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RESUMO

· o a complexidade acerca da gestão nos dias de hoje e da busca constante por modelos
gestão que abranjam todos os aspectos que impactam nos resultados das empresas, o

e ente trabalho teve como intuito contribuir para uma análise mais profunda acerca do
rocesso de planejamento estratégico utilizando-se do Balanced Scorecard como parâmetro de
análise e controle do mesmo, e dentro desse contexto, ressaltar a importância das pessoas
dentro deste processo. Para tal utilizou-se de uma pesquisa exploratória aplicada, envolvendo
dados qualitativos e quantitativos, os quais foram contextualizados por meio de um estudo de
caso e um levantamento de dados por meio de uma pesquisa aplicada aos colaboradores de
um hospital privado situado na cidade de Volta Redonda. Concluiu-se, portanto, por meio dos
dados coletados na entrevista e no levantamento dos dados da pesquisa, que embora o hospital
siga em grande parte o que a teoria aborda acerca do processo de planejamento estratégico,
alguns aspectos devem ser mais trabalhados pela instituição. Foram identificadas diversas
lacunas no que se refere a forma como a instituição compromete e desenvolve seus
colaboradores a fim de direcioná-los ao alcance dos objetivos organizacionais definidos no
planejamento estratégico. Como o resultado da pesquisa apontou os colaboradores não
enxergam essa preocupação na gestão do hospital, ponto este que talvez seja a maior causa
dos índices de turn-over e rotatividade, impactando significativamente nas demais
perspectivas do BSC, uma vez que as pessoas configuram como a base deste sistema de
gestão. Tendo em vista este resultado, identificou-se a oportunidade de desenvolver estudos
específicos no que tange a perspectiva pessoas dentro do BSC, buscando identificar a melhor
forma de mensurar tais indicadores, uma vez que esta envolve aspectos intangíveis e de difícil
mensuração. Pode-se apresentar ainda como proposição para estudos posteriores a questão de
como o BSC é visto pelas organizações, uma vez que muitas definições podem ser atribuídas
ao mesmo, impactando na forma como o BSC é implementado e nos seus resultados.

Palavras-chave: Administração Estratégica; Balanced Scorecard; Gestão Hospitalar
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ABSTRACT

Due to the complexity of the managemenl about these days and the constant search for
management models that cover alI aspects that impact on business performance, the present
study was aimed to contribute to a deeper analysis about the strategic planning process using
the Balanced Scorecard as a parameter of analysis and control of it, and within that context,
emphasize the importance of people in this processo To this end we used an exploratory
research applied, involving qualitative and quantitative data, which were contextualized by a
case study and a survey of data through a survey applied to employees of a priva te hospital in
the city of Volta Redonda. We conclude, therefore, using data collected in the interview and
survey data, that although the hospital largely follow the approach that the theory about the
strategic planning process, some aspecls need to be further worked oul by the institution. We
identified several weaknesses with regard to how the institution undertakes and develops its
employees to direct them to achieve the organization goals set in strategic planning. As the
result of the survey showed employees do not see this concern in the management of the
hospital, this point is perhaps the major cause of the indices of platelet and turnover,
significantly impacting the other BSC perspectives, as the people set up as basis of this
management system. Given this result, we identified the opportunity to develop specific
studies with respect to prospect people within the BSC in order to identify the best way to
measure these indicators, since it involves intangible and difficult to measure. You can also
submit as a proposition for further study the question of how the BSC is seen by the
organizations, since many settings can be assigned to it impacting the way the BSC is
implemented and its results.

Key-words: Strategic Management; Balanced Scorecard; Hospital Management
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1 INTRODUÇÃO

Devido à complexidade do ambiente competitivo atual as empresas vêm-se cada vez

mais necessitadas de sistemas que proporcionem a medição de indicadores que traduzam a

missão e a estratégia para que as mesmas possam manter-se no mercado, renovando

constantemente suas fontes de vantagens competitivas. Como afirma Kaplan e Norton (1997),

nas últimas décadas do século XX, muitas das premissas derivadas da Revolução Industrial e

que predominavam até então na forma de gerir as empresas tornaram-se obsoletas. Isso

ocorreu em função do advento da Era da Informação e conseqüentemente com o crescente

aumento das empresas prestadoras de serviços.

Visto este cenário, o presente trabalho tem como intuito contribuir para uma visão

mais aprofundada do que vem a ser o Balanced Scorecard (BSC) como um sistema de gestão

eficaz e não somente como um montante de indicadores de desempenho criados com a

finalidade de monitorar resultados. De acordo com Kaplan e Norton (1997) muitas empresas

ainda se utilizam somente de indicadores financeiros para medir o desempenho

organizacional, porém o Balanced Scorecard veio propor uma avaliação da estratégia mais

abrangente e eficiente, embora preserve os indicadores fmanceiros como a síntese fmal do

desempenho gerencial e organizacional. Incorporando medidas mais genéricas e integradas o

mesmo passou a enxergar o desempenho também sob a ótica dos clientes, processos internos,

funcionários e sistemas diretamente ligados ao resultado financeiro em longo prazo.

Em outras palavras, essa obsessão por resultados frnanceiros em curto prazo pode

gerar uma "miopia" nos gestores, pois ao buscar resultados no curto prazo esquecem-se dos

ativos intangíveis e intelectuais nos quais se apóia o crescimento futuro das organizações da

Era da Informação. Por essa razão, as organizações necessitam, cada vez mais, aprimorar seus

sistemas de avaliação de desempenho criando indicadores correlacionados e alinhados ao

alcance dos objetivos estratégicos de longo prazo.

Visto isso o estudo irá focar na aplicação do BSC como meio de avaliar o processo de

administração estratégica de uma instituição hospitalar privada situada na cidade de Volta

Redonda, pois a mesma configura um modelo de negócio complexo, que envolve muitos

aspectos intangíveis e de dificil mensuração. Como abordam Pereira e Santos (2001) "a

gestão hospitalar foi se desenvolvendo na linha do tempo, de acordo com características
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peculiares para cada realidade, o que tem motivado a evolução dinâmica e contínua, dos

modelos de gestão hospitalar".

Realizou-se uma pesquisa na instituição em questão a fim de levantar dados e

informações sobre o processo de planejamento estratégico e a implantação do BSC na mesma,

este levantamento foi feito por meio de questionário e de dados fornecidos pela instituição

através de entrevista pessoal. Foi realizada uma revisão bibliográfica abrangendo desde a

conceituação de estratégia, descrevendo todo o processo de administração estratégica à

aplicação do Balanced Scorecard como um sistema de controle e gestão estratégica.

Com base na revisão teórica apresentada, o estudo busca responder a seguinte questão:

como os colaboradores se enxergam dentro do processo de administração estratégica e gestão

por Balanced Scorecard?

Dado o problema de pesquisa, o presente trabalho tem, pois, como principal objetivo

analisar o nível de conscientização das pessoas em relação ao processo de planejamento

estratégico organizacional e da importância das mesmas para a implementação e gestão

através do BSC, uma vez que estas são primordiais para o processo de implementação e

manutenção do mesmo. Analisar-se-á, também, quais as vantagens que o BSC pode oferecer

em termos de diferenciais competitivos que sustentarão o crescimento futuro das
. -organlzaçoes.

O trabalho tem, portanto como objetivos específicos:

1. Estudar o processo de administração estratégica de uma Instituição Hospitalar;

2. Estudar a aplicação do BSC como ferramenta de controle e gestão estratégica;

3. Identificar os principais obstáculos ocorridos durante o processo de implementação;

4. Identificar o nível de conhecimento e importância do BSC junto aos funcionários dos

diversos níveis da organização.

5. Analisar a conscientização das pessoas no que tange à importância das mesmas para o

processo de implementação do planejamento estratégico e controle da estratégia por

meio do BSC e;

6. Analisar os resultados obtidos após sua implementação;
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2 ESTRATÉGIA

2.1 Conceito

Segundo Hitt (2008, p.4) "estratégia é um conjunto integrado e coordenado de

compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem

competitiva". A concepção de estratégia vista por esta ótica tem-se tomado obsoleta para as

organizações que competem na Era da Informação, isso não implica dizer que suas premissas

fundamentais deram lugar a um novo conceito de estratégia, o que vem a tona é uma

abordagem mais ampla direcionada a uma antecipação de vantagens competitivas futuras.

Essa concepção está explicita no que salienta Fernandes e Berton (2005, p.7) ao conceituarem

estratégia empresarial como "o conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, das metas, das

políticas e dos planos para concretizar uma situação futura desejada, considerando as

oportunidades oferecidas pelo ambiente e os recursos da organização". Uma outra vertente

defendida por Porter (1996), vê a concepção do conceito de estratégia a partir do

posicionamento, salientando que independente do tipo de posicionamento definido por uma

empresa, este requer um conjunto integrado de atividades. A partir desta concepção Porter

(1996) define que a estratégia "é a criação de uma posição única e valiosa que engloba um

conjunto diferente de atividades", reforçando a idéia de que se apenas houvesse um

posicionamento ideal, não haveria necessidade de estratégia e é exatamente por não haver este

posicionamento ideal é que o autor afirma que "ter um posicionamento único não basta para

garantir uma vantagem sustentável".

Todas essas conceituações direcionam-nos a uma abordagem mais ampla de estratégia

empresarial como

[...] um padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e seqüências de

ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia bem formulada ajuda a

organizar e alocar os recursos de uma organização em uma postura única e viável,

baseada em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças

antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes

inteligentes. (QUINN apudMINTZBERG, 2006, p.29)

Pode-se então integrar este conceito de estratégia ao de Kaplan e Norton (1997, p.30)

ao afirmar que "estratégia é um conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos".
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Partindo desse pressuposto, pode-se agregar a abordagem de estratégia como meio

defendido por Fernandes e Berton (2005), ao afirmar que a estratégia nunca é um fim em si,

mas um caminho no qual se utilizam de métodos e objetivos específicos para se atingir a um

objetivo maior. Segundo os autores, este tipo de abordagem pode gerar uma distorção quanto

ao que é objetivo e o que é estratégia, pois pressupõe que seja necessário uma sucessão de

eventos encadeados no qual um objetivo pode ser uma etapa para se atingir um segundo

objetivo e assim por diante.

