negócios. 

O Performance Prism apresenta visão delicadamente dessemelhante 

daquela contemplada no BSC. Segundo Neely, Adams e Crowe (2001), a visão 

tradicional de que as medidas devem ser derivadas da estratégia está incorreta. Na 

verdade, um passo anterior é a identificação dos stakeholders da empresa, de suas 

necessidades e desejos e, a partir disso, as estratégias são elaboradas e 

implementadas para satisfazer as necessidades desses stakeholders. No modelo do 

Performance Prism, uma das facetas do “prisma” é destinada unicamente à estratégia, 

buscando responder a: “quais são as estratégias que necessitamos para garantir que 

os desejos e necessidades de nossos stakeholders sejam satisfeitos?” (NEELY, 

ADAMS e CROWE, 2001, p.7) 

O BSC foi inicialmente concebido como um sistema de medição de 

desempenho e, com o passar do tempo, foi elevado ao posto de um sistema estratégico 

de gestão, culminando para o desenvolvimento dos mapas estratégicos apresentados 

em Kaplan e Norton (2000). 

Segundo Kaplan e Norton (2000), os mapas mostram as conexões de 

relações esperadas de causa e efeito por meio das quais determinadas melhorias 

geram os resultados desejados. Segundo Kaplan e Norton (2004), essa arquitetura de 

relações causais, conectando as quatro perspectivas do BSC é a estrutura ao redor da 



 
 

 

qual a estratégia é dirigida e os valores que guiam as atividades dos empregados. A 

construção de um mapa estratégico obriga a organização a tornar mais clara a lógica 

de como ela criará valor e para quem o fará. 

Com a introdução dos mapas estratégicos, uma questão de crescente 

importância ganhou valor junto à estratégia e ao BSC: os ativos intangíveis. Segundo 

Kaplan e Norton (2004), o mapa oferece uma estrutura para acoplar os ativos 

intangíveis à geração de valor para os acionistas através de quatro perspectivas inter-

relacionadas, que foram descritas em sua apresentação. 

Uma proposta similar aos mapas estratégicos, mas oriunda do 

desenvolvimento do Performance Prism é o mapa de sucesso. Segundo Bourne, 

Franco e Wilkes (2003), os mapas de sucesso são diagramas que mostram a lógica de 

como os objetivos da organização interagem para viabilizar o desempenho global. 

Os mapas de sucesso são semelhantes aos mapas estratégicos do BSC, 

mas não há a divisão em perspectivas. Os objetivos são divididos em diversas 

camadas, com os mapas representando como os objetivos de cada uma destas 

camadas serão atingidos e porque os objetivos foram desenvolvidos (NEELY, ADAMS e 

CROWE, 2001). 

Neste sentido, as representações gráficas da estratégia, desenvolvidas a 

partir de sistemas de medição de desempenho, parecem possuir dois papéis no 

contexto do processo estratégico. O primeiro papel é subsidiar o próprio processo de 

formulação, na medida em que podem auxiliar a tornar mais claras as relações de 

causa e efeito na estratégia. O outro é a comunicação da estratégia, permitindo que 

aquelas pessoas que não estiveram envolvidas em sua formulação, mas que estarão 



 
 

 

diretamente envolvidas em sua implementação, ganhem compreensão a respeito de 

como suas atividades contribuem para o sucesso estratégico. 

A crescente competição global que muitos setores estão enfrentando, 

associada às rápidas mudanças tecnológicas e à proliferação de variedades de 

produtos, tem levado a um novo cenário no qual as organizações, para permanecerem 

competitivas, se veem forçadas, continuamente, a implementar novas tecnologias e 

melhores práticas de gerenciamento. 

Outro aspecto a ser empreendido na relação entre medição de desempenho 

e formulação de estratégias se refere ao benchmarking. Uma vez feita a análise da 

situação atual e determinado os objetivos estratégicos da empresa, é necessário avaliar 

e eleger as atividades e ações que devem ser postas em prática para que a 

organização atinja tais objetivos. 

Neste sentido, o processo de benchmarking buscará identificar a melhor 

prática existente e implementá-la. Segundo Partovi (1994) apud Cassel, Nadin e Gray 

(2001), benchmarking é a busca pelas melhores práticas que levarão ao desempenho 

superior quando implementadas. 

No contexto da aplicação estratégica endereçada neste estudo, o Balanced 

Scorecard será o instrumental utilizado. Na decisão de uma empresa de que inovação é 

um objetivo estratégico a ser alcançado, é estabelecida uma medida de desempenho, 

referindo-se assim ao ciclo de desenvolvimento a ser submetido para que se possa 

caminhar na direção estratégica desejada. 

 

 

 



 
 

 

2.3 BALANCED SCORECARD 

 

Existem sistemas de métricas que evidenciam o valor de se promover o 

alinhamento estratégico e o desempenho operacional. Um dos modelos de melhor 

gestão para as organizações pode ser considerado o Balanced Scorecard, que 

promove uma melhor expectativa de otimização de gestão nas Instituições. 

Segundo Kennerly e Neely (2000),  

 

um sistema de medida de desempenho eficaz possui necessariamente as 
seguintes partes: “1 - métricas individuais que quantificam a eficiência e eficácia 
das ações; 2 - um conjunto de medidas que permita o acesso ao desempenho 
da organização como um todo; e 3 - uma estrutura que suporte e habilite a 
aquisição, ordenação, análise, interpretação e disseminação dos dados. 

 

Diante do exposto, o escopo deste estudo refere-se principalmente ao 

aspecto de medidas que permitem o acesso ao desempenho da organização como um 

todo, na finalidade de entender quais os conceitos e técnicas de gestão originadas pelo 

Balanced Scorecard que permitem alcançar metas estabelecidas. 

De acordo com Mintzberg (1994), 

 

o BSC encontra-se no fato de que ambos aspiram a estabelecer diretrizes de 
longo prazo as quais devem ser seguidas de ações que suportem o alcance das 
metas desejadas. Dessa forma, ambos os instrumentos de gestão visam a 
impulsionar a organização na direção almejada por seus dirigentes. 

 

Evidencia-se então que, em conformidade aos planejamentos de dirigentes 

de organizações, a um longo prazo se terá, de forma substancial, o que é direcionado 

pelo BSC como instrumento de gestão, que vislumbra para as metas alcançadas. 

Corroborando Kaplan e Norton (1997), os principais executivos devem 

estabelecer metas com horizonte de três a cinco anos para direcionamento de uma 



 
 

 

organização, aliado a uma estratégia que suporte os objetivos desejados. A partir desse 

horizonte de longo prazo, metas de curto prazo (12 meses) devem ser estabelecidas. 

Assim, toma-se como base que o período de planejamento e implementação 

de ferramentas estratégicas tem que correr diante do que for bem estruturado por 

recursos oferecidos pela Instituição, levando-se em conta o tempo médio de 04 (quatro) 

anos. 

Além de envolver decisões que têm um foco no médio e longo prazo, a 

escolha da estratégia tem uma característica essencialmente qualitativa e sua 

quantificação não é tarefa fácil, considerando o caráter sistêmico do planejamento 

estratégico. Por este motivo, para se obter um resultado satisfatório, não basta apenas 

ter uma Unidade Hospitalar bem estruturada organizacionalmente e ter profissionais 

bem qualificados, é necessário ter visão sistêmica de todas as atividades inerentes da 

Unidade. Assim haverá uma solidificação das áreas, levando a uma administração 

eficaz no que se refere à gestão estratégica, dinâmica e competitiva. 

Neste contexto, Patel, Chaussalet e Millard (2006), afirmam que muitas 

organizações no segmento público e/ou privado, têm focalizado em desempenho em 

longo prazo e o uso de BSC como parte de uma administração de desempenho. O BSC 

logo se apresenta como uma equilibrada representação de desempenho de objetivos 

interno tão quanto os objetivos externos. 

As estratégias de negócios das organizações precisam ter em sua 

complexidade de desempenho a captação destas. Para isto, o BSC vem como um 

crescente utilizado nas empresas que o adota. A visualização de medidas de 

performances, que reflitam a estratégia de negócios da empresa e a criação de uma 

rede de indicadores de desempenho que deva atingir todos os níveis da organização é 



 
 

 

papel fundamental da ferramenta BSC para comunicar e promover o comprometimento 

geral da organização. 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), “o Balanced Scorecard é uma 

ferramenta (ou uma metodologia) que traduz a missão e a visão das empresas num 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que servem de base para um sistema 

de medição e gestão estratégica”. O Balanced Scorecard possibilita aos empresários e 

executivos, identificarem em quais atividades críticas as empresas estão gerando valor 

para os acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e para a comunidade. 

No entanto, na atual sociedade do conhecimento, marcada pela 

globalização, convergências entre os negócios e networking entre pessoas e empresas, 

a saúde financeira de uma empresa não deve ser o único aspecto medido em uma 

organização. É preciso medir a saúde estratégica das organizações em longo prazo, 

trazendo a união de elementos tangíveis e intangíveis.  

A proposta segundo Kaplan e Norton (1997) “[...] refletia o equilíbrio entre 

objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre 

indicadores de tendências e ocorrências, e entre as perspectivas interna e externa de 

desempenho”. 

Assim, o BSC foi construído com a principal intenção de formar um conjunto 

de medidas, capaz de monitorar a capacitação e a conquista de ativos não 

mensuráveis, para aumentar o crescimento das organizações garantindo sua 

estabilidade, agindo diante das dificuldades apresentadas. 

 

 

 



 
 

 

Características e Objetivos do Balanced Scorecard 

 

Segundo Costa (2001), um Balanced Scorecard deve possuir algumas 

características fundamentais, conforme destaca a figura 1 a seguir: 

 

 

 

 
  
 

  

 

 

 

 
Figura 1: Objetivos do BSC 
Fonte: Costa (2001). 

 

Conforme o que foi exposto, é evidente a necessidade de se manter 

interdependente as ações da propositura do planejamento e funcionamento o Balanced 

Scorecard, tendo revisões nas áreas implantadas dos processos de comunicação, 

mensuração dos resultados financeiros e não financeiros, esclarecer os motivos dos 

ocorrentes e enfatizar as inadequações incididas à aplicação. 

Nesta proposta, em seguinte serão verificadas às perspectivas do Balanced 

Scorecard para melhor análise destas na conjuntura da pesquisa aplicada.  
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2.4 PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD 

 

No modelo proposto por Kaplan; Norton (1997) é empregada às perspectivas 

financeiras, clientes, aprendizado e crescimento (ou inovação e aprimoramento) e a dos 

processos internos. 

O Balanced Scorecard permite que se visualize a empresa sobre quatro 

perspectivas: 

Como os clientes nos veem?  

Em que devemos nos superar? (interna) 

Somos capazes de uma contínua criação de valor? (inovação e aprendizado) 

Como somos vistos pelos acionistas? 

O quadro Equilibrado de Indicadores 

 

 

 

 

BALANCED SCORECARD 

 

 

 

 

 
 

 

O quadro de indicadores (quatro) transforma a missão e a estratégia de uma 

empresa em um conjunto de medidas: 

1. Financeiras. - Como tratamos nossos acionistas?  

2. Cliente - Como nos tornamos o fornecedor mais valioso dos nossos clientes?  

Perspectiva Financeira 

Perspectiva do Cliente Perspectiva Interna 

Perspectiva da Inovação e 
Aprimoramento 

Figura 2: Quadro Equilibrado de Indicadores.  
Fonte: Costa (2001) 

 



 
 

 

3. Processos. Internos. - Em quais processos de longo e curto prazo, devemos nos 

superar para atingir nossos objetivos?  

4. Inovação e aprimoramento (ou aprendizado e crescimento) - Como podemos 

continuar a aumentar e a criar valor, principalmente no que se refere à capacitação dos 

colaboradores, à motivação e ao ritmo de aperfeiçoamento dos processos existentes?  

 

Quais são as vantagens?  

 

1. Viabiliza a implementação da estratégia ao traduzi-la em medidas e metas.  

2. Ajuda a focar toda a organização naquilo que deve ser feito para gerar uma 

performance excepcional.  

3. Atua como programa de integração.  

4. Ajuda através de medidas todos os níveis (colaboradores, gerentes, operadores) a 

terem uma visão do aumento de eficácia da organização.  

5. Propicia uma visão abrangente de conjunto, diferentemente da departamental. 

 

Por que as empresas precisam de um quadro equilibrado de indicadores?  

 

1. Nenhuma medida ou conjunto de medidas, por si só “é capaz de orientar e motivar 

adequadamente as ações atuais" necessárias para impulsionar a performance no 

futuro.   

2. Os resultados financeiros registram a performance do passado não sendo 

adequados para prever ou impulsionar a performance do futuro. 



 
 

 

3. Há necessidade de equilibrar a performance de curto e longo prazo (as presentes 

destroem valores futuros - há necessidade de otimizar as oportunidades de 

crescimento).  

4. As empresas devem ligar seus objetivos estratégicos a um conjunto de medidas 

operacionais.  

 

2.4.1 Características das Perspectivas do Balanced Scorecard 

 

A perspectiva financeira avalia a lucratividade da estratégia. Indica se a 

estratégia da empresa, sua implementação e execução contribuem para a melhoria do 

resultado financeiro. A finalidade principal dessa perspectiva é a de satisfazer as 

necessidades dos acionistas. Os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos 

e medidas das outras perspectivas do Scorecard, por isso, qualquer medida 

selecionada para fazer parte do BSC ao final, deve culminar com a melhoria do 

desempenho financeiro. Os indicadores podem ser separados em três grupos, 

conforme Costa (2001) apresenta na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3: Grupos Indicadores Financeiros 
Fonte: Costa. (2001). 

 

Prosperidade: aumento da 
participação de mercado, valor 
do acionista e valor econômico 

agregado. 

 

Sobrevivência da empresa: 
geração do fluxo de caixa. Sucesso da empresa: aumento 

da receita, lucro operacional, 
retorno sobre investimento. 



 
 

 

A perspectiva do cliente identifica os segmentos de mercado visados e as 

medidas de êxito da empresa nesse segmento. No caso da organização querer 

monitorar, por exemplo, seu objetivo em termos de crescimento de mercado, poderá 

utilizar indicadores como fatia de mercado, número de novos clientes e satisfação dos 

consumidores. Encontramos ainda a possibilidade de alinhar as medidas essenciais de 

avaliação da satisfação, fidelidade, retenção, captação e rentabilidade para os 

segmentos específicos de mercados e clientes, como também a possibilidade de 

identificação das principais tendências do mercado, permitindo que a organização 

desenvolva produtos e/ou serviços de valor para os seus clientes. Essas propostas de 

valor (produtos e/ou serviços) são os vetores, os indicadores de tendências para as 

medidas essenciais de resultados na perspectiva dos clientes. 

Para KAPLAN; NORTON, (1997), “essas medidas essenciais podem ser 

agrupadas em uma cadeia formal de relações de causa e efeito”, conforme mostramos 

abaixo na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4: A perspectiva do cliente – Medidas Essenciais 
Fonte: Kaplan; Norton (1997). 
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Esclarece que, para que exista uma força máxima da congruência dessas 

cinco medidas, é importante que as entidades selecionem os segmentos específicos de 

clientes ou mercado, direcionando dessa forma para grupos específicos de clientes com 

os quais a entidade espera obter seu maior crescimento e lucratividade. 

Já a capacidade da empresa de inovar, melhorar, aprender e se superar, 

relaciona-se diretamente com a maximização do valor da empresa. Com isso, na 

perspectiva do aprendizado e crescimento (ou inovação e aprimoramento) identifica-

se a infraestrutura necessária para propiciar o crescimento e melhorias em longo prazo, 

as quais provém de três fontes principais pessoas, sistemas e procedimentos 

organizacionais. Essa perspectiva identifica a capacidade de que a empresa deve 

dispor para conseguir processos internos capazes de criar valores para clientes e 

acionistas. 

Por essa perspectiva, o BSC identifica qual a infraestrutura necessária para a 

empresa crescer e melhorar em longo prazo. Para tanto, as empresas devem investir 

na reciclagem de funcionários, no aperfeiçoamento da tecnologia da informação, e dos 

sistemas e no alinhamento dos procedimentos e rotinas organizacionais. 

Quadro 2 – Aprendizado e crescimento 

 

 Nível de satisfação dos funcionários. 

 Retenção ou rotatividade dos funcionários. 

 Lucratividade por funcionários. 

 Capacitação e treinamento dos funcionários. 

 Porcentagem de vendas oriundas de produtos novos. 

 Participação dos funcionários com sugestões para redução de custos ou aumento 

de receitas. 

Quadro 2: Aprendizado e crescimento 
Fonte: Kaplan; Norton (1997). 



 
 

 

Com relação à perspectiva dos processos internos, esta focaliza as 

operações internas que contribuem tanto com a perspectiva dos clientes (pela criação 

de valor para eles), como com a perspectiva financeira (pelo aumento da riqueza dos 

acionistas). É evidente que as medidas baseadas em clientes são importantes. Todavia 

devem ser correspondidas em termos de outros indicadores internos sobre o que a 

empresa deve fazer para atender as expectativas dos consumidores dos seus produtos, 

cujas medidas provêm dos processos do negócio que tem maior impacto na satisfação 

da clientela, ou seja, os processos que são os direcionadores de valor. Por essa 

perspectiva, o BSC proporciona aos executivos a identificação dos processos internos 

críticos nos quais a empresa deve alcançar o máximo de eficiência. (KAPLAN: 

NORTON,1997). 

Neste sentido, não basta somente ter como aplicador as perspectivas pelo 

modelo gerencial proposto, tem-se em virtude deste aspecto, a necessidade de imersão 

na gestão do conhecimento da ferramenta estratégica em análise. Portanto, existe a 

necessidade de se conhecer as dificuldades e críticas apresentadas do ferramental em 

estudo – BSC. 

 

As dificuldades para implementação da Estratégia Balanced Scorecard 

 

As maiores dificuldades apresentadas inicialmente para a implementação 

das estratégias estão diretamente ligadas aos recursos humanos e financeiros ao 

resultado que se deseja alcançar. No entanto, as organizações visionárias passam a se 

tomar de passos, como envolver todos da organização, no intuito de otimizar o 

processo de implementação de maneira participativa. 



 
 

 

Uma importante definição de Herrero (2005) diz que, 

 

Apesar de a estratégia competitiva ser considerada fundamental para o sucesso 
dos negócios, nota-se uma grande dificuldade por parte dos empregados dos 
diferentes níveis da organização, dos gerentes ao pessoal operacional, para 
entender, interiorizar e aplicar as orientações estratégicas no seu dia a dia de 
trabalho. Ao mesmo tempo, diferentes pesquisas, nacionais e internacionais, 
vêm destacando que os empresários e executivos, em face do complexo 
cenário dos negócios, estão considerando prioritário o alinhamento de sua força 
de trabalho à estratégia da organização. 

 

Ao ser implementado um sistema de medidas de desempenho, existe um 

risco de se produzirem valores incompatíveis com o uso de modelos, sem a devida 

caracterização da empresa para uso do novo sistema de estratégia – Balanced 

Scorecard. 

Preconiza Herrero (2005), “um outro problema está associado ao próprio 

entendimento do que seja Balanced  Scorecard”. 

O exposto evidencia o fato de que entre alguns problemas, um dos maiores 

não está na má formulação da estratégia, mas sim nas falhas existentes na sua 

implementação. O que leva as organizações a ter inúmeras iniciativas gerenciais para 

sanar as dificuldades apresentadas inicialmente. 

Um passo importante é não considerar o Balanced Scorecard como: um 

sistema de controle gerencial; um conjunto de indicadores financeiros; e um painel de 

informações gerenciais. E passar a todos os envolvidos estas afirmações. 

Para tanto, toda a organização deve ter conhecimento e participar da 

estratégia, para que não se tenha um aspecto excludente, mas sim uma atividade 

pluralista e participativa. As discussões devem abranger ainda todos os diferentes 

setores da organização para disseminar o conhecimento e atestar o BSC como um 

processo contínuo. 



 
 

 

Em conformidade com Prieto et al (2006 apud Kaplan 1999a), uma parte 

significativa do conjunto total de medidas do BSC não está disponível nos primeiros 

meses de implementação do processo. No entanto, isto não deve ser considerado um 

verdadeiro problema. Porém, em vez de se deter em detalhes sem fim em busca de um 

começo perfeito, as empresas deveriam começar pela utilização de medidas de BSC e 

promover uma contínua melhoria para esta abordagem. Kaplan (1999b, p. 5) afirma: “o 

scorecard não é um evento único - é um processo de gerenciamento contínuo”. 

Carvalho e Laurindo (2003b) alertam ainda que a implementação do BSC anda junto 

com o gerenciamento por processos. 

 

Estudos críticos ao modelo do Balanced Scorecard 

 

Nesta parte da pesquisa serão apresentados estudos, segundo (DIETSCHI e 

NASCIMENTO, 2008), que direta ou indiretamente, relacionados ao BSC, visam 

contribuir para um melhor entendimento do instrumento estudado. Os estudos 

apresentam aspectos, ora positivos, ora negativos com relação ao instrumento. 

a) Banker, Potter e Srinivasan (2000): os pesquisadores buscaram verificar a 

relação entre indicadores não financeiros e performance financeira. Os dados indicaram 

que há correlação entre satisfação de clientes, faturamento e lucro.  

b) Davis e Albright (2004): o estudo buscou investigar a capacidade de o 

BSC incrementar a performance financeira em uma organização. Foi analisado se o 

desempenho pós-implementação é significativamente superior a um ambiente similar 

em que o instrumento não foi implementado. Os pesquisadores verificaram que a 

unidade de negócios na qual o BSC foi implementado possuía desempenho financeiro 



 
 

 

superior à unidade de negócios que não havia implementado o BSC. O estudo não 

torna claro se tais benefícios ocorreram em função da aplicação do BSC, ou 

simplesmente devido ao emprego de indicadores não financeiros. Os autores justificam 

sua pesquisa, afirmando que, apesar de já haver um bom número de estudos sobre o 

assunto, poucos buscaram investigar a capacidade de o BSC incrementar o 

desempenho financeiro de uma organização.  

c) Malina e Selto (2001): o estudo buscou verificar a eficácia do BSC na 

comunicação e alinhamento estratégico, na motivação e nos resultados. A pesquisa 

concluiu que o BSC estava obtendo êxito em comunicar e alinhar a estratégia 

organizacional e que os gerentes estavam tomando decisões considerando os 

indicadores do instrumento gerencial. Os pesquisadores encontraram, entretanto, 

problemas na subjetividade da aferição de determinados indicadores, na 

implementação unidirecional do BSC (de cima para baixo) e no uso de benchmarks 

inapropriados. Esses problemas foram apontados pelos gerentes como causa de 

conflitos e tensões, gerando sentimento de ineficácia. Há de se considerar também o 

espaço relativamente curto de tempo desde o início da implementação do BSC. 

Considera-se a possibilidade de surgimento de outros problemas com o decorrer do 

tempo. 

d) Norreklit (2000): o BSC foi analisado sob dois diferentes ângulos: (i) 

validade da relação de causa e efeito proposta e (ii) habilidade do instrumento em 

alinhar a estratégia planejada à estratégia realizada. Com relação à validade da relação 

de causa e efeito proposta, o estudo apresenta dois problemas: (i.i) a dimensão tempo 

não é evidenciada na relação e (i.ii) as relações causa e efeito são muitas vezes 

questionáveis, quando um incremento em um indicador causal não causar a 



 
 

 

repercussão esperada no indicador de efeito. Com relação à habilidade do instrumento 

em alinhar a estratégia planejada à estratégia realizada, outros dois problemas são 

apresentados: (ii.i) problemas com relação a diversas perspectivas que não são 

tratadas (fornecedores, governo, social etc.) e (ii.ii) problemas apontados com relação à 

implementação estilo top-down, inerente ao BSC, segundo a autora. 

e) Pessanha e Prochnik (2004): foi realizado um estudo com três empresas 

brasileiras que haviam implementado o BSC recentemente. A partir de 18 questões 

sobre o tema, os autores verificaram que os três casos apresentavam problemas em 

relação ao modelo proposto por Kaplan e Norton. Os principais problemas apontados 

são: (i) pouca ou nenhuma participação dos escalões inferiores na modelagem e 

implantação do BSC; (ii) medidas financeiras mais apreciadas pela alta administração, 

que não dá muita importância aos indicadores não financeiros; (iii) foco no curto prazo, 

sendo que o processo orçamentário era voltado ao acionista e ênfase inferior à 

necessária era dada ao planejamento estratégico. 

Diante do exposto, verificamos que aspectos relevantes foram citados para 

implementação do BSC, no tocante ao que é favorável e/ou desfavorável. Neste estudo, 

abordaremos as conformidades aos aspectos favoráveis de implementação do nosso 

instrumento de estudo. 

 

2.5 O BALANCED SCORECARD E A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Segundo Hernandes; Cruz; Falcão (2000). “gestão do conhecimento é o 

processo pelo qual uma organização consciente e sistematicamente coleta, cria, 

organiza, compartilha e quantifica seu acervo de conhecimentos para atingir seus 



 
 

 

objetivos estratégicos”. Essas atividades são dependentes da junção de políticas de 

gestão de recursos humanos, estruturas e culturas organizacionais e tecnologias 

adequadas. Como o conhecimento é orientado à ação, a gestão do conhecimento deve 

promover a execução de ações alinhadas com os objetivos estratégicos da 

organização.   

Preconizado por Hernandes et. al (2000),  

 

deve-se contratar as pessoas certas, treiná-las, motivá-las e orientá-las 
corretamente, bem como tornar o processo de aprendizado contínuo. A cultura 
organizacional voltada para o aprendizado e crescimento encoraja as pessoas a 
fazer sugestões e questionar o status quo, gerando um fluxo contínuo de 
sugestões e ideias que permitirão o melhoramento dos processos internos. 
Estes por sua vez, levam ao aprimoramento dos produtos e serviços e 
possibilitam a elevação da satisfação dos clientes. A melhoria na satisfação dos 
clientes os torna leais e aumenta a fatia de mercado da empresa, o que afeta 
diretamente os resultados financeiros, como lucro, receita e retorno sobre o 
investimento. 

 

Evidencia-se que, a gestão compartilhada de forma a gerar contatos diretos 

com os recursos humanos das organizações, de maneira integradora no treinamento 

para um entendimento universal, ao que a organização percebe sobre planejamento, 

resulta em fins lucrativos por atingir diretamente a satisfação do cliente. Tudo 

gerenciado pelo conhecimento, que trará alinhamento as estratégias das unidades 

organizacionais. 

Uma atividade hospitalar gerenciada de maneira a não levar em 

consideração apenas o profissional de saúde, mas sim o seu quadro funcional no todo, 

é o princípio para um resultado de talento ou esforço, não só individual como também 

do trabalho em equipe, que consegue alcançar objetivos satisfatórios a toda 

organização, onde o produto dos esforços e intelectos de um grupo de indivíduos 



 
 

 

organizados para agirem de comum acordo com a organização hospitalar fornece o 

mecanismo para distribuir responsabilidades e canalizar os esforços, de forma que não 

somente todas as tarefas necessárias sejam executadas, como também todo o trabalho 

seja coordenado e controlado para atingir os objetivos do hospital da maneira mais 

eficiente e eficaz (BRITO e FERREIRA, 2006). 

Neste contexto, a habilidade técnica, a mais importante no nível gerencial e 

operacional da organização, é o entendimento que a pesquisa tem em um dos seus 

escopos, que de nada adianta aplicar um modelo de gestão sem treiná-lo. Neste 

sentido, o conteúdo embasado no trabalho servirá de instrumento para treinamento e 

capacitação dos componentes da unidade hospitalar. Sendo estes, segregados na área 

de treinamento com o repasse de informações sobre as etapas do processo de 

implantação, e mostra do modelo proposto do mapa estratégico para esclarecimento e 

execução em tempo de prática destinada a cada área. E ainda, o repasse das 

atividades específicas, incluindo o domínio de métodos, técnicas e equipamentos 

envolvidos em funções específicas, contempladas nas áreas de assistência hospitalar. 

 

2.6 MAPAS ESTRATÉGICOS DO BALANCED SCORECARD 

 

Com o Balanced Scorecard surgiram os mapas estratégicos, uma ferramenta 

que auxilia no direcionamento dos passos a serem seguidos para o alcance dos 

objetivos finais. Cinco princípios gerenciais podem ser seguidos para orientação à 

estratégia (KAPLAN; NORTON, 2004): 

 

 



 
 

 

a) traduzir a estratégia em termos operacionais; 

b) alinhar a organização à estratégia; 

c) transformar a estratégia em tarefa de todos; 

d) converter a estratégia em processo contínuo; e 

e) mobilizar a mudança por meio de liderança executiva. 

 

Assimiladas as perspectivas do Balanced Scorecard e as questões inerentes 

a cada uma delas; definidos os objetivos da empresa e as medidas para alcançá-los; e 

entendidos os cinco princípios para a orientação à estratégia, constroi-se facilmente um 

mapa estratégico, considerando-se que o Balanced Scorecard e o mapa estratégico 

devem contar a história da estratégia da empresa: a história que a diferencia dos 

demais concorrentes. 

 

2.6.1 Elaboração de um Mapa Estratégico 

 

O mapa estratégico é um diagrama que descreve a estratégia mediante a 

identificação das relações de causas e efeitos entre os objetivos, nas quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard, explicitando quais medidas são necessárias ao 

alcance de cada objetivo proposto, bem como os indicadores que serão utilizados para 

o monitoramento da execução destas medidas, e ainda quais as iniciativas de cada 

setor envolvido para o cumprimento das medidas. 