Retomando a concepção de Porter (1996) de estratégia como a criação de um

posicionamento valioso, o autor salienta a idéia de que uma posição de mercado estratégica

não é sustentável se não houver trad-offs 1. Se uma organização busca dois posicionamentos

opostos pode perder eficiência prejudicando a imagem e reputação da mesma no seu mercado

de atuação. Isso ocorre em função de que os trade-offs criam a necessidade de escolha e

protegem a empresa contra reposicionadores e imitadores. O autor confere o surgimento de

trade-offs na concepção da estratégia empresarial por três motivos: a sua inexistência pode

gerar inconsistência na imagem e na reputação da organização; surgem das próprias

atividades e surgem de limitações na coordenação interna e no controle.

Ao conferir um papel central aos trade-offs na formulação e implementação da

estratégia, pode-se afirmar que o mesmo está presente na concorrência e é essencial para a

estratégia, criando a necessidade de escolher e limitar propositalmente o que uma empresa

oferece. Impedem a indecisão ou o reposicionamento, pois os concorrentes que adotam essas

posturas minam suas estratégias e degradam o valor de suas atividades já existentes.

(PORTER apudMINTZBERG, 2006, p.37)

De acordo com Mintzberg (2006) a concepção de estratégia pode passar por uma

infinidade de conceitos, os quais de alguma forma concorram entre si, o mais importante

talvez seja a complementaridade destes. Isso porque cada definição acrescenta elementos

importantes ao entendimento de estratégia como meio de aprofundar o conhecimento das

organizações como um todo. Como o autor bem explicita

[...] estratégia não é apenas a noção de como lidar com um inimigo ou um grupo de

concorrentes ou um mercado, como é mencionado em grande parte da literatura e

seu uso popular. Ela também nos leva a algumas questões mais fundamentais sobre

organizações como instrumentos para percepção e ação coletiva. (MINTZBERG,

2006, p.28)

1 Expressão que define uma situação em que há conflito de escolha.
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2.2 Gestão Estratégica

Complementado a abordagem de Mintzberg, Sauaia (2008) afirma que a gestão

estratégica é o processo mais desafiador que uma organização privada ou pública, precisa

implementar ou manter, pois na atual dinâmica de mercado, estabelecer bases para o

crescimento sustentável visando assegurar o sucesso futuro e ao mesmo tempo ser

competitivo e vencedor nos mercados atuais, são tarefas árduas que se tomaram rotinas para

qualquer organização. Em outras palavras, um excelente desempenho atual não é garantia de

sucesso futuro.

Em função disto, cada vez mais as organizações têm que adquirir uma flexibilidade

estratégica para que se tomem competitivas e garantam sua sobrevivência. Como define Hitt

(2008, p.12) flexibilidade estratégica "é o conjunto de capacitações utilizado para responder a

várias demandas e oportunidades que existem em um ambiente competitivo dinâmico e

incerto". O autor defende a idéia de que as empresas devem desenvolver esta flexibilidade

estratégica em todas as áreas de atuação, porém esta não é uma tarefa fácil, visto que para

obter os beneficios competitivos dessa flexibilidade é necessário que a empresa desenvolva a

capacidade de aprender e esta pode encontrar barreiras devido à inércia surgida com o

decorrer do tempo.
,
E por essas e outras razões que, como afirma Sauaia (2008, p.119), "a estratégia

constitui um paradoxo das organizações. Se por um lado a estratégia dos negócios consiste na

alavanca organizacional mais importante para um mundo competitivo, por outro lado menos

que 10% das estratégias formuladas são executadas de maneira eficaz", sendo que, foi a partir

dessa constatação que surgiram os estudos de Kaplan e Norton, os quais realizaram uma

pesquisa entre os executivos dos EUA e do Reino Unido e identificaram quatro grandes

barreiras para a implementação da visão estratégica.

Como aborda Porter (1996) o sucesso da estratégia depende de se fazer muitas coisas

bem e em saber integrá-las, pois se não houver adaptação entre as atividades, não há estratégia

distintiva nem sustentabilidade.

2.3 O Processo de Administração Estratégica

Segundo Fernandes e Berton (2005) o conceito de administração estratégica perpassa

pelo conceito de administração defendido por Fayol desde 1916, como o processo de planejar,

organizar, comandar, coordenar e controlar e pela concepção da mesma a partir de suas áreas

funcionais. Englobando estas duas perspectivas, os autores conceberam um conceito de
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administração estratégica mais abrangente ao defini-lo como "o processo de planejar, executar

e controlar, conduzindo a organização por meio de uma estratégia ampla, abrangendo as áreas

de marketing, de operações, de pessoal e de finanças".

Como citado acima, a administração estratégica é um processo que se bem

implementado e gerenciado leva as organizações ao alcance de suas metas e objetivos. Visto

isso, Hitt (2008, p.5) define o processo de administração estratégica como "o conjunto de

compromissos, decisões e ações necessários para que a empresa obtenha vantagem

competitiva e retornos acima da média". Já Fernandes e Berton (2005) dividiram o processo

de administração estratégica em três fases: análise, formulação e implantação. Os autores

reforçam que embora este modelo possa parecer sistematizado e seqüencial, o mesmo não

revela a realidade das empresas na atualidade. Salientam ainda que essas fases estão

interpenetradas, ou seja, uma não precisa terminar para que a outra comece. No mais, este

modelo representa um parâmetro para melhor compreender a realidade da administração

estratégica.

Wright et aI apud Fernandes e Berton (2005, p.16) definem como principal propósito

da administração estratégica a criação de riqueza para os proprietários das empresas por meio

da satisfação das necessidades e expectativas dos stakeholders, os quais compreendem todos

aqueles com algum grau de relacionamento com a organização, incluindo o conjunto dos

administradores e funcionários, os seus proprietários (ou acionistas), fornecedores, clientes,

credores e membros da comunidade.

Dado que o processo de administração estratégica, conforme proposto pelos autores

citados anteriormente, é subdividido em fases interconectadas que direcionam a organização

ao alcance dos objetivos dos stakeholders, pode-se afirmar, portanto que a administração

estratégica passa pelas fases do planejamento estratégico. Como salienta Fernandes e Berton

(2005) alguns autores consideram a administração estratégica como um administrar olhando

para a estratégia, sem a obrigação de formalizar planos de ação, ou seja, a mesma se

aproximaria de um "pensamento estratégico" presente nas ações da empresa. Já o

planejamento estratégico busca sistematizar este "pensamento estratégico", formalizando

processos e procedimentos para que a empresa saiba exatamente os caminhos a seguir.

A administração estratégica e o planejamento estratégico estão diretamente ligados e

como afmna Fernandes e Berton (2005) são termos muito utilizados na área de estratégia,

gerando assim certa discussão entre os autores da área no que tange à diferenciação dos

conceitos. Porém, os autores abordam o planejamento estratégico como uma das fases do

processo de administração estratégica, o qual envolve planejar, executar e controlar.
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2.4 Fases do Planejamento Estratégico

De acordo com Oliveira (2007) as fases básicas para elaboração e implementação do

planejamento estratégico podem ser as seguintes: diagnóstico estratégico, missão da empresa,

instrumentos prescritivos e quantitativos e controle e avaliação.

2.4.1 Diagnóstico estratégico

De acordo com Oliveira (2007, p.43) nesta fase deve-se determinar "como se está" e é

também onde se analisa e verifica todos os aspectos inerentes à realidade externa e interna da

empresa. Primeiramente define-se o negócio da organização, pois como salienta Fernandes e

Berton (2005) a dermição do negócio estabelece o limite de atuação da empresa e sinaliza,

ainda, as principais atividades que a mesma desenvolve. Posterior à defmição do negócio

parte-se para análise do ambiente interno e externo, as quais formam as bases da visão e da

missão da empresa.

Na análise do ambiente interno, como aborda Oliveira (2007) verifica-se os pontos

fortes, fracos e neutros da empresa. Nesta fase do diagnóstico estratégico utiliza-se de

algumas técnicas de análise que ajudam a elucidar e colocar em evidência as qualidades e

deficiências da empresa. Oliveira (2008, p.96) afirma que, "de forma geral, a análise do

ambiente interno é constituída das seguintes etapas":

• Identificação das competências da organização;

• Análise da cadeia de valor (Porter);

• Análise das estratégias genéricas (Porter);

• Análise das áreas funcionais da empresa.

A análise do ambiente externo, conforme Hitt (2008) se divide em três áreas

principais: os ambientes geral, da indústria (setor) e dos concorrentes. Como afirma

Fernandes e Berton (2005) a análise do ambiente externo constitui uma das principais etapas

da administração estratégica, ao passo que seu monitoramento pode identificar riscos e

oportunidades para a empresa. Segundo Hitt (2008) a análise do ambiente geral envolve

quatro atividades: escaneamento, monitoramento, previsão e avaliação. O autor destaca ainda

o papel significativo destas atividades no que tange à identificação das oportunidades e

ameaças, a qual constitui um dos principais objetivos da análise do ambiente geral. No que se

refere à análise do ambiente da indústria (setor), Fernandes e Berton (2005) mencionam que



8

diversas técnicas e metodologias podem ser utilizadas para mapear o ambiente da indústria

(setor), são elas:

• Análise estrutural da indústria (Modelo das Cinco Forças de Porter);

• Análise do ciclo de vida do setor;

• Análise do tamanho e crescimento do mercado;

• Análise da atratividade do setor;

• Análise estratégica da concorrência.

2.4.2 Missão da Empresa

Uma vez adquiridas as informações estratégicas e analisadas as possibilidades, parte-

se para a formulação da estratégia, a qual se inicia por meio do estabelecimento da visão e

missão organizacional. Segundo Hitt (2008, p.17) a visão "é a um retrato do que a empresa

pretende ser e, em termos amplos, do que pretende realizar". Como salienta Lobato (2000)

cada vez mais, os executivos estão reconhecendo os benefícios de se definir e comunicar uma

clara e impulsionadora declaração de visão a todos os funcionários, pois além de proporcionar

a intemalização do que a empresa está buscando, descreve um resultado desejado, ou seja,

permite vislumbrar outros horizontes nas organizações. A concepção da visão organizacional

forma a base para o próximo passo, que é a formulação da missão organizacional. Bem como

reforça Lobato (2000) a missão delimita a função que a empresa deve desempenhar, as

necessidades que deve atender, buscando justificar a sua razão de existência.

De acordo com Oliveira (2007, p.50) a missão "é a determinação do motivo central da

existência da empresa, ou seja, a determinação de quem a empresa atende. Corresponde a um

horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar". Segundo Hitt (2008, p.I8) "a

missão especifica os negócios nos quais a empresa pretende competir e os clientes aos quais

pretende atender".

A definição da missão é o ponto de partida para a delimitação do meio ambiente que

será analisado e para o estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas, assim como

proporciona o direcionamento para a empresa, movimentando-se a fim de converter as

oportunidades em vantagens competitivas. No entanto, a mesma deve ser mais do que

palavras num pedaço de papel, deve fornecer um alvo para todos pensarem num objetivo

comum. (LOBATO, 2000, p.85)

Complementando a abordagem de Lobato quanto a real função da missão dentro da

organização, Fernandes e Berton (2005) salientam que a missão deve ser vivida dentro da

organização, deve ser constantemente lembrada e deve ser aplicada nas decisões diárias. Os



9

autores ainda reforçam que uma missão deve ser a mais perene possível, pois de alguma

forma, caracteriza a organização em si. A mesma constitui um ponto de estabilidade em um

ambiente em constante mudança, porém, mesmo tendo essa noção de perenidade intrínseca ao

seu conceito, a missão pode ser repensada pela organização, seja em função de uma mudança

significativa do ambiente, por alterações internas em sua concepção de atuação ou pelo desejo

de entrar em novos mercados.

Contudo, a definição da visão e da missão é apenas o principio da formulação da

estratégia. Para transpor a barreira da pretensão para a ação muito mais deve ser feito. Como

aborda Fernandes e Berton (2005) analisar cenários, diagnosticar o próprio perfil e definir a

missão e visão são etapas importantes, porém, de certa forma não acarretam imediatamente

em ações práticas e não resulta em mudança alguma.

2.4.3 Instrumentos Prescritivos e Quantitativos

As questões básicas que norteiam esta fase são "de onde se quer chegar" e de "como

chegar à situação que se deseja". (OLIVEIRA, 2007, p.52). Divide-se, porém, esta em dois

instrumentos perfeitamente interligados: os instrumentos prescritivos, os quais buscam

responder a primeira questão, e os instrumentos quantitativos, os quais buscam responder a

segunda questão.

De acordo com Oliveira (2007) a utilização de instrumentos prescritivos no processo

de planejamento estratégico proporciona a explicitação do que deve ser feito pela empresa

para que a mesma alcance os propósitos estabelecidos na sua missão, direcionando-a ao que

deseja ser, ou seja, sua visão. Estes instrumentos podem ser entendidos como a definição de

objetivos e estratégias que constituirão os meios pelos quais esses objetivos serão alcançados.

Conforme Vasconcelos apud Fernandes e Berton (2005, p.153) "os objetivos são

resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado,

no contexto de seu ambiente, para cumprir sua missão". Em outras palavras, são projeções de

situações futuras desejadas. Segundo Oliveira (2007) há dois níveis de objetivos: objetivos

gerais e objetivos funcionais.

Fernandes e Berton (2005) ressaltam que os objetivos gerais refletem diretamente os

princípios e a missão da empresa, fornecendo aos funcionários uma visão de onde se pretende

chegar a curto, médio e longo prazo. Como aborda Oliveira (2007) no estabelecimento dos

objetivos gerais trabalha-se de maneira mais ordenada os aspectos não quantificáveis, através

da identificação e qualificação das expectativas dos setores de atuação definidos na missão.
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Porém, esses objetivos gerais precisam ser transformados em metas, as quais são

fragmentos de um objetivo. Essas proporcionam uma melhor distribuição de tarefas e um

melhor acompanhamento dos resultados. (LOBATO, 2000, p.l09). A essa fragmentação

pode-se denominar de objetivos específicos ou funcionais. Como aborda Fernandes e Berton

(2005) estes tem características mais de curto e médio prazos e serão mais detalhados,

buscando seguir sempre o rumo estabelecido pelos objetivos gerais da empresa, podendo ser

desdobrados por departamentos, com objetivos elaborados para cada setor da empresa e até

mesmo em metas individuais. Como concluem Fernandes e Berton (2005, p.157) "de certa

forma, a administração estratégica ocupa-se precisamente com isto: estabelecer objetivos, de

forma consistente, com uma missão maior, e alinhados entre si".

Delineado os objetivos gerais e específicos, prossegue-se com a definição da

estratégia mais adequada para o alcance dos mesmos e conseqüentemente da missão da

empresa. Bem como aborda Lobato (2000, p.112) as estratégias "são o que a empresa decide

fazer, considerando o ambiente, para atingir os objetivos, respeitando os princípios, visando

cumprir a missão no negócio". Conforme a abordagem de Hitt (2008) as empresas podem

escolher entre cinco estratégias no nível dos negócios: 1) liderança em custos; 2)

diferenciação; 3) liderança em custos focada, 4) diferenciação focalizada e 5) integrada de

liderança em custo diferenciação. O autor ressalta que cada estratégia no nível de negócios

ajuda a empresa a definir e explorar uma determinada vantagem competitiva em um

determinado mercado de atuação.

Segundo Oliveira (2007) as estratégias podem ser estabelecidas por área funcional da

empresa. A partir das mesmas, são desenvolvidos os projetos para sua implementação, os

quais são consolidados através de planos de ação, quando envolvem diferentes áreas da

empresa.

Para dar suporte a estes planos de ação, utiliza-se de instrumentos quantitativos, os

quais segundo Oliveira (2007, p.54) "consiste nas projeções econômico-financeiras do

planejamento orçamentário, devidamente associadas à estrutura organizacional da empr~~~

necessárias ao desenvolvimento dos planos de ação, projetos e atividades previstas".

2.4.4 Controle e Avaliação

Após a concepção e implementação da estratégia, é de suma importância que a mesma

seja controlada a flfi de identificar os desvios e fazer as correções necessárias para

redirecionar a empresa rumo a sua missão. Esse papel é realizado por meio de um sistema de

medição de desempenho. O qual pode ser definido como
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[...] o conjunto de pessoas, processos, métodos e ferramentas que, conjuntamente,

geram, analisam, expõem, descrevem, avaliam e revisam dados e informações sobre

as múltiplas dimensões do desempenho nos níveis individual, grupal, operacional e

geral da organização, em seus diversos elementos constituintes. (MACEDO

SOARES e RATTON apudFERNANDES E BERTON, 2005, p.181)

A função controle e avaliação, de acordo com Oliveira (2007), é destinada a assegurar

que o desempenho real possibilite o alcance dos padrões que foram, anteriormente,

estabelecidos. O autor ressalta que o controle é uma função do próprio processo

administrativo.

Fernandes e Berton (2005) defendem que um sistema de avaliação bem implantado

permite a integração e conciliação dos objetivos com as diversas áreas funcionais; uma

comunicação de forma integrada a respeito das prioridades a serem buscadas, a sinalização no

que tange ao tipo de comportamento é esperado das pessoas e, o primordial, proporcionar

feedback das ações da organização, contribuindo para o aprimoramento da eficácia.

Em suma, o processo de administração estratégica pode ser visto como bem ilustra a

figura 1:

Ações
Estratégicas

lo.
Ambiente

•... Externo
•...

VisãoJII""

s Missão••••...

•... Ambiente
•... Interno

~, .,,
Formulação da Implementação da

Estratégia Estratégia

~~
.,, .,,
Competitividade

Estratégica
Retornos Acima

da Média
Feedback (ou realimentação)

I....•....••

Informaçõe
Estratégicas

Resultados
Estratégicos

Figura I: O Processo de Administração Estratégica
Fonte: Adaptado pela autora a partir de HITT (2008, p. 5)

Em linhas gerais, de acordo com Hitt (2008) o processo de administração estratégica

inicia-se com a análise dos ambientes externo e interno, nesta são determinados os recursos,

as capacitações e as competências essenciais da organização, ou seja, extrai-se do ambiente
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interno e externo as informações estratégicas que irão dar suporte ao desenvolvimento da

missão e da visão, bem como da formulação da estratégia em si. A fim de implantar a

estratégia a organização desenvolve ações no sentido de obter vantagem competitiva e

retornos acima da média.
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3 BALANCED SCORECARD

3.1 Conceito

o Balanced Scorecard surgiu no início dos anos 90 a partir dos estudos de Robert S.

Kaplan e David P. Norton. Estes, motivados pela crença de que os modos tradicionais de

avaliação de desempenho empresarial estavam tomando-se obsoletos, pois se baseavam

apenas em indicadores financeiros, criaram esta ferramenta que tem auxiliado o processo de

gestão e gerado vantagens competitivas expressivas para as empresas que a utilizam.

De acordo com Kaplan e Norton (1997) o BSC é uma ferramenta de apoio à gestão

estratégica, traduz a missão e a estratégia das organizações, dentro de um vasto conjunto de

medidas de desempenho que auxiliam a gestão da empresa e servem como base para um

sistema de medição. Os autores ressaltam ainda que as medidas financeiras, por si só, são

inadequadas para orientar e avaliar a trajetória organizacional dentro de um ambiente cada vez

mais competitivo.

3.2 O Balanced Scorecard como Sistema de Gestão

Visto que as organizações sofreram drásticas mudanças no que se refere aos modelos

de gestão no final do século XX, em decorrência principalmente do advento da Era da

Informação, surgiu a necessidade de se encontrar um modelo que abrangesse toda essa

complexidade que o novo cenário apresentava. Epstein e Manzoni (1998) reforçam esta noção

ao salientarem que o BSC surgiu da necessidade de captar toda a complexidade da

performance na organização. Em função disso, de acordo com Kaplan e Norton (1997) o BSC

traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, as quais estão organizadas em quatro

perspectivas básicas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e

crescimento. Estas formam a estrutura básica do BSC, conforme a figura 2 apresenta ..
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Finanças
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Visão
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Estraté2ia
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e

Crescimento

Figura 2: Estrutura Básica do BSC
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Kaplan e Norton (1997, p. 10)

Como ressalta Serra e Torres (2004) esse equilíbrio entre as perspectivas, possibilita à

organização estabelecer objetivos organizacionais e realimentar o processo contínuo da

estratégia. Dessa forma, o conjunto de indicadores escolhidos pela organização deve refletir

os fatores críticos dos quais dependem o sucesso da estratégia, mostrando as relações de causa

e efeito entre os indicadores individuais, ou seja, evidenciar como os objetivos não-

financeiros afetam os resultados financeiros de longo prazo.