Enquanto a estratégia descreve como criar valor para os acionistas, clientes, 

cidadãos, o mapa estratégico mostra como a estratégia liga os ativos intangíveis a 

processos que criam esse valor é o que elucida KAPLAN; NORTON, (2004). 



 
 

 

A infraestrutura para a elaboração de um mapa estratégico é apresentada na 

Figura 5 que segue, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Infraestrutura necessária à montagem do Mapa Estratégico 
Fonte: Kaplan; Norton, (2004) 
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A Figura 5 acima demonstra os passos a serem seguidos por uma 

organização que deseja implantar mudanças com o uso do Balanced Scorecard. Numa 

primeira fase, a entidade precisa saber qual sua missão, o porquê de sua existência, 

para quê foi criada; em seguida definir o que é importante para si; depois o que 

pretende ser no futuro a longo prazo; por fim, a estratégia, isto é, de que forma 

pretende ser o que deseja, respeitando seus valores e sem deixar de cumprir a missão 

para a qual foi criada. 

O mapa estratégico aparece na segunda fase, quando a estratégia será 

descrita detalhadamente, para cada setor envolvido. O Balanced Scorecard aparece 

como sistema de mensuração, selecionando indicadores focados na estratégia. Numa 

terceira fase, as metas e iniciativas de cada setor são definidas, identificando-se as 

relações de causa e efeito, e atribuindo-se responsabilidades, eventualmente até 

mesmo as individuais. 

Na fase final, encontram-se os resultados estratégicos propostos e 

efetivamente esperados, lembrando que o sucesso desta fase está ligado ao 

alinhamento dos ativos intangíveis com a estratégia da empresa, estando implícito que 

a comunicação da estratégia deve ter sido feita com clareza, de forma que ela seja 

entendida como tarefa de todos e que é um processo contínuo. 

 

Ajustando o Mapa Estratégico à Estratégia da Organização 

PORTER (1999 apud KAPLAN; NORTON, 2004). 
 

O encaixe estratégico entre muitas atividades é fundamental para gerar e 
sustentar a vantagem competitiva, uma vez que é mais difícil para os 
concorrentes enfrentar um conjunto de atividades entrelaçadas, do que 
simplesmente imitar determinadas abordagens da força de vendas, emular 
novas tecnologias de processo, replicar algumas características dos produtos, 
etc. Posições baseadas em sistemas de atividades são mais sustentáveis que 
as construídas sobre atividades individuais.. 



 
 

 

Com esta afirmação compreendida, inicia-se a construção de um mapa 

estratégico básico, ajustando-o à estratégia da empresa. O Balanced Scorecard se 

inicia com uma descrição da estratégia, que é o Mapa Estratégico. O mapa estratégico 

é um conjunto de relações de causa e efeito, ferramenta esta que é utilizada 

conjuntamente com o que foi planejado inicialmente para conter resultados esperados. 

 

Perspectiva Estratégias 

Financeira  

 

 

Do Cliente  

 

 

 

 

 

Dos Processos 

Internos 

 

 

 

 

 

Do Aprendizado 

e do 

Crescimento 

 

 

Figura 6: Estrutura de um Mapa Estratégico básico para organizações do setor privado 
Fonte: Kaplan; Norton (2004). 

 
A Figura 6, acima, representa um mapa estratégico básico para as 

organizações do setor privado. Entretanto, ele pode ser facilmente adaptado, tanto para 

empresas dos mais diversos ramos de atividades, como para o setor público e 

entidades sem fins lucrativos. 
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O esquema nos mostra, ainda, como proceder na construção de um mapa 

estratégico. Iniciado (o mapa estratégico), pela estratégia financeira, verifica-se que 

esta é uma combinação de duas estratégias: uma de crescimento e outra de 

produtividade. A estratégia de crescimento é direcionada por uma proposta exclusiva de 

valor para o cliente, com base em excelência operacional, seja estratégia de preço 

baixo e alta qualidade; de relacionamento íntimo; ou ainda de inovação de produtos; 

cada uma delas implica na importância que será dada a coisas diferentes - um conjunto 

de regras específicas para se atingir cada objetivo. 

No nível dos Processos Internos, identificam-se esses conjuntos de regras. 

Há um conjunto para se atingir a excelência operacional; outro para se atingir um 

melhor e mais íntimo relacionamento com o cliente; outro para ser o líder de mercado; 

também há um conjunto de regras para administrar o relacionamento com as agências 

reguladoras e a própria comunidade de trabalho. 

Em seguida, verificaremos o contexto da organização como o estudo de 

caso. E ainda, a aplicabilidade em instituições na prática do desenvolvimento 

estratégico com o modelo BSC inserido nessas organizações em amostra. 

 

2.7 CASOS DE APLICAÇÃO DO BALANCED SCORECARD NA GESTÃO 

HOSPITALAR  

 

No conteúdo que segue, alguns casos de implantação de Balanced 

Scorecard serão apresentados, englobando informações sobre o porquê da 

implantação desse sistema de gestão, como foi implantado e os resultados dessa 

iniciativa. 



 
 

 

 

2.7.1 Caso Hospital 9 de Julho - SP 

 

O Hospital 9 de Julho foi a primeira dentre as instituições de saúde 

brasileiras a implantar o Balanced Scorecard, iniciando os trabalhos no final de 2002, 

com a realização de um Diagnóstico Estratégico para mapear a visão da entidade 

perante médicos, pacientes, funcionários, convênios e fornecedores [Hospital 9 de 

Julho, 2004]. 

A segunda etapa foi o Direcionamento Estratégico para elaborar as diretrizes 

estratégicas principais, a de diferenciação, visão de futuro e a missão do Hospital. A 

terceira etapa foi a construção do Mapa Estratégico, através do desdobramento do 

Direcionamento em estratégias, com a definição dos objetivos, fatores críticos de 

sucesso e os indicadores de desempenho para monitorar a execução. Quarta etapa: 

Planos de Ação, com metas de desempenho para cada área, orçamentos, etc. Quinta 

etapa: implantar e refinar o Balanced Scorecard. 

Foram criadas 18 estratégias, implementadas por 18 grupos de trabalho. 

Para cada estratégia, diversos indicadores de desempenho avaliam periodicamente o 

impacto das ações e o alcance dos objetivos propostos. 

O Balanced Scorecard do Hospital 9 de Julho já se transformou em 

benchmark do segmento de saúde (HOSPITALAR, 2004), tanto que conquistou a 

certificação Acreditação Hospitalar Plena (nível 2), concedida pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA).  

O sistema brasileiro de acreditação é dividido em 3 níveis: 



 
 

 

1 - Acreditação: identifica que a instituição preenche os requisitos básicos de 

qualidade assistencial e segurança para o paciente; 

2 - Acreditação Plena: caracteriza a adoção do planejamento na organização; e 

3 - Acreditação com Excelência: demonstra que a instituição está dentro dos padrões 

de excelência, utilizando indicadores para avaliação de resultados à melhoria dos 

processos. 

Para atingir o nível desejado, é necessário que todas as áreas da instituição 

tenham atingido o mesmo estágio, e isso foi possível através da utilização do Balanced 

Scorecard. 

 

Setor Hospitalar Filantrópico 

 

2.7.2 Caso do Hospital Santa Rita de Cássia – ES 

 

A Associação Feminina de Combate ao Câncer – AFECC é uma associação 

sem fins lucrativos, fundada em 1952, com o objetivo principal de prevenir e combater o 

câncer. No âmbito hospitalar nacional, ocupa o 9º lugar, considerando-se a qualidade 

de serviços prestados à comunidade. Há 31 anos iniciou-se a construção do Hospital 

Santa Rita, que hoje é uma das maiores estruturas hospitalares do Espírito Santo. O 

Hospital mantém corpo funcional na ordem de 850 funcionários e 400 médicos. As 

principais atividades são mantidas na área de Clínica Geral, porém é referência na 

Clínica Oncológica. Conforme seu último balanço patrimonial referente ao exercício de 

2001, o hospital mantém um faturamento total na ordem de R$ 34,8 milhões. Teve um 

resultado operacional de R$ 1,3 milhões e um resultado final de R$ 749 mil. 



 
 

 

 

Planejamento Estratégico da AFECC-HSRC 

 

Kaplan e Norton (1997, p. 258) estabelecem que o processo de 

planejamento estratégico, entendido como definição de planos, metas e iniciativas 

estratégicas de longo prazo, opera em um ciclo anual, enfatizando que a posição a qual 

a empresa espera ocupar ou pretende estar ocupando em três, cinco ou dez anos é 

codificada em documentos que permanecem disponíveis aos executivos durante os 12 

meses seguintes à sua preparação. O planejamento estratégico do Hospital Santa Rita 

de Cássia foi elaborado de forma participativa e teve como ponto de partida, das 

lideranças da instituição, uma reflexão sobre a Missão, Negócio, Princípios, Crenças e 

Valores. 

 

Diagnóstico de situação 

 

O diagnóstico situacional teve abrangência em toda organização e foi 

realizado por meio de análise de documentos contábeis, administrativos e clínicos e de 

entrevista com os principais dirigentes da instituição, corpo gerencial e principais 

clientes. Foi detectado um crescente endividamento, com vencimentos de curto e longo 

prazo a fornecedores, médicos, instituições financeiras e órgãos públicos. Este 

endividamento, segundo conclusões dos relatórios gerenciais, devia-se principalmente 

a: a) Custos elevados nas áreas de Recursos Humanos e Suprimentos; b) 

Desorganização nos processos das áreas de Faturamento e Convênios; c) 



 
 

 

Desequilíbrio de estruturas e processos nas unidades de internação, Pronto 

Atendimento e Serviços de Diagnóstico. 

Esta etapa foi caracterizada pelo envolvimento dos coordenadores de cada 

setor do Hospital nas sessões de discussão dos indicadores de suas áreas para 

redesenhar os indicadores setoriais, de modo a estabelecer o seu alinhamento tanto 

com os Indicadores Globais já estabelecidos quanto com a estratégia empresarial. A 

orientação foi para manutenção de uma estrutura enxuta, com poucos indicadores, de 

modo a minimizar possibilidades de ocorrência de conflitos entre eles e não 

sobrecarregar os líderes com levantamento de informações desnecessárias. 

A segunda fase de diagnóstico de situação concretizou-se por meio de um 

seminário intitulado “Seminário Visão do Futuro”, que teve a participação da Diretoria da 

AFECC, de membros do Conselho de Administração, do Comitê Executivo, Diretor 

Clínico e de Médicos componentes do Corpo Clínico, Corpo gerencial e de 

Coordenadores, totalizando 78 pessoas. 

Nesse seminário, foram definidas as diretrizes gerenciais básicas da 

organização para os próximos anos. Foram analisados os campos de força nos 

ambientes externo e interno: oportunidades, ameaças, forças impulsoras e forças 

restritivas. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas distintas e complementares; a 

primeira parte tratou da análise dos campos de força. Nessa, os colaboradores 

identificaram um conjunto de fatores positivos e negativos, nos ambientes interno e 

externo, que causariam impactos ou que poderiam causar no alcance da situação 

desejada. 

A segunda parte tratou das Definições Empresariais Básicas em que, a partir 

das análises da primeira parte, os Dirigentes e Mantenedores estabeleceram as 



 
 

 

grandes conquistas 9 para o ano de 2003. A síntese das grandes conquistas foi definida 

a partir do conhecimento das ameaças e oportunidades: a) Auto-sustentação com 

aumento de receitas e redução de custos; b) Manutenção e ampliação da filantropia; c) 

Investimento e valorização do patrimônio humano; d) Excelência no atendimento em 

todos os segmentos; e) Reestruturação da área física e dos serviços; 

 

2.7.3 Caso do Hospital de Caridade de Carazinho - RS 

 

O Hospital de Caridade de Carazinho é a única instituição hospitalar do 

município de Carazinho, no Rio Grande do Sul, mas atende também aos municípios da 

região, totalizando aproximadamente 200 mil pessoas. Os serviços oferecidos 

atualmente são: i) serviços de internações hospitalares, com o atendimento de clínica 

médica, cirúrgica, clínica pediátrica e neonatal, obstétrica e centro de tratamento 

intensivo; ii) atendimento ambulatorial: consultas, procedimentos e cirurgias; iii) serviço 

de urgência e emergência 24 Horas, com 13 leitos de observação ambulatorial; e, iv) 

serviços de diagnóstico e terapias auxiliares, com serviços próprios e terceirizados.  

O Hospital de Caridade de Carazinho iniciou seu planejamento estratégico 

no ano de 1996. A missão ficou definida como: Manter uma política de desenvolvimento 

institucional autossustentável, estimulando a participação comunitária e garantindo a 

excelência na prestação de serviços que assegurem: i) o respeito à vida; ii) a 

prevenção, a educação e resgate da saúde; iii) a valorização das relações humanas e 

solidariedade; iv) a expansão tecnológica; e, v) um ambiente de conforto e bem-estar 

para cumprir a sua responsabilidade social no âmbito municipal e regional. Nesse 



 
 

 

mesmo sentido, a visão do Hospital ficou definida como “Ser reconhecido como centro 

de referência da saúde na região”. 

O planejamento estratégico foi estruturado tendo como base uma 

macroestratégia: buscar o equilíbrio econômico e financeiro do Hospital; e cinco 

diretrizes: (1) desenvolvimento e gestão de recursos humanos; (2) qualificar a 

assistência ao cliente (foi utilizado o termo cliente ao invés de paciente para seguir a 

mesma linha do BSC); (3) implementar alternativas para aumentar os recursos 

financeiros e reduzir custos; (4) envolvimento do hospital com a comunidade; e, (5) 

obter certificação de qualidade. Para todas as diretrizes foram estabelecidas metas, 

desempenho de curto, médio e longo prazo. 

Para a implementação do BSC a visão e a estratégia do Hospital foram 

traduzidas em metas e indicadores estratégicos dentro de cada uma das quatro 

perspectivas do BSC, incluindo mais a perspectiva da comunidade para avaliar o 

envolvimento do Hospital com a comunidade. 

Visto as exposições relacionadas aos casos de hospitais, apresenta-se a 

seguir a metodologia, que foi implementada no esforço de realização do estudo 

proposto pelo tema de relevância e contribuição acadêmica. 

 



 
 

 

3 METODOLOGIA 

Na ciência existe uma necessidade de se utilizar uma ferramenta para 

aquisição e construção do conhecimento que se denomina método científico. Este 

método consiste em um conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem 

executadas que tenham por finalidade a investigação de fenômenos para a obtenção de 

conhecimentos. 

Segundo Andrade (1998), “metodologia é o conjunto de métodos ou 

caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”. 

Lakatos (1991, p. 83), define que, “método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”.  