Dado que o BSC promove esta sinergia entre os níveis organizacionais, pode-se

afirmar que o mesmo pode ser utilizado como sistema gerencial, pois como aborda Fernandes

e Berton (2005), trata dos processos críticos da gestão de empresas ao procurar desenvolver

um senso comum no processo de gestão, definindo seus critérios em bases fundamentais para

a integração entre os setores e níveis decisórios da empresa, facilitando o processo de

comunicação entre estes, por meio do esclarecimento e tradução da visão e missão da

empresa, bem como da estratégia adotada. Em função disso, Kaplan e Norton (1997)

defendem que o BSC é muito mais que um sistema de medidas, o mesmo proporciona uma

efetiva administração da estratégia de longo prazo. Os autores ainda ressaltam que o BSC tem

por finalidade:

• Esclarecer e obter consenso em relação à estratégia.

Comunicar a estratégia a toda a empresa.

Alinhar os objetivos estratégicos com metas de longo prazo e orçamentos anuais.

Identificar e alinhar as iniciativas estratégicas.

Realizar revisões estratégicas periódicas e sistemáticas.

Obter feedback para aprofundar o conhecimento da estratégia e aperfeiçoá-la.

•
•
•
•
•
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Conforme Fernandes e Berton (2005) o BSC tomou-se uma ferramenta adequada para

avaliar e controlar a execução dos objetivos traçados no planejamento estratégico, mas

principalmente, é um instrumento para fomentar a mudança, tomando as organizações mais

flexíveis e transparentes. Kaplan e Norton (1997) reforçam esta afirmação ao dizer que "o

BSC produz mais impacto ao ser utilizado para induzir a mudança organizacional". Essa

flexibilidade abordada pelos autores, só é possível em função de que o BSC possibilita a

organização ter um feedback constante em relação a implementação da sua estratégia

permitindo que a mesma seja monitorada e que se façam as correções necessárias. Sendo

assim a gestão deixa de olhar exclusivamente para os erros do passado para aprender sobre o

futuro, possibilitando àmesma um aprendizado constante.

Como mostra a figura 3, de acordo com Kaplan e Norton (1997) o aprendizado

estratégico inicia-se através do compartilhamento da visão pela empresa como um todo, o que

é feito por meio de um eficiente sistema de comunicação interna, isso leva todos a se

mobilizarem rumo à consecução dos objetivos organizacionais. Este processo contribui para

que as pessoas compreendam como as peças se encaixam e como suas ações afetam a das

outras e assim por diante, estabelecendo uma relação de causa e efeito que busca o alcance da

estratégia estabelecida na visão. Por este motivo pode-se dizer que o BSC não serve somente

para medir a mudança, ele a estimula.

Comunicação
e ligação BSC Feedbac' e

aprerdízado

IPlanejamen o
o negócio

Figura 3: O BSC como Estrutura para Ação Estratégica
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p. 12)

Segundo Fernandes e Berton (2005), pode-se observar que o BSC trabalha com o

estabelecimento de metas com a criação de indicadores que proporcionem aos gestores o

acompanhamento das ações da empresa e dos resultados alcançados, ou seja, se for

comparado com o planejamento estratégico perceber-se-á que não há grandes novidades na
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utilização do BSC. No entanto, os autores afirmam que esta ferramenta "apresenta a

simplificação do processo de estabelecimento de metas e seu controle e, essencialmente, a

comunicação clara e transparente dos objetivos estabelecidos e do equilíbrio entre os setores

da empresa". Outro fator relevante que os autores abordam a fim de distinguir o BSC do

planejamento estratégico reside no desenvolvimento de metas e indicadores atrelados à

agregação de valor aos clientes, aos acionistas e ao desenvolvimento interno da organização,

nos quais se baseiam a abordagem do BSC. Com isso pode-se concluir que a maior diferença

entre o BSC e o planejamento estratégico reside nos critérios utilizados para analisar o plano e

as ações estratégicas da empresa. Pode-se, porém, perceber esta mudança no detalhamento das

perspectivas do BSC que foram apresentadas na figura 2. Cabe ressaltar que, como afirma

Kaplan e Norton (1997), embora as quatro perspectivas do BSC tenham se mostrado

adequadas em diferentes empresas e setores de mercado, as mesmas "devem ser consideradas

um modelo, não uma camisa-de-força".

3.3 As Quatro Perspectivas do Balanced Scorecard

3.3.1 Perspectiva Financeira

Primeiramente, dentro dessa perspectiva, deve-se avaliar a etapa do ciclo de vida em

que a organização se encontra. Como aborda Kaplan e Norton (1997) o BSC deve ser iniciado

com intenso diálogo entre o executivo principal da unidade de negócios e o diretor financeiro

da empresa a respeito da categoria financeira e dos objetivos específicos da unidade. Este

diálogo é de suma importância, pois de acordo com os autores os objetivos financeiros da

empresa devem derivar de sua estratégia e devem atuar com foco nos objetivos e indicadores

das demais perspectivas, resultando em uma relação de causa e efeito direcionada a medição

do desempenho financeiro da empresa.

Dada a importância de uma primeira avaliação sobre o ciclo de vida em que a

organização se encontra. Kaplan e Norton (1997) apontam que há três temas financeiros que

norteiam a estratégia empresarial, são eles:

• Crescimento e mix de receita.

• Redução de custos e melhoria da produtividade .

Utilização de ativos e estratégia de investimentos .•
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Pode-se perceber, portanto, como afirma Fernandes e Berton (2005, p.188), "que os

indicadores de desempenho são o somatório dos modelos tradicionais contábeis com outras

variáveis de análise do desempenho da empresa".

Como aborda Serra e Torres (2004) a função dos indicadores de desempenho

financeiro é informar se a estratégia está contribuindo para a melhoria dos resultados

financeiros. Os autores ressaltam que os indicadores financeiros desempenham um papel

duplo: definem o desempenho esperado da estratégia e servem de meta principal para os

objetivos e para os indicadores das demais perspectivas do BSC.

Dada esta ambigüidade no que tange ao papel dos indicadores financeiros, pode-se

afirmar que

[...] o scorecard deve contar a história da estratégia, partindo dos objetivos

financeiros de longo prazo, relacionando-os à seqüência de ações necessárias em

relação aos processos fmanceiros, de clientes, de processos internos e, por ftm, de

funcionários e sistemas com o objetivo de produzir o desempenho econômico

desejado de longo prazo. (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 65)

3.3.2 Perspectiva dos Clientes

Nesta perspectiva a empresa realiza a identificação dos clientes e dos mercados nos

quais deseja competir. De acordo com Serra e Torres (2004) esses segmentos produzirão o

componente de receita dos objetivos financeiros da organização, sustentando a relação de

causa e efeito. De acordo com Kaplan e Norton (1997) a identificação das propostas de valor

direcionadas a estes segmentos é primordial para o desenvolvimento de objetivos e medidas

na perspectiva dos clientes.

Uma vez realizada a identificação dos segmentos de atuação, a empresa deve cuidar

dos objetivos e indicadores específicos. Estes, como abordam Kaplan e Norton (1997), estão

divididos em dois grupos de medidas: essenciais e vetores de desempenho. O grupo de

medidas essenciais engloba medidas que praticamente todas as empresas utilizam, porém o

grupo que abrange os vetores de desempenho representa as medidas que irão diferenciar a

empresa no seu mercado de atuação, ou seja, englobam as propostas de valor que a empresa

tentará oferecer aos seus segmentos específicos de clientes e mercado.

Como mostra a figura 4, as medidas essenciais devem ser agrupadas em uma cadeia

formal de relações de causa e efeito que levarão a empresa ao alcance dos objetivos

financeiros de longo prazo.
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Participação
de Mercado

Captação de
Clientes

Lucratividade
dos Clientes

Retenção de
Clientes

Satisfação
dos Clientes

Figura 4: Medidas Essenciais na perspectiva dos Clientes
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Kaplan e Norton (1997, p. 72)

Como ressalta Serra e Torres (2004) é de suma importância lembrar que o BSC,

enquanto descrição da estratégia da organização deve identificar os objetivos relacionados

com os clientes em cada um de seus segmentos. Isto poder feito através dos vetores de

desempenho, os quais refletirão como a empresa agrega valor ao seu produto/serviço na forma

como interage com seus clientes.

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.77) "proposta de valor é o conceito fundamental

para o entendimento dos vetores das medidas essenciais de satisfação, captação, retenção e

participação de mercado". Serra e Torres (2004) complementam esta abordagem ao

afirmarem que essa proposta de valor será a força propulsora dos indicadores essenciais de

resultados, ou seja, os indicadores que dizem respeito aos clientes.

Segundo Kaplan e Norton (1997) os vetores de desempenho podem ser dispostos em

três categorias:

• Atributos dos produtos/serviços.

• Relacionamento com os clientes.

• Imagem e reputação da empresa.

A forma como esses vetores de desempenho são gerenciados pela organização poderá

levá-la a oferecer propostas de valor superiores aos seus segmentos-alvo. Por esta razão o

primeiro passo, que consiste na identificação dos segmentos de atuação da empresa, é

substancialmente importante nesta perspectiva, pois como aborda Serra e Torres (2004, p.23)

"a essência da estratégia não é apenas escolher o que fazer; ela exige também que se escolha o

que não fazer. Isso implica que a organização identifique e enfoque seus segmentos de

mercado, cuide dos objetivos e dos indicadores específicos e utilize todas as estratégias de

marketing. "
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3.3.3 Perspectiva dos Processos Internos

Os indicadores da perspectiva dos clientes e financeira, por si só não levam a

organização ao alcance dos seus objetivos estratégicos, pois estes indicadores estão apoiados

nos processos internos que produzirão os resultados desejados nas duas perspectivas

anteriores. Como salienta Serra e Torres (2004) na perspectiva dos processos internos

identifica-se aquilo que é mais crítico para a realização dos objetivos das duas perspectivas

anteriores. Os autores ressaltam que apesar da importância desta perspectiva na construção do

BSC, a mesma só tem seus parâmetros definidos após a definição dos objetivos e medidas

para as duas perspectivas anteriores. Segundo Kaplan e Norton (1997) isso ocorre em função

de que "essa análise seqüencial, de cima para baixo, costuma revelar processos de negócios

inteiramente novos nos quais a empresa deverá buscar a excelência".
,
E essa análise seqüencial que, segundo Kaplan e Norton (1997), distingue o BSC dos

tradicionais sistemas de medição de desempenho, pois os sistemas tradicionais visam o

controle e a melhoria dos processos já existentes.

De acordo com Fernandes e Berton (2005) o objetivo central desta perspectiva é

avaliar o grau de inovação nos processos de gestão que a empresa possui e o nível de

qualidade das suas operações. Para atingir este objetivo, Kaplan e Norton (1997) recomendam

a construção de uma cadeia de valor completa dos processos internos que inicie com o

processo de inovação, prossiga com os processos de operações e finalize com o serviço pós-

venda. Como reforça Serra e Torres (2004) "uma cadeia de valor genérica (Figura 5) serve de

modelo para que as organizações possam adaptar-se ao construir a perspectiva dos processos

internos".

Processo
Processo de Processo de de Serviço
Inovação Operações Pós-Venda

Identificação Satisfação
Identificar Idealizar Ofe Gerar Entregar Serviçosdas daso de Produtos! Produtos! Produtos! aos

necessidades Mercado Serviços Serviços Prestar Clientes necessidades
dos Clientes dos Clientes

Figura 5: Modelo da Cadeia de Valores Genérica
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Kaplan e Norton (1997, p. 102)

Segundo Kaplan e Norton (1997) o processo de inovação consiste em identificar as

características dos segmentos de mercado que a empresa deseja atender, projetando e

desenvolvendo produtos e serviços que atendam segmentos específicos, posteriormente parte-

se para o processo de operações, no qual devem ser identificadas as características de custo,
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qualidade, tempo e desempenho que permita a empresa oferecer produtos e serviços

diferenciados, e por fim atribui-se ao serviço pós-venda aspectos importantes após a entrega

do produto ou a prestação do serviço ao cliente a fim de garantir a satisfação do mesmo e

atingir os objetivos da perspectiva dos clientes e consequentemente dos acionistas.

Essa correlação entre a cadeia de valor e a definição de objetivos e medidas dos

processos internos leva-nos a conclusão de que
[...] a empresa pode, por intermédio da cadeia de valor, analisar os custos associados

a cada uma das atividades e compará-los com o valor que cada uma delas em

particular provê para o cliente. Ao identificar os direcionadores de custo ou de valor

os fatores que determinam o custo ou o valor para cada uma das atividades - e as

relações de causa e efeito que reduzem o custo, adicionam valor e inibem as

imitações, as organizações podem desenvolver e avaliar melhor suas estratégias.

(SERRA e TORRES, 2004, p. 126)

3.3.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

Os objetivos traçados nas perspectivas anteriores mostram em que aspectos a

organização deve se destacar a fim de obter sucesso na sua estratégia. Porém, estes são

sustentados e implantados por pessoas, as quais a partir do conhecimento que detêm irão

operacionalizar os objetivos traçados nas três perspectivas anteriores. Kaplan e Norton (1997)

abordam que "os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento são os vetores de

resultados excelentes nas três primeiras perspectivas do scorecard".

Isso fica bem explicito na abordagem de Serra e Torres (2004) ao salientarem que o

valor da empresa está diretamente ligado à sua capacidade de continuar a desenvolver seu

capital intelectual, identificando e aprimorando as lideranças, melhorando a eficiência

operacional e conseqüentemente criando mais valor para o cliente.

Kaplan e Norton (1997) complementam esta abordagem ao afirmar que o BSC foca o

investimento no futuro, tomando-se essenciais os investimentos em novos equipamentos e

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, porém estes sozinhos não são suficientes. Os

investimentos em pessoal, sistemas e procedimentos são primordiais para que as empresas

alcancem os objetivos de crescimento financeiro a longo prazo. Como aborda Fernandes e

Berton (2005) essa perspectiva ganha maior destaque à medida que os recursos humanos são

os verdadeiros representantes da capacidade de gerar novas estratégias e produtos para a

empresa.

Como aborda Kaplan e Norton (1997) essa perspectiva está apoiada em três

categorias: capacidades dos funcionários, capacidades dos sistemas de informação e
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motivação e alinhamento. Em suma, como afirma Serra e Torres (2004) "os resultados

dependem fundamentalmente da competência e da satisfação do quadro de funcionários, da

infra-estrutura tecnológica e de que haja clima para a ação".

Para que esta relação de causa e efeito ocorra eficazmente, bem como aborda

Fernandes e Berton (2005), é necessário que a empresa adote modelos de gestão

descentralizada em vez de sistemas hierárquicos de gestão. Os autores ressaltam ainda que

essa mudança de mentalidade e de visão talvez seja a maior barreira para a adoção do BSC

como uma ferramenta efetiva de gestão.

3.4 O Processo de Implementação do BSC

De acordo com Serra e Torres (2004) o processo de implementação do BSC passa por

quatro etapas contínuas, as quais estão representadas na figura 6.

Dermição da estratégia

Revisão dos indicadores e dos
resultados

Dermição dos indicadores da
estratégia

Integração dos indicadores ao
sistema de gerenciamento

Figura 6: Etapas para implementação do BSC
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Serra e Torres (2004, p.128)

Como mostra a figura 6 o processo de implementação do BSC inicia-se com a

definição da estratégia, nesta etapa os objetivos e metas da organização devem ser explícitos

de forma clara a todos os níveis da organização. Como salienta Serra e Torres (2004, p.129)

"os scorecards funcionais devem estar alinhados aos dos níveis superiores, até o nível

corporativo". Kaplan e Norton (1997) salientam a importância desta fase ao afirmarem que

durante esse processo a administração pode iniciar o desenvolvimento de um Balanced

Scorecard associado a um novo plano de longo prazo, podendo assim rever sua estratégia

todos os anos.

Após a revisão da estratégia corporativa parte-se para a definição dos indicadores da

estratégia, a qual consiste no desenvolvimento de indicadores para as quatro perspectivas do

BSC que irão dar suporte a estratégia, sendo que estes são definidos a partir da estratégia
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organizacional definida no planejamento estratégico. Serra e Torres (2004) salientam que se

deve usar o menor número possível de indicadores para que não haja sobrecarga de

informações, sendo que estes devem mostrar as relações de causa e efeito entre eles.

Definido os indicadores deve-se integrá-los ao sistema de gerenciamento, isso

implica dizer, como afirma Serra e Torres (2004, p.130), que "o BSC deve ser integrado à

estrutura, à cultura e às práticas de RH da organização". Kaplan e Norton (1997) reforçam

esta abordagem ao salientarem que os gestores têm que saber administrar essa relação entre os

objetivos e recompensas, pois enquanto os incentivos e recompensas estiverem atrelados a

medidas de desempenho de curto prazo os gestores terão dificuldades em manter o foco e o

comprometimento com a criação de novos relacionamentos e capacidades. Os autores

afirmam ainda que "a empresa deve adquirir primeiro alguma experiência de gerenciamento

com o BSC antes de vinculá-lo explicitamente ao seu sistema de recompensas".

Com o BSC já integrado às práticas da organização a última fase direciona a mesma a

fazer a revisão dos indicadores e dos resultados alcançados durante o processo de

elaboração e implementação do BSC. Em outras palavras, leva a organização a um feedback e

ao estabelecimento de um processo de aprendizado estratégico. Como afirma Kaplan e Norton

(1997, p.264) "deve-se criar um sistema de feedback estratégico para testar, validar e

modificar as hipóteses incorporadas à estratégia da unidade de negócios". Complementando a

abordagem dos autores, Serra e Torres (2004) afirmam que a revisão dos indicadores deve

dizer se o desempenho está sendo mostrado, se a estratégia mudou desde a última revisão e se

os indicadores devem ser ou não mudados.

Kaplan e Norton (1996) ressaltam que para se chegar a um sistema gerencialmente

estabilizado talvez seja preciso cerca de trinta meses, sendo que a organização pode percorrer

esses quatro processos duas ou três vezes.

Visto que o processo de implementação do BSC requer o envolvimento de todos os

níveis da organização e principalmente de uma mudança de paradigmas, pode-se afirmar que

implementá-lo não é uma tarefa fácil. Como afirma Kaplan (1999a) "desenvolver e

implementar um sistema de gerenciamento BSC numa empresa não é uma iniciativa das mais

simples".

Kaplan e Norton (1997) propõem uma série de passos para a construção do BSC, o

qual se divide em quatro etapas, as quais estão representadas e sintetizadas no quadro 1.
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Fases Tarefas Descrição
I. Definição da arquitetura de
indicadores

1. Selecionar a unidade organizacional
adequada

Definir junto à alta administração a
unidade de negócios à qual se aplicará o
scorecard.

2. Identificar as relações entre a unidade de
negócios e a corporação

Analisar o relacionamento da unidade
com outras unidades, além da estrutura
divisional e corporativa. Realiza-se
entrevistas com os principais executivos
nos níveis divisional e cOfQorativo.

11. Estabelecer consenso em
função dos objetivos
estratégicos

3. Realizar a primeira série de entrevistas Preparar e disponibilizar o material
básico do BSC, bem como os
documentos internos sobre a visão, a
missão e a estratégia da unidade de
negócio aos altos executivos. Após
avaliação, estes são entrevistados para
obter informações sobre os objetivos
estratégicos e as idéias preliminares da
empresa para as medidas do BSC,
abrangendo as quatro perspectivas.