Neste caso, é evidente que a metodologia é um caminho necessário para 

traçar conhecimentos, alcançando os objetivos almejados em estudos realizados pelo 

pesquisador. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

No estudo, considera-se a presença importante do método de pesquisa de 

natureza aplicada, com abordagem quanti-qualitativa, de objetivo descritivo pelo fato de 

correlações existentes entre variáveis, de maneira a consentir explícita a boa 

elucidação da análise. A presente pesquisa será desenvolvida em um hospital privado 

no Estado do Rio Grande do Norte. Em paralelo, pretende-se realizar uma revisão 

integrativa na busca da melhor evidência acerca do problema pesquisado. Deste modo, 



 
 

 

serão confrontados os resultados obtidos com as melhores evidências já consolidadas, 

aos modelos em uso. 
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Figura 7: Revisão integrativa 

 

A pesquisa foi realizada a partir de dados coletados, buscando auxiliar a 

análise do estudo para utilização na execução das funções envolvidas nas bases de 

conhecimento do processo de gestão. Pretende-se ainda, incorporar dados e 

informações complementares às informações obtidas. 

Assim, as atividades realizadas por propostas foram: 

- Integrar e interpretar os resultados; 

- Que conclusões podem ser tiradas. 

 

3.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

De maneira relatada ao longo do estudo, o objetivo maior é avaliar a 

viabilidade de implementação do BSC em Unidades médico-hospitalares, envolvendo 

os processos do sistema. Estes incluem gestores de processos e coordenadores de 
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seção da Unidade Hospitalar. De tal forma, para que haja a promoção da eficácia da 

melhoria contínua do processo de gestão da Instituição. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Dados secundários foram utilizados no estudo por se manterem de forma 

disponíveis na organização. Estes sendo para análise e colocação de informações 

complementares às propostas traduzidas como de efeito positivo na mudança do 

processo atualmente desenvolvido. 

A receptividade dos dirigentes no sentido de facilitarem o acesso às 

informações foi importante para a elaboração do presente trabalho; bem como a 

disponibilidade da organização, levando-se em conta que a construção e reconstrução 

exigiram disposição de profissionais da organização, em vários momentos, para sanar 

dúvidas. 

Enfim, o objetivo do presente trabalho, o método, os modos de investigação 

e as técnicas de coleta de dados justificam a importância do tratamento quanti-

qualitativo, que enseja a condição de poder rever e/ou voltar a analisar as fases 

preliminares do trabalho. 

A interpretação das dimensões levadas em conta pela organização, na 

elaboração, execução de suas ações organizacionais nos modelos de gestão, ocorreu 

mediante comparações dos fundamentos teóricos e empíricos discutidos sobre o 

assunto, permitindo que a análise e a interpretação não ficassem restritas aos aspectos 

empíricos. Isso porque nos trabalhos empíricos, é complexo fundamentar e confrontar a 

realidade investigada com os referenciais teóricos que sustentam o problema. 



 
 

 

A coleta de dados foi desenvolvida após a análise da revisão da literatura, e 

teve como juízo crítico de avaliação empregado pela seguinte Unidade: 

a) Casa de Saúde São Lucas - CSSL, objetivando coletar dados, 

desenvolver etapas e processos de atividades, através da literatura 

analisada e aplicação de questionário como instrumento de recolha 

de informação. 

Como população pesquisada foi considerada os funcionários/clientes 

internos da Instituição em análise.  

A revisão da literatura relacionada ao tema teve o objetivo de encontrar o 

que já foi discutido sobre o assunto. Os dados obtidos junto a Instituição através das 

informações coletadas foram utilizados na elaboração do modelo que a tese se propôs. 

A fim de exercer o objetivo da pesquisa, a proposta desenvolvida neste 

trabalho foi testada na Casa de Saúde São Lucas para verificação de funcionamento, 

em análise deste estudo, e em seguida que trataviva aos dados coletados foram dados. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram medidos quantitativamente e qualitativamente, através da 

aplicação de questionários aos diretores, gestores e coordenadores. De acordo com 

Richardson (2007), a Pesquisa Quantitativa está baseada em aspectos quantitativos 

para definição de estratégias e geralmente requer amostragem do público alvo. É feita 

com questionários pré-elaborados que admitem respostas alternativas e cujos 

resultados são apresentados de modo numérico, permitindo uma avaliação quantitativa 

dos dados. Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o


 
 

 

coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples, como percentual, média e desvio-padrão, às mais complexas, 

como coeficiente de correlação, análise e regressão etc.  

E a Pesquisa Qualitativa é uma técnica que visa conhecer estilo de vida, 

comportamento, perfil e opiniões dos entrevistados sobre um assunto, problema, 

produto ou serviço. A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 

uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos. 

A metodologia apresentada foi de grande contribuição para análise da 

pesquisa realizada, que foi aplicada no Estudo de Caso da Casa de Saúde São Lucas 

com apresentação que se segue. 



 
 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO – ESTUDO DE CASO 

 

A Casa de Saúde São Lucas S/A – (CSSL) surgiu no dia 18 de outubro de 

1945, quando um grupo de nove médicos e mais uma obstetra decidiram se associar 

para criar um serviço onde pudessem desenvolver as suas ocupações e atividades 

profissionais. A escassez de leitos hospitalares em Natal, naquele tempo, estimulava 

partir para o ambicioso empreendimento, que foi feito com sacrifícios e dificuldades. Por 

unanimidade, o nome escolhido pelos fundadores para o novo hospital foi o do 

evangelista São Lucas, patrono dos médicos e amigo inseparável de Paulo de Tarso, o 

apóstolo. 

Somente no dia 6 de janeiro de 1952, é que foi possível inaugurar o novo 

serviço, localizado na rua Maxaranguape, 614 – Tirol – Natal/RN. Como de princípio 

houve a colaboração de freiras da ordem Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas nos 

serviços administrativos da organização. Ficou decidida a construção de uma capela 

anexa do hospital, o que ainda hoje é um marco de religiosidade católica no bairro. 

A experiência acumulada em mais de meio século de serviços prestados à 

população condecorou a CSSL com o mérito do prestígio que ela goza na capital 

potiguar. Atualmente, oferece 76 apartamentos e 45 leitos de enfermaria. Dispõe de um 

Centro Cirúrgico e também de duas UTI(s), uma geral e outra para pacientes cardíacos, 

com um total de 21 leitos; totalizando 142 leitos hospitalares. 

A CSSL estabelece, documenta, implementa e mantém um Sistema de 

Gestão de Qualidade e busca continuamente a sua eficácia de acordo com os 

requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. Assim, pode-se destacar como visão de 



 
 

 

futuro: “Ser a melhor opção em assistência à saúde para clientes e profissionais no 

RN”. 

O Sistema de Qualidade aplicado na CSSL foi concebido em consonância 

com requisitos da ISO 9001:2008, estruturados em 16 processos, sendo 4 principais e 

12 de apoio. São eles: 

- Principais: 1 – Processo Realização do Serviço – Pronto Socorro; 2 – 

Processo Centro Cirúrgico;  3 – Processo Realização do Serviço – UTI I; e 4 – Processo 

Realização do Serviço – UTI II. 

- Apoio: 1 – Processo Recursos Humanos; 2 – Processo Manutenção; 3 – 

Processo Segurança do Trabalho; 4 – Processo Relacionado ao Cliente; 5 – Processo 

Aquisição e Logística; 6 – Processo Contratação de Serviços Terceirizados; 7 – 

Processo Gestão da Qualidade; 8 – Processo Gestão de Negócios; 9 – Processo 

Controladoria Financeira;  10 – Processo de Higienização e Desinfecção; 11 – Processo 

Serviço de Atendimento ao Cliente; e 12 - Processo Farmácia. 

A organização em evidência mostrou o interesse de se disponibilizar para 

piloto de um estudo de implementação de Balanced Scorecard como ferramenta de 

gestão e a construção do mapa estratégico para seu método de atividade, confirmando 

seu processo de melhoria contínua.  

Não obstante, para desempenhar as atividades funcionais nos determinados 

processos, sendo eles principais, ou de apoio à Casa de Saúde São Lucas - CSSL, 

objeto de estudo, não se restringiu em colaborar no esforço para o desenvolvimento 

econômico do Estado, empregando 772 funcionários dos quais 78 são de nível 

superior. 



 
 

 

Nesta perspectiva é que verificamos modelos de aplicação do Balanced 

Scorecard para subsidiar nossa prática, na proposta de aproveitamento para inserção 

do modelo nas Unidades Hospitalares. 

 

4.1 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO BALANCED SCORECARD 

 

O ponto de partida do processo é sempre a estratégia formulada, juntamente 

com a Visão da empresa e a Declaração de Missão. Dentro do processo de elaboração, 

estas definições são naturalmente reavaliadas.  

Em seguida, definem-se as perspectivas, sendo que, geralmente 

correspondem aos quatro focos propostos por Kaplan e Norton (1997): Perspectivas 

Financeiras, dos Clientes, dos Processos Internos e de Aprendizado e Crescimento. 

Identificam-se então os objetivos estratégicos para cada uma, a partir da estratégia 

definida da Unidade de Negócios-UN.  

Após isso, são eleitos os indicadores para cada objetivo estratégico e em 

seguida definem-se as metas de superação e os planos de ação (iniciativas) para 

alcançá-las.  

A última etapa corresponde a implantação, que é o processo mais complexo, 

e que não tem fim, pois o Balanced Scorecard é um processo contínuo.  

A Figura 8 ilustra essa sequência de definições durante o processo de 

elaboração.  

 
Figura 8: Sequência de definições na elaboração do Balanced Scorecard: Fonte: Kaplan; Norton (1997)  
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a) Conhecimento da organização e preparação do processo de discussão; 

b) Elaboração; 

c) Preparação da implantação. 

 

 O quadro 3 resume os passos a serem tomados em cada estágio da elaboração: 

 

Conhecimento da organização e 

preparação do processo de 

discussão 

1) Definir a UN e identificar suas 

características; 

2) Estabelecer o consenso entre a alta 

administração; 

 

Elaboração 3) Estabelecer as perspectivas e os objetivos 

estratégicos; 

4) Estabelecer indicadores; 

5) Obter consenso sobre o BSC preliminar e 

formular metas de superação; 

6) Formular planos de ação; 

Preparação para implantação       7) Aprovação final; 

      8) Implantação progressiva. 

 
Quadro 3: Passos para estágio de elaboração. 
Fonte: Kaplan; Norton (1997).  

 
 

O processo exige a participação de um "facilitador", que é uma pessoa 

encarregada de coordenar e programar os eventos necessários à elaboração e 

implantação posterior do sistema. O facilitador, preferencialmente, deve ser um 



 
 

 

profissional existente no quadro da organização, mas pode também ser um profissional 

externo da organização.  

Descrevem-se a seguir os passos necessários aos processos de elaboração: 

 

Identificar as características da Unidade de Negócio 

 

O facilitador deverá preparar material básico sobre o Balanced Scorecard, 

incluindo documentos internos sobre a visão, a missão e a estratégia da unidade. 

Devem ser divulgadas informações sobre tendências de mercado, concorrentes, 

clientes e inovações tecnológicas. Este material deve ser fornecido a cada alto 

executivo da Unidade de Negócios, a fim de preparar uma entrevista que se seguirá, 

onde o facilitador deverá atingir os seguintes objetivos: 

 

a) quanto à formulação do Balanced Scorecard: 

- Comunicar o conceito do BSC, responder às dúvidas sobre o sistema; 

- Induzir o pensamento quanto à tradução de diretrizes corporativas em objetivos 

estratégicos e indicadores do Balanced Scorecard para a unidade; 

- Conhecer melhor as preocupações dos envolvidos em relação ao 

desenvolvimento e à implantação do Balanced Scorecard; 

- Identificar conflitos potenciais entre os participantes.  

b) quanto ao reconhecimento das características da unidade: 

- Conhecer as metas locais estabelecidas; 

- Identificar os temas primordiais da unidade; 



 
 

 

- Identificar as relações com outras unidades da corporação, de forma a orientar 

o processo de construção do Balanced Scorecard, sob pena da UN desenvolver 

objetivos e indicadores que propiciem a sua otimização à custa de outras 

unidades ou da organização; 

- Perceber de que forma as pessoas interpretam as características e a situação 

da unidade naquele instante.  

Os resultados devem propiciar bases para a empresa, de um amplo 

consenso, sobre as características e necessidades da unidade de negócios. Concorda-

se aqui com a opinião de Kaplan; Norton (1997), de que “a identificação de relações 

unidade/corporação torna visíveis tanto limitações quanto oportunidades que 

possivelmente ficariam ocultas caso a unidade fosse considerada como uma estrutura 

organizacional totalmente independente".  

O facilitador também deverá documentar as entrevistas e relatar as opiniões 

que emergem, propondo reflexões a respeito da discussão que se seguirá.  

 

Estabelecer consenso entre a alta administração 

 

Após o facilitador ter publicado as diferentes interpretações quanto aos 

aspectos referentes à unidade, ele promove um seminário com a alta administração 

visando unificar o pensamento do comando da empresa.  

Através de debates entre os participantes, procura-se estabelecer um 

consenso em relação a um fator primordial para a elaboração de um Balanced 

Scorecard: a interpretação comum em relação às características da empresa, incluindo 

a visão, a declaração de missão e a estratégia. Essa unificação de pensamento 



 
 

 

gerencial é fundamental para que todos os esforços realizados no processo de 

elaboração estejam convergindo numa única direção. 

O facilitador deverá documentar, divulgar as conclusões alcançadas e 

estimular os participantes a se prepararem para a próxima etapa, que é a de construção 

propriamente dita do Balanced Scorecard. 

Ao final deste passo, conclui-se o estágio de “conhecimento da organização 

e preparação do processo de discussão” Kaplan; Norton (1997).  

 

Estabelecer as perspectivas e objetivos estratégicos 

 

O grupo composto pela alta administração reúne-se com a finalidade de 

definir as perspectivas e os objetivos estratégicos. Assim, inicia-se a discussão dos 

indicadores preliminares por perspectiva. As atividades a seguir devem ser realizadas 

através de debates com todo o grupo.  

A partir da estratégia estabelecida, é preciso definir as perspectivas para o 

Balanced Scorecard. Além das quatro perspectivas de Kaplan e Norton, algumas 

corporações adicionam outras. Segundo Campos (1998) "a escolha deve ser governada 

pela lógica do negócio, com uma clara inter-relação entre as diferentes perspectivas". 

Comentando ainda sobre a definição de perspectivas adicionais, Kaplan; Norton (1997) 

dizem que "os interesses de todas as partes podem ser incorporados a um Balanced 

Scorecard desde que vitais para o sucesso da estratégia da unidade de negócios". 

Como se pode concluir, a definição de quais perspectivas serão consideradas, 

dependerá do contexto em que o sistema organizacional está incluso.  