4. Sessão de síntese A equipe do projeto se reúne para discutir
as respostas obtidas nas entrevistas.

5. Workshop executivo: primeira etapa Realiza-se uma reunião com a equipe da
alta administração para dar início ao
processo de geração de consenso em
relação ao scorecard. Essa eqUIpe é
dividida em quatro subgrupos, os quais
ficarão responsáveis por identificar de
três a quatro objetivos estratégicos para
cada perspectiva do BSC.

111.Escolha e elaboração dos
indicadores

6. Reuniões dos subgrupos Em várias reuniões os subgrupos irão
trabalhar a fundo nos objetivos
estratégicos definidos anteriormente,
desdobrando-os em indicadores para as
quatro perspectivas.

7. Workshop executivo: segunda etapa Realiza-se uma reunião com a alta
administração, seus subordinados diretos
e um maior número de gerentes de nível
médio para debater a visão, a estratégia,
os objetivos e os indicadores
experimentais da organização para o
scorecard.

IV. Elaboração do plano de
implementação

8. Desenvolver o plano de implementação Forma-se uma nova equipe composta
pelos líderes de cada subgrupo, os quais
formalizarão as metas e desenvolverão o
plano de implementação para o
scorecard.

9. Workshop executivo: terceira etapa A equipe do projeto se reúne para chegar
a decisão final sobre a visão, os objetivos
e os indicadores desenvolvidos nos dois
primeiros workshops e para validar as
metas propostas pela equipe de
implementação.

10. Finalizar o plano de implementação Integrar o BSC ao sistema gerencial da
organização.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Kaplan e Norton (1997)

A fim de complementar o processo apresentado anteriormente, Olve, Roy e Wetter

apud Cimino (2004) apresenta uma estrutura para o processo de construção do scorecard que

pode ser adaptado à realidade de diversas companhias levando em conta suas condições
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internas, bem como, sua posição no mercado. Este processo é composto por onze etapas, as

quais estão sintetizadas no quadro 2.

Quadro 2: Etapas para a criação de um BSC segundo Olve, Roye Wetter
Etapas Descrição

1. Definir a indústri~ descrever seu
desenvolvimento e o papel da companhia

Realização de entrevistas individuais,
basicamente com a alta direção e com os
líderes de opinião maIS influentes na
companhi~ a principal importânci~ das
mesmas, está em ouvir o que as pessoas
dizem e, assim, orientar decisões e
atitudes que nortearão a empresa de
modo que adquira o dinamismo
necessário para as adaptações
estratégicas.

2. Estabelecer e confirmar a visão da
companhia

Os participantes expressam em poucas
palavras-chave como interpretam a visão
do negócio sob a ótica de quatro
perspectivas: fmanceira; do cliente; do
processo; e do desenvolvimento, então, a
partir do panorama que for criado, irá se
estabelecer as prioridades e, após as
discussões, uma conclusão.

3. Estabelecer as perspectivas Determinar as perspectivas para se
construir um scorecard

4. Romper a visão conforme cada perspectiva
e formular os objetivos estratégicos gerais

Traduzir a visão para termos concretos a
partir das perspectivas, anteriormente,
estabelecidas e alcançar o equilíbrio total.

5. Identificar os fatores críticos do sucesso A companhia decide quais são os fatores
mais críticos para o sucesso e relaciona-
os em ordem de prioridade.

6. Desenvolver medidas, identificar as causas
e os efeitos e estabelecer um equilíbrio

Propõem-se as medidas e, em seguid~
estuda-se a viabilidade das mesmas ao
mesmo tempo em que é verificada a
estrutura e a consistência lógica das
mesmas. Utiliza-se de técnicas como o
Brainstormi~i·

7. Estabelecer um scorecard abrangente Apresentar às pessoas, o scorecard para
ser aprovado.

8. Ruptura do scorecard e medidas por
unidade organizacional

Decompor e aplicar os scorecards nas
unidades organizacionais de nível mais
baixo.

9. Formular objetivos Formular os objetivos tanto de curto e
longo prazo, atentando-se para que esses
sejam consistentes com a visão
abrangente e a estratégia geral; bem
como, que eles não entrem em conflito
uns com os outros.

10. Desenvolver um plano de ação Desenvolvem-se os planos de ação, nos
quais se deve incluir tanto as pessoas
responsáveis como, também, um
programa para o relatório provisório e o
relatório final.

11. Implementação do scorecard Acompanha-se continuamente, para que
o mesmo possa preencher seu papel como
uma ferramenta de gestão.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Olve, Roy e Wetter apud Cimino (2004)

2 Procedimento utilizado para solucionar problemas por meio de diversas idéias.
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Pode-se citar ainda a proposta de criação do BSC idealizada por Rocha, Salzer e Silva

e Thielmann (2002), a qual consiste em três fases que estão representadas no quadro 3.

Quadro 3: Etapas para a criação de um BSC segundo Rocha, Salzer e Silva e Thielmann
FASES DESCRIÇÃO DA FASE ETAPAS

1. Preparação para Implantação do
Processo de Gestão Estratégica

Sistematizado

2. Criação da Orientação Estratégica

3. Instrumentação da Gestão
Estratégica

Significa reunir as pessoas-chave da
organização para a implantação do 1. Formação da equipe e adequação da
processo sistematizado de gestão metodologia de trabalho.
estratégic~ criando e expandindo a 2. Mobilização e Treinamento
esfera de comprometimento com o 3. Comunicação
sucesso do projeto.
A orientação estratégica define e
compartilha uma estrutura de
estratégias e políticas, voltadas para os 1. Posicionamento Estratégico
diversos públicos de interesse, que dá 2. Montagem do BSC
forma aos itens de gestão e ações
futuras da organização.
Estando a organização mobilizada e
dotada da orientação estratégica; os 1. Implantação do Sistema
participantes do projeto devem 2. Implantação do Processo de Gestão
implementar o Sistema e o Processo de Estratégica
Gestão Estraté~ica.

Fonte: Rocha, Salzer e Silva e Thielmann (2002)

Como se pode observar há uma infinidade de propostas de criação e implementação do

BSC. No entanto, o processo adotado será diferente para cada tipo de organização, pois a

escolha irá depender do tamanho e do escopo competitivo da mesma. Como afirma Silva

(2000) a implantação do BSC depende da estrutura da organização, devendo existir uma etapa

inicial de preparação que determine a sua abrangência (escopo) e quem participará do

processo. As unidades de negócio que devem participar do processo são aquelas que tenham

seus próprios clientes, facilidades de produção e indicadores estabelecidos.
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4 GESTÃO EM SAÚDE

4.1 Gestão Hospitalar

Dada a complexidade que envolve o setor de saúde nos dias atuais encontrar formas

eficazes de gerir as empresas que compreendem tal setor é uma necessidade emergente. Como

afirma Ferreira e Calabro apud Cavalcante e Ferreira (2006) a gestão está presente nas

organizações e ocupa um papel importantíssimo na sua condução, através do seu modelo será

possível o desenvolvimento de produtos e serviços que agreguem valor aos clientes.

Gerir uma organização hospitalar é uma tarefa árdua, pois se pode encontrar nesta dois

conflitos potenciais em função de um sistema descentralizado de gestão. Braga Neto apud

Andrade (2008), afirma que o modelo tradicional de organização interna dos hospitais é

composto por dois sistemas que atuam em paralelo: um sistema administrativo e um sistema

médico-assistencial. O autor salienta ainda que esse conflito é decorrente da diferença de

propósitos inerentes a cada um desses dois sistemas, pois o principal objetivo do sistema

administrativo é garantir um bom desempenho econômico para a organização, já o sistema

médico-assistencial tem como principal objetivo garantir um atendimento de qualidade , sem

nenhuma associação com mais ou menos custo gerado. O autor sintetiza esse paradoxo na

abordagem de Harris (1977 apud Braga Neto) ao afirmar que "o hospital é como se fosse duas

firmas em uma".

Em decorrência do exposto anteriormente, emerge na atual gestão hospitalar a

necessidade de buscar novas formas de gestão que visem a resolução deste conflito de

interesses, buscando a maximização dos resultados financeiros concomitante a prestação de

um atendimento de qualidade. Alcançar esse equilíbrio quanto aos objetivos é o que as

empresas buscam no planejamento estratégico, não somente uma organização hospitalar, bem

como as organizações em geral. Como afirma Pereira, Galvão e Chanes apud Cavalcante e

Ferreira (2006) existem muitas razões que tomam o ato de se planejar algo de suma

importância. Destaca-se 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.

Dentro dessa perspectiva do planejamento estratégico encontram-se ferramentas

altamente eficazes no sentido de executar e controlar as ações estratégicas. O BSC é uma
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ferramenta que tem proporcionado as organizações controlar a estratégia obtendo feedback

constante para que os ajustes necessários sejam realizados antes que se perca a rota que é a

estratégia em si, em outras palavras, o BSC tem sido um "direcionador" da estratégia

organizacional. Segundo Oliva e Borba apud Cavalcante e Ferreira (2006) o que sustenta o

planejamento estratégico é a vontade da organização, no caso a hospitalar, de desenvolver-se

em todos os sentidos: fisico, econômico e social. Porém para aplicá-los é necessário que haja

mudanças significativas na prática gerencial, em especial no processo de gestão e no

comportamento organizacional. Esse é um processo que a cada dia é construído, até que se

alcancem os resultados esperados. Para isso fazem-se necessárias novas técnicas e novos

métodos de trabalho.

O BSC é apresentado por Oliva e Borba apud Cavalcante e Ferreira (2006) como

"uma nova abordagem para organizações de saúde, que crescerá e se desenvolverá com o

auxílio de instrumentos de uma moderna gestão". Essa transição se dá de um modelo

tradicional para um futurista, conforme o quadro 4 apresenta.

Quadro 4: Perfil da Organização de Saúde Competitiva pelo Emprego do Planejamento Estratégico e
Avaliado pelo BSC.