 
 

 

Estabelecidas as perspectivas, o grupo deve indicar objetivos estratégicos 

relacionados com cada uma destas, definidos a partir da estratégia formulada. Nesse 

instante da discussão, não se deve limitar o número de objetivos eleitos, e sim deixar 

que a criatividade tome conta do processo. Deve-se verificar o relacionamento dos 

objetivos com a estratégia e analisar relações causa e efeito entre elas.  

Após o debate de todos os objetivos potenciais, é importante eleger os mais 

representativos para o sucesso da estratégia.  

O processo de desenvolvimento de objetivos e indicadores deve ser realizado 

de forma sequencial, partindo-se sempre da perspectiva financeira, até se atingir a 

perspectiva de aprendizado e crescimento. A importância desta sequência deriva da 

necessidade da relação causa e efeito entre os objetivos relacionados (figura 5). 

Segundo Kaplan; Norton (1997), o estabelecimento de objetivos e 

indicadores para a perspectiva dos processos internos pode ser definido antes de se 

abordar a perspectiva dos clientes ou a financeira em empresas cuja estratégia nasce 

de uma visão baseada em recursos.  

Pode-se ainda, neste seminário, iniciar o desenvolvimento de indicadores por 

perspectiva, que serão debatidos a fundo na próxima etapa do processo.  

Figura 8: - O processo de elaboração do Balanced Scorecard 
Fonte: Kaplan; Norton (1997) 
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Estabelecer indicadores para as perspectivas 

 

O facilitador promoverá reuniões com subgrupos eleitos no último seminário, 

compostos pelos membros da alta administração, por representantes de níveis 

gerenciais inferiores e por líderes de opinião representativos dentro da unidade.  

Cada subgrupo será responsável pelo desenvolvimento de indicadores 

relacionados com uma das perspectivas. 

Os subgrupos devem trabalhar em sequência, fazendo com que os 

indicadores da 2a perspectiva analisada sejam relacionados com os objetivos e 

indicadores da 1a, e assim por diante. 

Considerando-se que sejam utilizadas as quatro perspectivas de Kaplan; 

Norton (1997), as atividades devem se desenvolver primeiramente na perspectiva 

financeira, posteriormente na de clientes, em seguida na de processos internos e por 

último na de aprendizagem e crescimento.  

Como regra geral, a sequência escolhida deve obedecer à hierarquia 

presente no diagrama causa e efeito a ser construído posteriormente.  

Todas as ideias são utilizadas no processo de escolha de indicadores. No 

final dos debates, elegem-se indicadores prioritários e ordenam-se os mesmos por 

ordem de relevância e possibilidade de monitoramento. Deve-se considerar conforme 

Kaplan; Norton (2000) que um Balanced Scorecard necessita de indicadores de 

tendência e de ocorrência.  

 

 



 
 

 

Segundo Campos (1998), 

 
o grande desafio é encontrar relações causa e efeito claras e criar um 
equilíbrio entre os diferentes indicadores nas perspectivas relacionadas. Ainda, 
é importante incluir a discussão sobre se o equilíbrio pode ser alcançado entre 
as diferentes perspectivas, tais que as melhorias de curto prazo não conflitem 
com as metas de longo prazo. 

 

Os indicadores devem ser refinadamente descritos, como também é 

necessário identificar as fontes de informação, necessárias para sua obtenção.  

 

Obter consenso sobre o Balanced Scorecard preliminar e formular metas de 

superação 

 

Todos os membros dos subgrupos reúnem-se em outro seminário conjunto, a 

fim de analisar todas as definições até o momento das tomadas: perspectivas, objetivos 

e indicadores.  

A partir deste momento, é recomendável que o facilitador não conduza 

diretamente os trabalhos, de forma que os envolvidos apropriem-se do processo e 

naturalmente se comprometam com o Balanced Scorecard em elaboração.  

Devem-se debater os indicadores entre todo o grupo, verificando as relações 

causa e efeito entre as diferentes perspectivas, e buscar o consenso em relação ao 

Balanced Scorecard preliminar desenvolvido.  

O grupo precisa estipular metas de superação para cada indicador eleito. 

Essas metas devem ser definidas através de um mútuo comprometimento entre os 

participantes, visando unificar os esforços gerenciais vindouros.  



 
 

 

Ainda nesta etapa, faz-se necessário eleger um grupo de projeto, que irá 

supervisionar a elaboração de planos de ação e atuar de forma permanente a partir da 

implantação do programa.  

Os membros do grupo de projeto devem representar as diversas áreas da 

empresa (informação, financeira, técnica, etc), de modo que possam contribuir na 

resolução de qualquer definição relacionada a seu domínio.  

Devem ser definidos nessa etapa também, os Times de Trabalho 

Autodirigidos (TTA's), que desenvolverão os planos de ação para o alcance das metas 

de superação, para o planejamento da integração das iniciativas com os bancos de 

dados e no projeto dos meios de divulgação do programa.  

 

Formular planos de ação, projetar sistemas de informação de divulgação. 

 

Utilizamos o conceito de Times de Trabalho Autodirigidos (TTA's) 

apresentado por Campos (1998).  

Os TTA's são responsáveis por desenvolver as iniciativas para se atingir as 

metas de superação através da criação de planos de ação específicos.  

Cada TTA possui um "patrocinador" (normalmente um gerente ou supervisor) 

indicado pelo executivo principal, que responde pelo progresso do trabalho. O 

patrocinador, por sua vez, indica um especialista-líder para coordenar os trabalhos e 

indicar outros especialistas para o grupo.  

Os membros dos TTA's definem suas atividades, suas funções, seus planos 

e seus cronogramas de trabalho, ou seja, têm poder de decisão sobre como executar 

as atribuições que lhes cabem.  



 
 

 

Um modelo proposto de plano de ação poderia indicar respostas as sete 

perguntas. Campos (1998) apresentou-as da seguinte forma: 

O QUÊ ? Iniciativas e descrição da tarefa; 

QUEM? Responsável pelo plano (patrocinador do TTA);  

QUANDO? Datas planejadas; 

PORQUÊ? Dados históricos e observações; 

ONDE? Área ou processo impactados;  

COMO? Itens do plano de ação; 

QUANTO? Custo planejado e real até a data analisada.  

 

Preconiza Campos (1998),  

 
as respostas as sete indagações [...] devem ser a forma de construir um 
raciocínio básico e lógico para transformar a Visão e a Missão da empresa em 
ações estratégicas devidamente orientadas e, ainda, para avaliar e aprimorar 
constantemente se o processo de implantação dessas ações está de fato 
atendendo às necessidades, aos planos e aos orçamentos previamente 
estabelecidos.  

 

Cada plano de ação deve indicar a maneira como os indicadores se ligam 

aos bancos de dados e sistemas de informações.  

Deve-se também constituir TTA's voltados a planejar que meios de 

comunicação podem ser utilizados para a divulgação do processo dentro da unidade, e 

outro voltado à adaptação dos sistemas de informação às necessidades do sistema.  

Conclui-se aqui o estágio de "Elaboração”. 

 

 

 



 
 

 

Aprovação Final 

 

A alta administração e o grupo de projeto reúnem-se para o consenso e 

aprovação final do Balanced Scorecard desenvolvido, incluindo os planos de ação 

propostos pelos Times de Trabalho Autodirigido.  

O seminário também deverá programar a implantação progressiva dos 

planos de ação propostos, confirmando responsabilidades e cronogramas e o 

alinhamento dos programas em andamento às características do Balanced Scorecard, 

fazendo com que os sistemas gerenciais se adaptem gradativamente a nova 

sistemática adotada.  

Pode-se também programar o desdobramento do Balanced Scorecard agora 

em escala departamental e individual. No entanto, sugere-se que seja realizado apenas 

após a sedimentação da nova filosofia no pensamento gerencial.  

 

Implantação progressiva 

 

Este modelo de implantação foi resumido do texto de Campos (1998), e deve 

ser adaptado conforme a estrutura da unidade de negócios em que for implantada.  

Os TTA 's utilizam o modelo de Ciclo de Deming (PDCA) - ilustrado na figura 

10 - para primeiro implementar as tarefas dos planos de ação, e posteriormente para 

efetuar revisões periódicas de acompanhamento e desdobramento das ações 

corretivas.  



 
 

 

Planejar (Plan): desenvolvimento dos planos de ação. Ao se encerrar esta 

etapa, o patrocinador e o líder do TTA podem apresentar um Plano de ação para 

aprovação pela equipe de projeto.  

Desenvolver (Do): corresponde à implantação das iniciativas previstas no 

Plano de ação. Devem-se preparar os membros do TTA que irão implementar as ações 

planejadas. Estes membros e outros selecionados deverão atuar como multiplicadores 

do processo do Balanced Scorecard.  

Crítica (Check): consiste em reuniões periódicas de acompanhamento dos 

trabalhos. Estas reuniões caracterizam-se pela análise crítica do processo e pela 

comparação dos resultados obtidos com os desejados e planejados.  

Ação (Act): utilizar as ações decorrentes da análise crítica a fim de planejar 

ações visando à melhoria dos resultados apresentados no período e providenciar dados 

para revisões a nível tático e estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: O ciclo PDCA  
Fonte: Campos (1998.)  
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Como se pode verificar, este ciclo é naturalmente aplicado em nível 

operacional. Este processo de circuito fechado cumpre uma etapa muito importante na 

continuidade do programa, pois supre os níveis gerenciais de informações para 

alimentar discussões a nível tático e organizacional (feedback estratégico).  

Sobre este modelo, Campos (1998) diz que "num processo contínuo de 

desdobramento e acompanhamento, a metodologia permite que se faça o 

gerenciamento das atividades e se fechem os giros do PDCA de modo integrado e 

coerente nos vários níveis da organização”.  

O quadro 4 mostra os passos tomados nesta metodologia, indicando o meio 

utilizado e os participantes de cada um.  

 

ATIVIDADE FORMA QUEM 

1) Definir a UN e identificar suas características. Entrevista F, AA,  

2) Estabelecer o consenso entre a alta 
administração. 

Seminário F, AA 

3) Estabelecer perspectivas e os objetivos 
estratégicos. 

Seminário F, AA 

4) Estabelecer indicadores. Subgrupos A,AA,NGI/LO 

5) Obter consenso sobre BSC preliminar e traçar 
metas. 

Seminário A,AA,,NGI/LO 

6) Formular planos de ação. Seminários GP,TTA´S 

7) Aprovação final. Reuniões AA 

8) Implantação progressiva. Seminário  
 
Quadro 4: Etapas de elaboração do Balanced Scorecard 
Fonte: Campos (1998.)  

 
 
Legenda: 

F = facilitador.  

AA = alta administração (inclui GP). 

GP = grupo de projeto.  



 
 

 

NGI/LO = coordenadores de área/líderes de opinião. 

TTA´s = times de trabalho autodirigido.  

O Balanced Scorecard deverá ser implantado imediatamente à Elaboração, 

sob pena da perda de motivação dos envolvidos no programa. Kaplan; Norton (1992) 

recomendam que esteja implantado em 60 dias. Campos (1998) diz que em pequenas 

companhias o projeto pode ser completado em 6 meses, enquanto que em uma 

corporação vários anos podem ser necessários. Com isso, verifica-se em seguida o 

método utilizado para levantamento da proposta a ser aplicada na instituição analisada. 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 RESULTADOS 

 

Após a seleção, codificação e tabulação dos dados, os mesmos foram 

analisados através de freqüências e percentuais, cujos resultados foram apresentados 

em tabelas, onde se buscou evidenciar as práticas de avaliação de desempenho 

financeiro e não financeiro (mesmo que se dê de uma forma não sistematizada e 

informal), na Casa de Saúde São Lucas. 

Na visita a Unidade Hospitalar analisada os entrevistados responderam a 18 

perguntas onde delineamos a seguir, visando à solução do problema proposto. Para 

análise dos dados foram usadas as técnicas estatísticas de freqüência e percentual.  

 

Perfil dos respondentes 

A elaboração do questionário se deu pelo fato de ser uma pesquisa de 

levantamento de base para a elaboração e formulação das idéias como suporte 

necessário para explicar os porquês das relações identificadas na pesquisa. 

Demonstrando assim as perguntas como diretrizes para obtenção dos resultados que 

norteiam a implantação do modelo de foco estratégico.  Foi utilizado como único 

método pela natureza do problema da pesquisa. Sua formatação de apresentação foi 

realizada por perguntas abertas e fechadas. 

A escolha do corpo funcional como respondente do questionário foi dada 

pelo perfil de cargo de gestores, por se tratar do cargo de maior interesse como força 

estratégica de trabalho para implementação do modelo proposto. 



 
 

 

Esta parte do questionário tem como principal objetivo conhecer o perfil dos 

respondentes. Desse modo, foram utilizadas como instrumento as variáveis sobre: o 

cargo, sexo, faixa etária e escolaridade. 

Com relação à distribuição do cargo 25 (33,33%) são os gestores da área 

administrativa e 50 (66,67%) são gestores da área assistencial. Conforme informação 

coletada registrada na tabela 2 com relação à distribuição da escolaridade, 12% dos 

entrevistados têm o nível médio e 88% têm o nível superior. Percebe-se assim que o 

número de nível de escolaridade de nível superior é bastante representativo. É 

relevante ressaltar as oportunidades de treinamento e capacitação com ajuda de custo 

relacionado à graduação que a Instituição promove aos seus gestores. 

Com relação à distribuição do sexo dos respondentes, conforme foi 

pesquisado e apontado na tabela 3, o maior resultado foi do sexo feminino, ou seja, 

85,33%, enquanto que 14,67% deles são do sexo masculino. 

No que diz respeito à faixa etária dos entrevistados, de acordo com a tabela 

4, na sua distribuição, 37,33% deles estão situados na faixa etária de 30 a 35 anos, 

46,67% estão na faixa etária entre 35 e 40, 16% são os gestores de idade entre 40 a 45 

anos. 

Entende-se assim que, entre os entrevistados a maior parte deles pode ser 

considerada jovem, uma vez que 46,67% deles são pessoas que possuem até 40 anos, 

representando um potencial de gestores promovidos ao estado de vigor à maturidade 

profissional. Como demonstrado a seguir: 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes – Cargo 

Função FR % 

Gestores 750 100% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 



 
 

 

Tabela 2 – Escolaridade 

Função FR % 

Nível médio 9 12% 

Superior completo 66 88% 

Superior incompleto 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010  

 

Tabela 3 – Sexo 

Função FR % 

Feminino 64 85,33% 

Masculino 11 14,67% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010  
 

 
Tabela 4 - Faixa Etária 

Função FR % 

Entre 20 e 25 0 0% 

Entre 25 e 30 0 0% 

Entre 30 e 35 28 37,33% 

Entre 35 e 40 35 46,67% 

Entre 40 e 45 12 16% 

Entre 45 e 50 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

Inicialmente foi dada uma breve explicação sobre o Balanced Scorecard, sua 

finalidade, sua importância e utilização e constatou-se que alguns dos entrevistados já 

conheciam tal ferramenta, mas nunca aplicaram na empresa. Quando foi explicada a 

finalidade da pesquisa e do que se tratava, todos foram unânimes em querer colaborar 

e curiosos para saber mais acerca desta ferramenta de gestão e sua contribuição na 

prática para a Organização. Logo, as perguntas argüidas aos respondentes foram 

realizadas conforme questionário aplicado, como segue. 