Organização de Saúde Tradicional 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 qualidade da Direcionada pela acreditação da qualidade e para o

assistência Cliente
Tem foco do acionista ou do gestor Tem foco nos acionistas, comunidade, parceiros, força de

trabalho e outros.
Enfase frnanceira 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 a partir de Oliva e Borba apud Cavalcante e Ferreira (2006)

Convergir para este novo modelo de organização de saúde é primordial para que as

empresas que formam tal setor possam sobreviver neste mercado tão competitivo. Com isso a

busca da gestão pela qualidade tem se intensificado nos últimos anos, principalmente em se

tratando de organizações da área de saúde.
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4.2 O Segmento de Assistência Médica Privada no Brasil

Cabe ressaltar neste cenário tão complexo que envolve o setor de saúde nos dias a ·

a presença das operadoras de saúde, as quais têm grande impacto na gestão dos hosp· ·

privados, sendo que as mesmas são responsáveis pela maior fonte de receita dos mesm s.

Essa simbiose ocorre pelo fato de que

[ •.0] a área de saúde é um ambiente complexo, no qual as políticas de saúde, a form

de interação e a prestação do serviço tomam alguns fatores mais relevantes para a

melhoria da qualidade de atendimento. Nesse sentido, é importante que haoa

eqüidade e otimização dos recursos, bem como a interação entre cliente e fornecedor

do serviço, no modelo de assistência à saúde. (BORBA e NETO, 2008)

Com isso pode-se perceber que essa busca por novos modelos de gerir as organizações

de saúde tem impactado no aumento crescente do número de pessoas que buscam a

assistência médica privada, como se pode constatar no quadro 5. Essa busca por novos

modelos de gestão focados na qualidade assistencial aliados a precariedade do sistema de

saúde pública brasileiro tem impactado fortemente para tal evolução.

5: Beneficiários de lanos de saúde, cobertura assistencial · - 2003-2009)

D O 3
D 20

D 2005

D 2 06

o 7/2007

D 2 O

31. . 56.05
3. 5.555 5.56 .311 3 .00 . 6

35.2 o. 6.523.369 1.73 .33
3 .122.119 7.730. 852.883
38 99.10 . .3 7.338

1 15. 15 52.. 0.10
lar/20 1.6 53.7 8

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - ANSIMS - 03/2009

Salientando ainda a importância da assistência a saúde privada no Brasil, observa-

uma grande concentração das operadoras na região Sudeste, como se pode constatar na figur

7. Isso se deve ao fato de a mesma configurar como a região mais desenvolvida do país co a

presença de grandes parques industriais.
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Sul

Sudeste
60,2%

Centro-Oeste
6,5%

Norte
2,9%

14,4%

Figura 7: Distribuição percentual das operadoras em atividade, por Grandes Regiões da sede (Brasil)
Fonte: Cadastro de Operadoras - ANSIMS - 03/2009

Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS) as regiões que possuem o maior número

de usuários são também as que têm maior número de operadoras de saúde, aumentando a

concorrência entre si, sendo que, conforme a figura 7 apresentou 60,2% das operadoras estão

concentradas na região Sudeste.

Pode ...se afirmar, portanto, que o crescimento do número de vínculos de beneficiários a

planos privados de saúde indica a relevância que esses planos têm na assistência à saúde no

país. Seja como um dos principais beneficios indiretos da remuneração dos trabalhadores, no

caso dos planos vinculados ao mercado de trabalho, seja por decisão individual de consumo,

no caso dos planos individuais, a realidade é que esse mercado apresenta uma tendência de

crescimento. (ANS, 2008)
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5 ESTUDO DE CASO

5.1 Metodologia

Em decorrência do problema de pesquisa abordado e dos objetivos que se espera

alcançar através do presente estudo o método de pesquisa adotado foi a pesquisa exploratória

aplicada. Esta, segundo Salomon (1996) "se destina a aplicar leis, teorias e modelos, na

solução de problemas que requerem ação ou diagnóstico de uma realidade". Utilizou-se deste

método juntamente com outros dois instrumentos de pesquisa: os estudos de conjuntos

(surveys) e o estudo de caso.

Segundo Alencar (2000) survey é um método de coleta de informações que possui as

seguintes características:

1. tem o propósito de produzir estatísticas sobre alguns aspectos da população (ou

universo) estudada;

2. as informações são coletadas por entrevista direta (contato "face a face" ou por

telefone) ou por correspondência e as respostas às questões formuladas constituem os

dados a serem analisados;

3. geralmente, as informações são coletadas usando uma amostra da população estudada.

Como se pode perceber o survey se baseia em recolher dados de um número

relativamente grande de casos. Já o estudo de caso estuda a interação dos fatos que produzem

a mudança. Dada esta abordagem de precursor da mudança organizacional o mesmo pode ser

definido como uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro

de seu contexto na vida real. (YIN, 2005, p.32)

Buscou-se aliar estes métodos a fim de abranger uma maior quantidade de dados, tanto

qualitativos e quantitativos para que o resultado da pesquisa se aproximasse ao máximo da

realidade da organização estudada.

Inicialmente utilizou-se de uma base teórica para aprofundar o problema de pesquisa,

e posteriormente foi realizado o estudo de caso e um levantamento de dados a fim de

responder ao problema de pesquisa e propor soluções de melhoria.

Para a coleta das informações acerca do estudo de caso utilizou-se de entrevista face a
"face, a qual seguiu um roteiro pré-estruturado (APENDICE I). A entrevista foi realizada com

a responsável indicada pela direção da instituição que contemplou o estudo de caso. Além da
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entrevista face a face, utilizou-se de material institucional fornecido pela organização e

consulta ao site da mesma.

A pesquisa teve seu início no mês de agosto de 2009, sendo que o primeiro contato

com a instituição foi feito por meio de uma declaração emitida pela universidade solicitando a

aprovação da pesquisa. Concedida a autorização pela superintendência do hospital

estabeleceu-se o primeiro contato com a pessoa responsável indicada pela mesma, a qual foi

realizada por telefone e e-mail. Após o primeiro contato, agendou-se a primeira visita pessoal,

a qual ocorreu no dia 18 de agosto de 2009. Já a segunda visita pessoal ocorreu no dia 22 de

setembro de 2009 e foi gravada conforme autorização prévia da pessoa entrevistada.

Posteriormente a fase de coleta de informações e estruturação do estudo de caso,

partiu-se para a realização do levantamento dos dados, a qual ocorreu no mês de outubro de
A

2009 e foi realizada por meio de um questionário objetivo (APENDICE 11), o qual foi

construído com base na teoria acerca do tema abordado.

A pesquisa tem como intuito responder ao problema de pesquisa e validar as

informações coletadas. No entanto devido a algumas limitações que ocorreram durante o

processo de aplicação da mesma, um dos objetivos do estudo, que era abranger todos os níveis

da organização, não pode ser alcançado em sua plenitude.

5.2 Resultados e Discussão

5.2.1 Contextualização da Instituição

A Instituição que contempla o presente estudo situa-se na cidade de Volta Redonda e

faz parte de um grupo que atua na administração de hospitais no Brasil e recentemente se uniu

a uma rede internacional, a IHG - International Hospital Group, cuja sede é em Dallas, EUA.

Esta consiste em uma rede especializada em planejar, implantar e administrar unidades

médico-hospitalares, a qual possui anos de experiência no mercado nacional, aplicando as

mais avançadas técnicas de administração organizacional e gestão da qualidade.

O grupo iniciou suas atividades no ano de 1992 e desde então vêm se associando a

diversas empresas da área de saúde, sendo que a associação do grupo à instituição a ser

estudada se deu no ano 2000. O Hospital abrange uma área de 12.300 m2, possui 105 leitos,

26 leitos críticos e 8 salas de cirurgia, sendo que atende a toda a região Sul Fluminense. A

instituição trabalha com uma política da qualidade bem defmida, a qual consiste em garantir a

qualidade na assistência médica buscando a otimização dos resultados operacionais. Para tal a

mesma passou pelo processo de acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA),
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a qual é configura como uma organização não governamental, caracterizada como pessoa

jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de interesse coletivo, com abrangência de

atuação nacional que tem por objetivo promover a implementação de um processo

permanente de avaliação e de certificação da qualidade dos serviços de saúde. A instituição

alcançou o nível máximo de acreditação da referida organização em 2006.

Atualmente a instituição conta com um quadro de, aproximadamente, 500

colaboradores, os quais são regidos por uma política de recursos humanos que se baseia na

valorização das competências individuais, proporcionando o desenvolvimento constante com

a adoção de padrões éticos de conduta.

5.2.2 Planejamento Estratégico

o Planejamento Estratégico da unidade hospitalar em questão é subdivido em três

níveis: estratégico, tático e operacional, conforme a figura 8 apresenta. A equipe que

desenvolve o planejamento no nível estratégico é composta pelo presidente, vice-presidente e

diretores de operações, finanças e tecnologia da informação (TI), sendo que estes são

responsáveis pelo planejamento global do grupo ao qual a instituição pertence.

Posteriormente, as estratégias e diretrizes delineadas pela diretoria do grupo são transmitidas

às suas unidades através de seus diretores regionais, os quais irão traçar estratégias adequadas

ao ambiente em que estão inseridas, porém com base na estratégia do grupo como um todo.

Por fim, no nível operacional encontram-se os hospitais da rede, os quais através de seus

respectivos superintendentes irão traçar estratégias específicas de acordo com o mercado de

atuação de cada uma.

Presidente, Vice-Presidente e
Diretores de Operações

Diretores Regionais
Tático

Operacional
Superintendentes das

Unidades

Figura 8: Níveis do Planejamento Estratégico da Unidade Hospitalar
Fonte: Elaborado pela autora a partir de entrevista pessoal
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A instituição segue os pressupostos do planejamento estratégico formal, o qual

compõe a análise prévia dos ambientes interno e externo a fim de delinear as estratégias que

vão de encontro aos objetivos da alta direção.

Este processo se desenvolve da seguinte forma: a primeira fase consiste em reunir o

grupo que irá elaborar o planejamento estratégico, sendo que este é formado pelos principais

gestores do hospital. Nesta primeira fase elabora-se, a partir da análise dos ambientes interno

e externo, a matriz SWOT a partir da qual são cruzadas as informações e definidas as

estratégias que irão direcionar a organização ao alcance da sua missão e visão. Para a análise

do ambiente interno utiliza-se de ferramentas próprias de cada setor ou área da instituição

como, por exemplo, análise das informações financeiras, operacionais, dentre outras, sendo

que esta análise é feita através dos relatórios de desempenho operacional (RDO) de cada área

ou setor. Já para a análise do ambiente externo, utiliza-se de ferramentas como, por exemplo,

análise das cinco forças de Porter, análise setorial, Market Share do Hospital, dentre outras.