 

 

 



 
 

 

Tabela 5 - Qual a missão da empresa? 

Função FR % 

Promover a saúde de forma eficiente e humanizada, buscando sempre a satisfação 
e melhoria da qualidade de vida de nossos clientes e colaboradores. 65 86,67% 

Promover a saúde com satisfação dos clientes e colaboradores e buscar a melhor 
tecnologia e conhecimento. 6 8% 

Ser a melhor opção em saúde no estado do Rio Grande do Norte, promovendo a 
saúde de forma humanizada e eficiente, buscando a satisfação do cliente. 4 5,33% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010  

 

 

Ao visualizar que, 65 (86,67%) dos entrevistados responderam que a Missão 

é promover a saúde de forma eficiente e humanizada, buscando sempre a satisfação e 

a melhoria da qualidade de vida de nossos clientes e colaboradores. Verifica-se a 

preocupação da Instituição em atrair sempre novos clientes, superando os níveis de 

exigência dos mesmos e do mercado. Seis, sendo (8%) responderam: promover a 

saúde com satisfação dos clientes e colaboradores e buscar a melhor tecnologia e 

conhecimento. E quatro (5,33%) responderam como missão: ser a melhor opção em 

saúde no estado do Rio Grande do Norte, promovendo a saúde de forma humanizada e 

eficiente, buscando a satisfação do cliente. Entende-se que os respondentes acima 

utilizam a definição de missão da empresa para conduzir sua gestão, como relata Lucas 

(1998), quando ele afirma que a “realidade é que a maior parte das declarações da 

visão e missão atualmente em uso não estão em uso”, ou seja, os gestores cometem 

um erro crucial na sua administração, uma vez que sua declaração de missão não 

passa de uma frase longa que demonstra a incapacidade da gerência em pensar 

claramente quem somos. 

Em virtude do acima exposto, acredita-se que todo ente existe para cumprir 

determinada razão. Nas empresas, essa razão traduz-se no desempenho econômico e 

só o desempenho econômico bem sucedido pode gerar lucros e outras satisfações. 



 
 

 

Sendo assim, para o questionamento acima, é preocupante que colaboradores de uma 

mesma empresa tenham a definição de missão de uma forma diferente. O pesquisador 

pôde observar que a missão está estampada na entrada da empresa e que a maioria 

dos respondentes sabe a missão.  

O aspecto que tem de ser levado em consideração é que o conhecimento da 

missão é condição primordial para a existência do BSC. 

Tabela 6 – A empresa traduz e esclarece a missão aos colaboradores? 

Função FR % 

Sim 70 93,33% 

Não 5 6,67% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

Ao analisar esse questionamento, foi evidenciado que 93,33% dos 

entrevistados responderam que sim, através de reuniões realizadas com o corpo 

diretivo e gestores da Instituição, além de treinamentos de política da qualidade com os 

Recursos Humanos de forma continuada e ainda, todo o colaborador, que adentra a 

Instituição, recebe uma cartilha com informações da empresa, que inserida vem a 

missão da empresa, não perdendo seus objetivos de curto prazo e com isso 

acompanhando o processo de evolução da empresa. E 6,67% responderam que não. 

É preocupante a situação em que se encontra os 05 respondentes, 

representados por (6,67%) que contrapuseram não esclarecer e traduzir sua missão a 

todos os colaboradores, uma vez que, talvez esta seja a principal causa da frustração e 

fracasso das empresas, uma vez que alguns de seus colaboradores não entenderam 

ao menos a missão da empresa em que trabalham. 

Em virtude do exposto, a contribuição deste questionamento se dá pela 

busca da implementação da estratégia que começa pela capacitação e envolvimento 



 
 

 

das pessoas que devem executá-la, ou seja, a busca do alinhamento estratégico de 

cima para baixo. 

 

Tabela 7 – A empresa traduz e esclarece a visão e a estratégia à administração? 

Função FR % 

Sim. Em todos os computadores da Instituição no ícone dos documentos da 

qualidade. 68 90,67% 

A visão está exposta nos computadores nos documentos da qualidade. 3 4% 

A visão está exposta, mas não estão claras as estratégias da empresa. 4 5,33% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

No que se refere ao questionamento acima, 68 dos entrevistados 

apresentam índice de (90,67%), que responderam sim através de todos os 

computadores da Instituição no ícone dos documentos da qualidade, 3 (4%) 

responderam que a visão está exposta nos computadores nos documentos da 

qualidade, e 4 (5,33%) responderam que a visão está exposta, mas não estão claras as 

estratégias da empresa. 

Com relação aos quatro entrevistados (5,33%) que responderam que não 

esclarecem as estratégias, Lucas (1998) preconiza estarem se iludindo ao pensarem 

que podem ir a um lugar sem saber onde ele fica, ou que a nossa visão é “implícita” 

(leia-se: ausente). Foi constatado que existem as estratégias que a empresa 

implementa, mas algumas pessoas não sabem o que são estratégias, é preciso 

esclarecer a definição de estratégia para ajudá-las no discernimento, resumidamente, 

nada mais é do que esclarecer. 

 

 



 
 

 

 

Tabela 8 - Objetivos e medidas estratégicas são transmitidos à empresa inteira? 

Função FR % 

Sim, através de reuniões e OMIQ – Objetivos, Metas e Indicadores de 

Qualidade 71 94,67% 

Não 4 5,33% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

A comunicação serve para mostrar a todos os funcionários os objetivos 

críticos que devem ser alcançados para que a estratégia da empresa seja bem 

sucedida. 

Estabelecer os objetivos e medidas estratégicas para a empresa inteira 

significa na verdade estabelecer e administrar a estratégia de crescimento da empresa.  

Observa-se, ao questionar se as medidas estratégicas e os objetivos são 

transmitidos à empresa inteira, que 71 (94,67%) responderam que sim, os objetivos e 

medidas estratégicas são transmitidos à empresa inteira através de reuniões mensais e 

o OMIQ – Objetivos Metas e Indicadores de Qualidade com toda a equipe de trabalho, 

uma vez que se trata de informações estratégicas da empresa. Já os 4 (5,33%) 

precisam ter maior participação nas reuniões e informações volantes no que se diz 

respeito aos objetivos e estratégias da Instituição. 

Tabela 9 - Prazo para atingir metas dos objetivos traçados 

Função FR % 

Longo prazo 0 0% 

Médio prazo 0 0% 

Curto prazo 75 100% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 



 
 

 

Para Falcini (1995), 

 

No Brasil, os contadores costumam descrever os retornos sobre o investimento como de curto, 

médio e longo prazo. Para eles o curto prazo abrange o período inferior a um ano. O médio é de 

um até dois anos. E qualquer prazo de três anos acima é classificado como longo prazo. No dia a 

dia das empresas os gerentes também têm adotado esta mesma prática para descrever os prazos. 

 

Segundo Kaplan; Norton (2004), o “Balanced Scorecard é mais eficaz 

quando utilizado para impulsionar a mudança organizacional”. Para comunicar a 

necessidade de mudança, os executivos devem estabelecer metas de três a cinco anos 

à frente, que, se alcançadas, transformarão a empresa. 

Em virtude do acima exposto, foi visto com preocupação, a atitude do 

hospital que estabelece um prazo inferior a um ano de antecedência (curto prazo) para 

atingir as metas traçadas (demonstrado no gráfico acima onde os empregados foram 

unânimes em responder (100%), para ser mais preciso estabelece com o período 

mensal o que pode evidenciar a falta de comprometimento no planejamento estratégico, 

uma vez que, para Robbins (2002), “o prazo é importante na classificação do 

planejamento, em virtude do efeito comprometimento”. 

Ou seja, quanto mais os planos atuais afetarem comprometimentos futuro, 

mais longo será o prazo necessário para os gerentes planejarem. Por isso, o conceito 

de comprometimento afirma que os planos devem avançar no futuro o suficiente para 

não perderem de vista os compromissos assumidos no presente. Planejar para um 

período muito longo ou muito curto é ineficaz. 

 

 

 



 
 

 

Kaplan e Norton (2004) ratificam a eficácia deste comprometimento quando 

dizem que: 

O Balanced Scorecard é mais eficaz quando utilizado para impulsionar a mudança organizacional. 

Para comunicar a necessidade de mudança, os executivos devem estabelecer metas para os 

indicadores, três a cinco anos à frente, que, se alcançadas, transformarão a empresa. As metas 

devem representar uma descontinuidade no desempenho da unidade de negócios. 

  

Cabe evidenciar que, a maior parte dos executivos é bastante magnânima ao 

estabelecer as metas financeiras a ser superadas. Importante se fazer crítico em 

relação a este estabelecimento de metas, uma vez que a credibilidade das metas é 

frequentemente questionada por aqueles a quem caberá alcançá-las, não 

estabelecendo, assim, uma cultura mais eficaz na escolha de prazos para comunicação 

das necessidades de atendimento das metas aos objetivos traçados. 

Tabela 10 - A empresa possui alguma forma de obter retorno (Feedback) de informações, se 

os objetivos e medidas estratégicas estão sendo atingidas? 

Função FR % 

Sim 15  100% 

Não 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

A disposição das estratégias, às metas traçadas, iniciativas e orçamentos, 

põe a entidade em movimento. (veja o sentido dessa frase, para ver se o verbo pôr está 

com a concordância certa, se estiver relacionado somente a disposição das 

estratégicas está correto) A eficiência deste movimento e a eficácia em alcançar as 

metas traçadas, devem ser monitoradas e orientadas para a abertura e para o 

feedback. Nota-se que a empresa possui formas de obter retorno (feedback) de 

informações, se os objetivos e medidas estratégicas estão sendo atingidos, onde é 

respondida por 100% dos seus colaboradores através dos seus indicadores de 

qualidade. 



 
 

 

 

Tabela 11 - Ações de Feedback 

Função FR % 

Reunião com apresentação de indicadores de resultados 60 80% 

Processo de Ouvidoria Hospitalar com os questionários de satisfação 
dos clientes 15 20% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 
 

Sendo muito importante para a construção de um mapa estratégico a 

situação encontrada na pesquisa mostrou que o Hospital possui alguma forma de obter 

retorno (feedback) de informações, se os objetivos e medidas estratégicas estão sendo 

atingidos, observou-se também que a instituição utiliza reuniões periódicas com os 

gestores para avaliar e discutir os questionários de satisfação dos clientes o que 

precisam ser melhorados, respondido por 20% dos participantes das entrevistas, como 

também reuniões com apresentação de resultados através de indicadores de 

desempenho 80%. Evidenciou-se dessa maneira uma afirmação positiva no 

estabelecimento e uso do Balanced Scorecard na organização pesquisada. 

Os questionários de avaliação da satisfação dos clientes atuam diretamente 

nesse feedback, na medida em que se constituem numa ferramenta que alimenta ou 

mesmo inicia um processo de tratativas realizadas não só pelo administrador, mas 

também pelos gerentes. Já os indicadores de resultados são de apresentação pela 

mensal o que retrata as metas que foram atingidas e que ações passarão a ser 

tomadas a partir dos seus resultados. 

Tabela 12 - Conhecimento e utilização do BSC  

Função FR % 

Sim, conhecem e utilizam 0 0% 

Não conhecem 65 86,67% 

Sim, conhecem e não utilizam 10 13,33% 

Total 75 100% 

     Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 



 
 

 

 

Observa-se neste questionamento que, 10 dos respondentes (13,33%) dizem 

conhecer, mas não utilizar e 65 dos respondentes (86,67%) não conhecem. Nota-se 

que existe certo desconhecimento do que vem a ser Balanced Scorecard, uma vez que 

86,67% responderam que não conhecem este tipo de ferramenta. O que reflete de certa 

forma, uma deficiência de conhecimento teórico e empírico sobre a avaliação de 

desempenho, evidenciando indicadores financeiros complementados por indicadores 

não financeiros. O que não é de todo mal, pois 10 (13,33)% que conhecem mas não 

utilizam este conceito, bem como relatado pelos gestores que o conhecimento adquirido 

foi fruto das pós-graduações realizadas e congressos onde os mesmos participaram, o 

que facilitará na proposta do nosso objetivo. 

No entanto, foi relatado por um dos respondentes que em virtude dos 

estudos oferecidos pela gerência da qualidade na fase de implantação da certificação 

ISO 9001:2000, esse conceito fora apresentado. Porém, nem todos os gestores tinham 

ciência da real importância dessa metodologia de medição e gestão de desempenho. 

Por considerar os passos inclusos: definição da estratégia empresarial, gerência do 

negócio, gerência de serviços e gestão da qualidade, passos estes que foram 

implementados através de indicadores de desempenho. 

Tabela 13 - Avaliação do desempenho financeiro da empresa 

Função FR % 

Sim 6 8% 

Não 69 92% 

Outros 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 



 
 

 

No que tange à avaliação de desempenho financeiro, verifica-se um grande 

número de gestores que não avaliam estes indicadores, representado por 69 

respondentes (92%) informando que é repassado números em reunião, mas que avaliar 

é mais que isso. E que apenas 6 (8%) dos gestores apresentam-se como avaliadores 

de desempenho financeiro da Instituição em análise, onde a mesma assume a 

utilização de avaliação de desempenho na sua gestão, que será explicitada no quadro 

seguinte. 

Tabela 14 – Na gestão financeira, o que é levado em consideração? 

Função FR % 

Somente o lucro 39 52% 

O lucro e o risco 36 48% 

Nenhum dos dois 0 0% 

Outros 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

A questão abordada é se o lucro serve como padrão para avaliar estratégias 

alternativas e medir o desempenho subseqüente, sendo consistente com o objetivo da 

geração de valor para o acionista. Em outras palavras, se o lucro pode ser usado para 

medir com confiança a mudança no real valor presente da empresa. 

Neste sentido, é certo afirmar que, se as decisões da gestão financeira do 

hospital devem sempre ser baseadas em função do lucro, mas levando em 

consideração as condições de incerteza (risco). 

Ao analisar este questionamento, observa-se que 52% dos entrevistados ao 

avaliarem sua gestão financeira levam em consideração somente o lucro, o que mostra 

uma atitude tradicionalista. Ao passo que 48% têm em vista o lucro e o risco. Isto é uma 

preocupação externada apenas pelos gestores que conciliam lucro com a promoção da 



 
 

 

qualidade, e que demonstra, dessa forma, um perfil insatisfatório, principalmente dos 

gestores que fazem parte do quadro executivo, preocupados apenas com lucro, não 

levando em consideração as condições de incerteza (risco), na geração de valor para a 

entidade e evidenciando uma das premissas do Balanced Scorecard, onde Kaplan; 

Norton (1997) afirmam que “a gestão eficaz deve abordar tanto o lucro quanto o risco. 

Objetivos relacionados ao crescimento, lucratividade e fluxo de caixa enfatizam sempre 

os melhores retornos sobre o investimento”. 

 

Tabela 15 - Medidas Utilizadas para avaliar Desempenho Não Financeiro dos Clientes 

Função FR % 

% de Participação de Mercado 3 4% 

%Captação de Clientes 2 2,67% 

%Satisfação de Clientes 70 93,33% 

%Não Utiliza 0 0% 

%Outros 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

Ao questionar sobre quais as medidas que a empresa utiliza para avaliar seu 

desempenho não financeiro com relação aos seus clientes, leva-se sempre em 

consideração a existência de um grupo de medidas essenciais de resultados dos 

clientes, sendo comum a todos os tipos de empresa e incluindo indicadores essenciais, 

como: participação de mercado, captação, satisfação e etc. 

Para Kaplan; Norton (2004), “essas medidas essenciais podem ser 

agrupadas em uma cadeia formal de relações de causa e efeito”. 

É importante esclarecer que, para que exista uma força máxima dessas 

medidas, relevante se faz que elas devam ser direcionadas para grupos específicos de 



 
 

 

clientes com os quais a empresa espera obter seu maior crescimento e lucratividade, 

podendo, desta forma, selecionar segmentos específicos de clientes ou mercado. 

Ao conhecer as existências dessas medidas básicas, passa-se a destacar 

teoricamente cada uma delas. 

A participação de mercado reflete o percentual de negócios num 

determinado mercado em relação aos concorrentes, em termos de clientes, valores 

gastos ou volume unitário vendido. Passa a ser um indicador simples de ser utilizado 

quando o grupo de clientes ou segmento de mercado seja conhecido pela empresa.  

Nas empresas, os gestores, ao pensarem em atender às necessidades dos 

clientes, estão evidenciando o indicativo de captação de clientes, uma vez que tanto a 

retenção quanto a captação são determinadas pelo atendimento às necessidades dos 

clientes e que segundo Kaplan; Norton (1997) definem que “a captação de clientes 

mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma unidade de 

negócios atrai ou conquista novos clientes ou negócios, podendo ser medida pelo 

número de novos clientes ou pelo volume total de vendas para novos clientes”. 

Os indicadores de satisfação de clientes medem o nível de satisfação dos 

clientes de acordo com critérios específicos de desempenho dentro da proposta de 

valor e são na verdade quem melhor fornecem feedback sobre o desempenho da 

empresa. Kaplan; Norton (1997) afirmam que, a importância da satisfação do cliente 

não deve ser subestimada e vão mais além quando falam que pesquisas recentes 

evidenciam que somente quando os clientes classificam suas experiências de compra 

como total ou extremamente satisfatórias a empresa pode contar com a repetição. 

Com relação às pesquisas de satisfação de clientes, foi sentido na aplicação 

dos formulários a utilização em geral do uso de questionários de avaliação de serviços 



 
 

 

prestados aos clientes dos serviços prestados nas unidades assistenciais. Informação 

confirmada por Kaplan; Norton (1997) “quando mostram a importância e o uso das 

pesquisas de satisfação dos clientes, onde se constituem numa das áreas mais ativas 

para as empresas de pesquisa de mercado.” 

Para um uso completo e correto, os gestores das empresas devem fazer uso 

da seleção dos objetivos e medidas em três classes de atributos, que se atendidos, 

permitirão que a empresa retenha e amplie seus negócios com grupos específicos de 

clientes para os quais a empresa espera obter seu maior crescimento e lucratividade. 

Ao analisar este questionamento, foi visto que existe avaliação de desempenho não 

financeiro com relação aos seus clientes na totalidade da população e com relação à 

preferência de qual técnica se utiliza, apresenta-se resultado de valores de 93,33% em 

satisfação dos clientes, 2,67% em captação de clientes e 4% em participação de 

mercado. 

.        Tabela 16 - A empresa utiliza algum indicador não financeiro que evidencie os objetivos 

e medidas no sentido de orientar o aprendizado e o crescimento organizacional? 

Função FR % 

Sim, através de indicador da eficácia de treinamentos. 71 94,67% 

Sim, através do indicador do índice de rotatividade. 4 5,33% 

Total 75 100% 

            Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

Para esta perspectiva do Balanced Scorecard – Aprendizado e Crescimento 

– Kaplan; Norton (1997) defendem que “os objetivos estabelecidos nas perspectivas 

financeiras, do cliente e dos processos internos revelam onde a empresa deve se 

destacar para obter um desempenho excepcional”. Os objetivos da perspectiva de 



 
 

 

aprendizado e crescimento oferecem a infraestrutura que possibilita a consecução de 

objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas. 

Ao falar de aprendizado e crescimento de uma empresa, deixa-se claro que 

está se falando da capacidade de seus colaboradores, da capacidade dos sistemas de 

informação e processos organizacionais (envolvendo a motivação e alinhamento). 

Com relação às capacidades dos funcionários, verificam-se três medidas 

essenciais:  

- Satisfação (objetiva reconhecer que o ânimo dos funcionários e a satisfação 

com o emprego são considerados nos dias atuais altamente importantes. Funcionários 

satisfeitos são uma pré-condição para o aumento da produtividade, da capacidade de 

resposta, da qualidade e da melhoria do serviço ao cliente); - Retenção (evidencia o 

objetivo de reter os funcionários pelos quais a empresa tem interesse a longo prazo,  

sabendo-se que funcionários antigos e leais guardam valores da empresa); e - 

Produtividade dos funcionários (mede o resultado do impacto agregado da elevação do 

nível de habilidade e do moral dos funcionários, pela inovação, pela melhoria dos 

processos internos e pelos clientes satisfeitos). 

A capacidade dos sistemas de informação é uma ferramenta que serve para 

que os funcionários desempenhem com eficácia no atual ambiente competitivo, 

utilizando informações sobre os clientes, os processos internos e as consequências 

financeiras de suas decisões. 

É demonstrado, neste questionamento, que o hospital na sua totalidade 

utiliza algum indicador não financeiro que evidencie os objetivos e medidas no sentido 

de orientar o aprendizado e o crescimento organizacional, onde, 71 dos respondentes 

(94,67%) veem somente os indicadores que evidenciam a capacitação e treinamentos 



 
 

 

aos seus funcionários e 4 dos respondentes (5,33%) observam porcentagem de índice 

de rotatividade, mas que em duas linhas gerais são utilizados de fato os dois 

indicadores. 

No sentido de verificar a eficácia do sistema de gestão da qualidade através 

da análise de indicadores, estabeleceram-se os indicadores: eficácia de treinamentos e 

o índice de rotatividade. Pressupõe-se, portanto que, um treinamento eficaz promove o 

aprendizado e conseqüentemente o crescimento organizacional minimizando essa 

flutuação do efetivo. 

 

Tabela 17 - Indicador utilizado pela empresa para avaliar o Desempenho Não Financeiro 

Função FR % 

Dos Clientes 15 20% 

Financeiros 0 0% 

Processos internos 60 80% 

Aprendizado e crescimento 0 0% 

Ou todos 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

  

Ao questionar sobre qual indicador a unidade hospitalar analisada utiliza para 

avaliar seu desempenho não financeiro, (20%) dos entrevistados responderam clientes 

e (80%) responderam processos internos. Estes respondentes justificaram que as 

interfaces entre os processos internos analisadas por seus vários indicadores (índice de 

mortalidade, infecção, erros de administração de medicamentos, etc), possibilitam uma 

avaliação do quadro não financeiro.  

 

 



 
 

 

Tabela 18 - Indicador utilizado para avaliar a Perspectiva dos Processos Internos 

Função FR % 

Medidas de tempo de espera 17 22,67% 

Medidas da qualidade do processo 58 77,33% 

Medida de custo dos processos 0 0% 

Não utiliza 0 0% 

Parcialmente 0 0% 

Total 75 100% 

Fonte: Entrevista com Empregados da Casa de Saúde São Lucas em Natal/RN-2010 

 

Ao questionar qual indicador a indústria utiliza para avaliar seu desempenho 

não financeiro com relação à perspectiva dos processos internos, foram identificados, 

os processos mais críticos para a realização dos clientes. 

Dessa forma, Kaplan; Norton (1997) recomendam que “os empresários 

definam uma cadeia de valor completa dos processos internos que tenha início com o 

processo de inovação, prossiga com os processos de operações e termine com o 

serviço pós-venda”. 

Em face do acima exposto, entende-se o processo de inovação como sendo 

o processo propriamente dito da criação de valor, em que as empresas identificam e 

desenvolvem novos mercados/clientes e apuram as necessidades prementes de seus 

clientes existentes. O processo de prosseguimento das operações, nada mais é que o 

recebimento, processamento e entrega dos produtos e serviços. Importante se faz a 

entrega eficiente, regular e pontual dos serviços prestados aos clientes. Sobre o serviço 

pós-venda, pode-se dizer que é a fase final da cadeia de valor, que integra serviços 

como garantia (correção de defeitos), restauração dos serviços por parte da 

organização ao cliente quando for o caso. 



 
 

 

A empresa ao complementar os processos internos que fazem parte de sua 

cadeia de valor interna, apresenta indicadores para melhor identificar seus processos, 

são eles: 

- Medidas de tempo de espera objetiva observar o tempo transcorrido entre o 

momento em que é dada a entrada do cliente até o momento em que o serviço é 

totalmente prestado. No hospital foi evidenciado um serviço pelo qual é possível indicar 

medidas de tempo de espera (22,67%) – Necessidade de assistência médica ao cliente 

no início do atendimento até o serviço ser prestado (neste meio termo, ainda se faz 

uma pesquisa de satisfação), que se o tempo bem controlado permite que clientes 

valiosos não esperem tanto pela prestação do serviço;  

- Medidas da qualidade do processo. Uma medida da qualidade do processo, 

particularmente, muito difundida é o Total quality management, para explicar o que vem 

a ser, recorre-se a Bain & Company que descreve como uma aproximação sistemática, 

que unem as exigências de desempenho do cliente com relação aos produtos e 

serviços com suas especificações. A TQM aponta então para a produção das 

especificações com defeitos zero. Isto cria um ciclo virtuoso da melhoria contínua que 

impulsiona a produção, a satisfação de clientes e a lucratividade. 

Sempre direcionando para o ambiente estudado, foram visualizados estes 

indicadores da qualidade dos processos com suas respectivas metas (77,33%): Número 

de funcionários/leito hospitalar [Mínimo de 4,5]; Liquidez Geral [acima de R$ 3,00]; 

Margem líquida [acima de 5%]; Rentabilidade sobre o patrimônio líquido [acima de 5%]; 

Controle de perdas de prorrogações [zero]; Contas particulares recebidas [acima de 

90%]; Número de contas faturadas mês [acima de 85%]; Número dos itens pendentes 

das solicitações internas [até 10%]; Pontualidade de atendimento por fornecedores [até 



 
 

 

8%]; Atendimento às solicitações de serviço de Psicologia Hospitalar [atender 100%]; 

Número de solicitações não atendidas [até 0,5%]; Taxa de pneumonia associada à 

ventilação mecânica – UTI 1 e 2 [4,96 pneumonia/1000 respirador dia]; Taxa de ITU 

associada ao cateter vesical de demora UTI 1 e 2 [5,1 ITU/1000 SVD/dia]; Taxa de 

bacteremia associada ao cateter venoso central UTI 1 e 2 [2 bacteremias/1000 

CVC/dia]; Erros de administração de medicamentos [zero]; Número de óbitos em sala 

de cirurgia [zero]; Infecção no sítio cirúrgico [limpa: 0,27% e potencialmente 

contaminada 0,86%]; Número de acidentes de trabalho no centro cirúrgico [zero]; Erros 

de dispensação de medicamentos[até 0,1%]; Número de acidentes de trabalho com 

afastamento do profissional [zero]; Índice de mortalidade esperado na UTI 1 e 2 [menor 

que 1]; Eficácia de treinamento [98%]; Rotatividade de funcionários [até 2,5%]; 

Percentual de alcance de metas dos indicadores de qualidade [acima de 85%]; 

Resolução das reclamações [95% de resolução]; Satisfação dos clientes geral [mínimo 

95%]; Número de chamados para manutenção corretiva de equipamentos 

eletromédicos [até 0,45% de equipamentos corrigidos]. 

Ao apresentar indicadores para melhor identificar seus processos na cadeia 

de valor interna da empresa, complementam com a utilização da análise de custos 

baseados em atividades no intuito de evidenciar o custo dos processos que, juntamente 

com a medição da qualidade e do tempo de ciclo oferecem informações importantes 

para a caracterização do custo e benefício dos processos importantes na cadeia de 

valor da empresa. 

A pesquisa propôs um mapa estratégico utilizando o Balanced Scorecard, 

para alcançar a melhoria na qualidade dos serviços e vantagens competitivas, pois 

desde a fase inicial da implementação, já está contribuindo para o desenvolvimento da 



 
 

 

organização; este sistema constitui-se em um importante diferencial para se antecipar 

aos concorrentes, oferecendo maior qualidade de serviços aos clientes e melhorando 

os aspectos internos e externos da organização. 

O estudo atingiu seu objetivo ao desenvolver um mapa estratégico, ou seja, 

uma representação gráfica do Balanced Scorecard para apoio na tomada de decisões 

ao desempenho das operações em uma Unidade Médico-Hospitalar. O seu 

desenvolvimento teve caráter exploratório, se realizando a partir de uma Unidade 

Hospitalar como Estudo de Caso. 

O Mapa estratégico é apenas um meio para a empresa melhorar 

continuamente. Porém, para que seus resultados sejam positivos e auxiliem 

efetivamente no gerenciamento, os envolvidos se comprometeram, após o estudo 

finalizado, envolver-se efetivamente na busca dessas melhorias, não esquecendo 

obviamente de todo o processo descrito no texto. E para comprovação da análise do 

estudo apresenta-se a seguir a formalização do mapa estratégico proposto para a 

Unidade médico-hospitalar. 
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Figura 11: Mapa estratégico proposto para o hospital em análise (CSSL) 
Fonte: (Adaptado de Kaplan e Norton, 2000) 



 
 

 

Ao visualizar o mapa proposto, verifica-se que, para elevar o retorno sobre 

investimento (perspectiva financeira) no item lucratividade e crescimento em vendas é 

preciso:  

- Reduzir custos e despesas, pois o objetivo da redução do 

mesmo, é a melhoria de produtividade se referindo a iniciativas no 

sentido de baixar custos diretos de produtos, reduzir os custos 

indiretos; 

- Lucratividade (sustentação); 

- Cumprir com os compromissos financeiros, através dos 

índices de liquidez geral e corrente que visam a medir, através da 

relação de valores afins, a folga financeira da empresa.  

Buscar satisfação do cliente (perspectiva de cliente), nada mais é do que já 

existe dentro da Unidade em estudo, precisando apenas ser organizado e alinhado com 

o quadro executivo e os demais colaboradores. A instituição já busca a melhoria 

contínua dos seus serviços prestados com a satisfação dos clientes, afinal de contas, 

clientes satisfeitos é uma precondição para o aumento da produtividade, da capacidade 

de resposta, da qualidade e da melhoria do serviço.  

Competitividade, informação, inovação e tecnologia (perspectiva dos processos 

internos), são indispensáveis para eliminar o retrabalho, o desperdício e melhorar a 

automação. É necessário e primordial investir cada vez mais em sistemas da 

informação. 

Os hospitais atualmente estão expostos a um ambiente de alta competitividade. 

O hospital analisado tem procurado investir e desenvolver mecanismos de inovação, 

onde a partir da mensuração das informações, possa desenvolver vantagem 



 
 

 

competitiva relevante nos processos para criação de valor, além de valorizar e apoiar o 

crescimento dos indivíduos através da habilidade, atitude e conhecimento (perspectiva 

do aprendizado e crescimento). 

Outro item é com relação à ergonomia no trabalho, onde o seu principal objetivo 

para um posto de trabalho é o estudo integrado de uma situação de trabalho, tendo 

como finalidade melhorar as condições de trabalho em nível da segurança, da saúde e 

da competitividade. A melhoria da compatibilidade obtida depois de uma intervenção 

ergonômica resulta em uma maior produtividade, quer diretamente, graças ao aumento 

da produção, quer através da diminuição dos custos resultantes dos tempos não 

produtivos, dos desperdícios de materiais e matérias primas, dos estragos nos 

equipamentos, quer ainda através do melhoramento do ambiente psicológico de 

trabalho, com importantes reflexos na diminuição do absenteísmo e no aumento da 

motivação para o trabalho. Não só estimula o bem-estar físico e moral dos 

trabalhadores, como também pode poupar dinheiro à empresa, reduzindo custos 

relativos às compensações aos trabalhadores por absenteísmo e doenças resultantes 

de más posturas entre outros. 

Hoje, quando se fala em remunerar dentro das grandes organizações, não se 

pode simplesmente pensar em pagar um salário para um determinado cargo, deve se 

lembrar que a remuneração deve ir de encontro aos objetivos, necessidades, 

prioridades e valores da empresa, bem como, os profissionais que se quer reter ou 

atrair do mercado.  

“Ter Responsabilidade Social (perspectiva de responsabilidade social) é 

basicamente pensar nas pessoas e no meio ambiente antes de agir – ou agir sempre 

considerando se aquilo que se pretende fazer vai ou não impactar as pessoas e o meio 



 
 

 

ambiente de maneira construtiva” (INSTITUTO ETHOS 2007). Nesse sentido, a 

contribuição de primeira ordem na construção do Mapa Estratégico do BSC veio 

somatizar, com as quatro perspectivas dando visibilidade maior a dependabilidade de 

uso ao que se tem como extra-organizacional. 

Assim, é importante apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o 

meio ambiente. Investir no bem-estar dos seus funcionários e dependentes e, em um 

ambiente de trabalho saudável, além de promover comunicação transparente, dar 

retorno aos acionistas, assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação 

dos seus clientes, desenvolve e colocam em prática os programas sociais locais, bem 

como novas parcerias com fornecedores e etc.  

Ter qualidade de vida no trabalho é essencial, pois a QVT é um conjunto de 

ações de uma empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e 

inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, 

visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a 

realização do trabalho. 

O estudo apontou ainda na contribuição para a aplicação de um sistema de 

gestão estratégica, a ser implantada em organizações que queiram adotar um 

gerenciamento integrado às estratégias da organização, com o foco na melhoria de 

gestão, nos ativos tangíveis e intangíveis, com flexibilidade para mudar suas 

estratégias.  

Neste sentido, os resultados obtidos com o estudo apresentam-se como 

relevante na aplicabilidade para as organizações de assistência à saúde em geral, em 

especial aos gerentes e gestores que desejam implementar em suas Unidades o 

ferramental BSC para  melhoria na gestão. 



 
 

 

Em fase inicial deste trabalho, foi levantada, através do referencial teórico, 

aspectos importantes que contribuíram para a construção do todo, com escopo em 

conceitos, e até apontamentos de dificuldades de implementação da ferramenta 

Balanced Scorecard.  

O tratamento dos dados coletados, já tabulados por coleta de questionário 

semiestruturado foi de grande importância para o resultado do estudo aplicado, com 

referências aos dados pesquisados. Por apresentar perfil estratégico, o trabalho em 

questão, a proposta se apresenta em teste de implementação da Instituição em estudo. 

 



 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que diz respeito aos dados utilizados para aplicação e implementação do 

BSC, a Casa de Saúde São Lucas disponibilizou estes dados para fomentar a pesquisa 

em relação à confiabilidade investida na realização deste estudo. Por se tratarem de 

informações estratégicas, o modelo foi testado com base nos dados utilizados na 

Instituição. 

Na evolução e conclusão deste trabalho, a Instituição objetou ao 

questionamento que deu origem ao estudo no que diz respeito às ações que devem ser 

desenvolvidas para nortear a gestão hospitalar com base no BSC, a fim de tornar a 

empresa mais competitiva.  

Os objetivos foram alcançados na observância de proposição à 

implementação do Balanced Scorecard, com a proposta de desenvolvimento de um 

Mapa estratégico como representação gráfica para apoio de tomada de decisões nas 

Unidades do segmento em estudo, e ainda, na programação de levantar o estado da 

arte de aplicações de BSC em unidades médico-hospitalares, realizar um estudo de 

caso para permitir a construção de um Mapa Estratégico baseado no BSC, analisar a 

aplicabilidade do modelo através de um estudo de caso e avaliar a importância e 

aspectos da ferramenta BSC. 

A expectativa deste estudo em responder aos objetivos propostos foi 

impetrada, assim como o modelo funcional para as instituições no segmento da rede de 

assistência médico-hospitalar, no que se refere ao setor privado, público ou sem fins 

lucrativos também foi apresentado. 



 
 

 

Esta pesquisa, ao propor a aplicabilidade de ações de melhoria de 

desempenho alinhadas à estratégia, procurou cobrir uma lacuna entre as práticas de 

gestão com as práticas de planejamento estratégico que não abordava de forma 

sistemática a implementação de ações que visassem o alcance dos objetivos traçados. 

Outro argumento que fortalece a necessidade de uma proposta como esta, é a 

ininterrupção no desenvolvimento contínuo no formato proposto por quaisquer 

instituições no segmento da rede de assistência médico-hospitalar, no que se refere ao 

setor privado, público ou sem fins lucrativos. 

Logo, para promover um sistema capaz de garantir a melhoria de 

desempenho, se dá o relacionamento entre estratégia e medição de desempenho que 

vem sendo amplamente tratado com destaque nas áreas de conhecimento. Daí, o 

motivo pelo qual a proposição de um mapa estratégico, utilizando o Balanced 

Scorecard, para alcançar a melhoria na qualidade dos serviços e vantagens 

competitivas como um importante diferencial para se antecipar aos concorrentes, 

oferecendo maior qualidade de serviços aos clientes. 

Na sua versão preliminar, o trabalho discutiu o instrumental da 

fundamentação teórica e sua utilização no modelo, evidenciando as diferenças no 

processo de gestão por modelos de medição de desempenho apresentado. Em 

seguida, foram aprofundados aspectos metodológicos, relevância, originalidade e 

justificativa da temática. Por último, apresentou-se em seus principais resultados uma 

proposta de construção do Mapa Estratégico pautado do Balanced Scorecard. A 

pesquisa visou ainda, contribuir para a aplicação de um sistema de gestão estratégica, 

a ser implantada em organizações que queiram adotar um gerenciamento integrado às 

estratégias da organização, com o foco na melhoria de gestão, nos ativos tangíveis e 



 
 

 

intangíveis e com flexibilidade para mudar suas estratégias, norteada pela análise 

crítica das respostas obtidas pelos respondentes da unidade médico-hospitalar. 

Como possibilidade de pesquisas futuras, pode-se tentar elucidar qual seria 

o papel do Mapa Estratégico do Balanced Scorecard frente às estratégias baseadas em 

recursos disponibilizados pelas organizações em sua visão estratégica, bem como 

buscar explorar mais profundamente as contribuições aqui apresentadas. Cada uma 

das contribuições e atividades apresentadas pode ser estudada com maior riqueza de 

detalhes de forma a trazer elementos adicionais para a discussão aqui iniciada. 

Seria de grande valia, também, buscar esclarecer estas contribuições a partir 

de uma pesquisa empírica, que estudasse por meio de estudos de caso (ou outro 

método de pesquisa de campo) como tal relacionamento entre estratégia e medição de 

desempenho tem ocorrido na prática, na criação de valor para construção de um mapa 

estratégico. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

 
Estimados Diretores, Gestores e Coordenadores, sou Adriano Macêdo dos 

Santos, aluno do Mestrado do Programa de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, solicito sua cooperação no sentido de 

preencher este questionário com as devidas informações, pois o mesmo tem o objetivo 

de levar ao conhecimento das pessoas (em especial gerentes ou gestores das 

Unidades de Assistência Médico-Hospitalar) o Balanced Scorecard como fonte de 

informação, sua necessidade dentro da sociedade de hoje, sua evolução e a 

responsabilidade dos gerentes ou gestores nas tomadas de decisões e implantações de 

estratégias.  

 
1.QUAL A MISSÃO DA EMPRESA? 
 
 
2. A EMPRESA ESCLARECE E TRADUZ SUA MISSÃO AOS COLABORADORES?  
 
(   ) SIM       (    ) NÃO  
 
 
EXPLIQUE COMO FUNCIONA. 
 
 
3. A EMPRESA ESCLARECE E TRADUZ A VISÃO E A ESTRATÉGIA A TODA SUA 
ADMINISTRAÇÃO E AOS SEUS COLABORADORES? COMENTE COMO 
FUNCIONA. 
 
4. OS OBJETIVOS E MEDIDAS ESTRATÉGICAS SÃO TRANSMITIDOS À EMPRESA 
INTEIRA? EXPLIQUE SOBRE O ASSUNTO. 
 
5. QUAL O PRAZO QUE A EMPRESA ESTABELECE PARA ATINGIR AS METAS 
DOS OBJETIVOS TRAÇADOS?  
 
(   ) LONGO PRAZO     (   ) MÉDIO PRAZO     (   ) CURTO PRAZO 
 
6. A EMPRESA POSSUI ALGUMA FORMA DE OBTER RETORNO (FEEDBACK) DE 
INFORMAÇÕES, SE OS OBJETIVOS E MEDIDAS ESTRATÉGICAS ESTÃO SENDO 
ATINGIDOS?  
 



 
 

 

(   ) SIM       (    ) NÃO  
 
7. COMENTE QUE TIPOS DE AÇÕES DE FEEDBACK DAS INFORMAÇÕES SÃO 
REALIZADAS E COMO FUNCIONA 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8. OS GESTORES OU GERENTES DA EMPRESA CONHECEM E UTILIZAM O 
CONCEITO DE BALANCED SCORECARD? 
 
9. OS GESTORES OU GERENTES AVALIAM DESEMPENHO FINANCEIRO DA 
EMPRESA?  
 
(   ) SIM       (    ) NÃO  (  ) Outros: Especificar__________________________ 
 
10. O QUE A EMPRESA LEVA EM CONSIDERAÇÃO AO AVALIAR SUA GESTÃO 
FINANCEIRA?  
 
(  ) Somente o Lucro 
(  ) O Lucro e o Risco   
(  ) Nenhum dos dois 
(  ) Outros: Especificar  
______________________________________________________  
 
 
11. QUAIS AS MEDIDAS QUE A EMPRESA UTILIZA PARA AVALIAR SEU 
DESEMPENHO NÃO FINANCEIRO COM RELAÇÃO AOS SEUS CLIENTES?  
 
(  ) % de Participação de Mercado (reflete o percentual de negócios num determinado 
mercado em relação aos concorrentes (com relação a clientes, valores gastos ou 
volume unitário vendido) 
 
(  ) Captação de Clientes (mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com 
que uma unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes ou negócios) 
 
(  ) Satisfação de Clientes (mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com 
critérios específicos de desempenho dentro da proposta de valor ) 
 
(  ) Não utiliza 
 
(  ) Outras: Especificar ______________________________________ 
 
12. A EMPRESA UTILIZA ALGUM INDICADOR NÃO FINANCEIRO QUE EVIDENCIE 
OS OBJETIVOS E MEDIDAS NO SENTIDO DE ORIENTAR O APRENDIZADO E O 
CRESCIMENTO ORGANIZACIONAL? 



 
 

 

 
 
13. QUAL INDICADOR A EMPRESA UTILIZA PARA AVALIAR SEU DESEMPENHO 
NÃO FINANCEIRO.  
 
(  ) Dos clientes 
(  ) Financeiros  
(  ) Processos internos  
(  ) Aprendizado e crescimento 
(  ) ou todos 
 
14. QUAL INDICADOR A EMPRESA UTILIZA PARA AVALIAR SEU DESEMPENHO 
NÃO FINANCEIRO COM RELAÇÃO À PERSPECTIVA DOS PROCESSOS 
INTERNOS?  
(poderá ser escolhida mais de uma opção) 
 
(   ) Medidas de tempo de espera (Atendimento, Serviços e etc.) 
( ) Medidas da qualidade do processo (Índice de insatisfação com o Atendimento, 
Desperdício/perdas, Retrabalho – informações imprecisas, solicitação não atendida, 
serviço pós-venda) 
(  ) Medidas do Custo dos Processos (Custeio por atividades) 
(  ) Não utiliza 
(  ) Parcialmente, citar quais:_______________________________________ 

PERFIL DOS RESPONDENTES.  

15.O SR.(a)  (  )  OCUPA UM CARGO:  

(  ) Gerente 

(  ) Gestor 

(  ) Coordenador 

 

16.ESCOLARIDADE 

(  ) Nível médio 

(  ) Nível superior incompleto 

(  ) Nível superior completo 

 

17.SEXO 

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

FAIXA ETÁRIA 

(  ) Entre 20 e 25 anos 

(  ) Entre 25 e 30 anos 



 
 

 

(  ) Entre 30 e 35 anos 

(  ) Entre 35 e  40 anos  

(  ) Entre 40 e 45 anos 

(  ) Entre 45 e 50 anos 

 

18. ESTADO CIVIL 

(  ) casado 

(  ) solteiro 

(  ) divorciado 
 
 
 
 