De posse das informações contidas no cruzamento da SWOT, os gestores partem para uma

segunda fase, a qual consiste em definir os planos de ação que levarão a instituição ao alcance

das estratégias. Na elaboração deste são definidas as atividades, os responsáveis, os prazos e

os indicadores.

A revisão do planejamento estratégico da instituição é realizada anualmente, sendo

que as alterações são feitas de acordo com a demanda do mercado e da análise do ambiente

competitivo em que a mesma atua.

A instituição trabalha com uma estratégia focada na qualidade assistencial atrelada à

redução de custos, esta vai de encontro a três objetivos, os quais foram definidos pelo grupo

que administra a mesma e estão pautados na gestão da qualidade, são eles:

1) a convergência com os parceiros internacionais;

2) a implementação do gerenciamento por Balanced Scorecards; e

3) a acreditação internacional.

Pautado nesses objetivos gerais, cada unidade do grupo constrói seu próprio

planejamento estratégico, porém a missão, visão e os valores e compromissos são

compartilhados entre todas as unidades do grupo. Esses, portanto são transmitidos de forma

clara e concisa aos funcionários assim que os mesmos são admitidos. Estes, inicialmente, são

apresentados a instituição por meio de uma Palestra de Integração, na qual todas essas

diretrizes são transmitidas. Também como forma de manter esses valores em constante

EC •UF'F· ~.!~~· DBr •Biblioteca do Aferr do
POLO UNrVERSITARIO DE VOlt REDONDA
Código da Obra I Có igo do Exemplar
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contato com os colaboradores, estes se encontram fixados em todas as áreas da instituição,

conforme pode ser observado na visita à mesma.

MISSÃO: "Ser reconhecida internacionalmente por utilizar as melhores práticas e,

através da melhoria contínua, alcançar a excelência na qualidade dos serviços prestados a

todos os clientes ".

VISÃO: "Ser a rede de saúde mais confiável e da mais alta qualidade internacional"

VALORES: "qualidade, sustentabilidade e ética".

Ao compartilhar a missão, a visão e os valores e as diretrizes definidas pelo nível

estratégico, o qual é representado pela direção do grupo ao qual a instituição faz parte, busca-

se o alinhamento estratégico, visto que um dos principais resultados esperados de um

planejamento é o alinhamento das ações da organização, de seu nível estratégico ao

operacional.

Percebe-se, portanto, que o planejamento estratégico da instituição é pautado na gestão

da qualidade através da qual se busca a melhoria dos serviços prestados e conseqüentemente a

redução dos custos, aumentando sua margem de lucratividade. Sendo que todas as unidades

do grupo seguem os mesmos objetivos, adaptando-se ao ambiente ao qual estão interagindo.

Essa política da qualidade é pautada no objetivo de implementar e garantir o alcance

das metas institucionais. Segundo a coordenadora da qualidade da instituição a política da

qualidade se subdivide em diversas divisões, porém estas falam entre si buscando a integração

e o alinhamento estratégico. Conforme a própria salientou

[...] há um processo organizado de gestão que busca a qualidade assistencial, a qual

só pode ser alcançada através de processos organizados, o que na verdade é uma

simbiose. (trecho da entrevista realizada com a coordenadora da qualidade)

A política da qualidade da instituição tem, portanto, três focos:

1) garantir e monitorar a qualidade assistencial;

2) desenvolver programas que garantam a qualidade assistencial e através desta a

segurança assistencial, a segurança para o funcionário e para o usuário e

3) implementar um modelo de gestão unificado nas diversas áreas.
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Pode-se associar, portanto, toda essa dinâmica do planejamento estratégico da

instituição, ao que é exposto pela teoria no que tange as fases do processo de administração

estratégica citado por Oliveira (2007), conforme o quadro 6 sintetiza.

Quadro 6: Fases do Planejamento Estratégico da Unidade de Negócios
Fases do Planejamento Estratégico

(OLIVEIRA, 2007)

Diagnóstico Estratégico

Missão da Empresa

Instrumentos Prescritivos e Qualitativos

Controle e Avaliação

Planejamento Estratégico da Unidade de Negócios

Análise do ambiente interno e externo através da
matriz SWOT, análise das cinco forças de Porter,

análise setorial etc.
Através das diretrizes definidas pela alta direção do
grupo, é realizado o desdobramento das mesmas ao

nível tático e operacional.
Definição dos objetivos específicos da unidade em
concordância com o objetivo geral do grupo. Adota
uma estratégia focada na qualidade assistencial

atrelada à redução de custos.
o planejamento estratégico é revisado anualmente e
utiliza-se do Balanced Scorecard como ferramenta de

controle estratégico.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de entrevista pessoal

Para a avaliação e controle de todo esse processo de administração estratégica, o qual

foi descrito anteriormente, a instituição utiliza-se do Balanced Scorecard. Esta tem se tomado

uma ferramenta muito eficiente em termos de controle estratégico, pois proporciona às

organizações alinhar suas metas e objetivos ao alcance da missão e visão. Este aspecto é de

suma importância para a instituição em questão, uma vez que esta trabalha com uma política

da qualidade bem delineada. Portanto, o BSC foi a ferramenta mais adequada para sustentar

esta política, pois proporciona a instituição o mapeamento de todos os processos e o controle

dos mesmos. Este ponto será abordado no próximo tópico.

5.2.3 O Processo de Implantação do Balanced Scorecard

A instituição iniciou o processo de implantação do Balanced Scorecard no ano de

2004 concomitantemente ao processo de certificação pela ONA, justificando assim sua

adoção, uma vez que o BSC proporciona o controle dos processos e a busca pela melhoria

contínua. Segundo a visão da instituição o BSC

[...] é uma ferramenta clássica para implementar o planejamento estratégico, sendo

que é uma ferramenta consagrada na indústria e no mercado, sendo até o momento a

melhor forma de se monitorar a estratégia, é na verdade, como o próprio nome diz,

um mapa de bordo. (trecho da entrevista realizada com a coordenadora da qualidade)

O BSC foi implantado, como exposto anteriormente, tendo como motivação o

processo de certificação da qualidade pela ONA ao qual a instituição se submeteu e que
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consiste em um de seus objetivos estratégicos conforme está explicito no seu planejam

estratégico. Portanto, o mesmo é visto como uma ferramenta de avaliação de desempe e

não como um sistema de gestão estratégica. Tendo em vista isto, o BSC não foi implan~~,-"

em todas as áreas da instituição, muito embora todas contribuam de certa fonna

implementação do mesmo. O BSC foi implementado somente nas áreas que têm relação co

a estratégia, como por exemplo, financeira, faturamento, logística, suprimentos, recurso

humanos e algumas áreas assistenciais (enfermagem e internação).

Conforme exposto anteriormente, todos os colaboradores estão envolvidos, alguns

direta e outros indiretamente. De certo, o grupo que participou da construção e implementação

do BSC, o qual consiste no grupo de gestores, coordenadores, as chefias e os supervisores dos

serviços, têm mais facilidade em assimilar a metodologia do que os que não participaram

diretamente, os quais podem ser compreendidos pelo pessoal mais ligado ao nível operacional

da instituição. No entanto, todos os setores envolvidos receberam treinamento acerca da

implementação do BSC.

Todo o acompanhamento do projeto de implantação do BSC é responsabilidade do

escritório da qualidade, o qual fica a cargo de mapear todos os processos do hospital, através

de fluxogramas dentre outras ferramentas da qualidade, conforme pode ser observado durante

a visita.

Portanto, o processo de implantação do BSC foi desenvolvido e operacionalizado pelo

escritório da qualidade e ocorreu em quatro fases, conjuntamente ao processo de planejamento

estratégico, como se pode observar na figura 9.

D
GRUPO DE LIDERANÇA

PLANOS DE AÇÃO

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

D
DESDOBRAMENTO DO BSC NAS DIVERSAS ÁREAS

Figura 9: Fases do processo de implantação do BSC da unidade hospitalar
Fonte: Elaborado pela autora a partir de entrevista pessoal
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Em linhas gerais, como se pode observar na figura 8, o processo de implantação do

BSC iniciou-se juntamente ao grupo de liderança, o qual durante a revisão anual do

planejamento estratégico identificou a necessidade da utilização do BSC como ferramenta de

controle e gestão estratégica, uma vez que um dos objetivos do grupo ao qual a instituição

pertence é obter a acreditação internacional. A partir da definição da estratégia partiu-se para

a elaboração dos planos de ação que irão fazer com que a estratégia seja colocada em prática.

Como meio de monitorar e avaliar se os planos de ação estão sendo seguidos, foram

desenvolvidos indicadores correlacionados a estratégia, estes por fim foram desdobrados nas

quatro perspectivas do BSC e desdobrados para as diversas áreas da organização que têm

relação com a estratégia definida no planejamento estratégico.

Como se pode observar na literatura Kaplan e Norton propõem um modelo para

implementação do BSC que é composto de 10 etapas. Já Olve, Roye Wetter propõem um

modelo composto por 11 etapas. Pode-se observar, portanto, que ambos os modelos

pressupõem que implantar um sistema de gestão através do BSC é uma tarefa a ser

desenvolvida após a definição do planejamento estratégico, embora ambas estejam

interconectadas, uma vez que o objetivo central do BSC é traduzir a missão e a visão da

organização. O modelo que mais se aproximou da realidade da instituição foi o proposto por

Rocha, Salzer e Silva e Thie lmann, pois este pressupõe que o processo de implantação do

BSC ocorre concomitantemente ao processo de planejamento estratégico. O mesmo foi

subdividido em diversas reuniões e workshops e está detalhado no quadro 7 abaixo.

Quadro 7: Etapas para unplantação do BSC na unidade hospitalar
Etapas Descrição

Feita através da análise do ambiente
interno e externo (releitura de missão e
visão, SWOT, análise das forças de
Porter, Análise de Cenários, RDO).

1. ANÁLISE ESTRATÉGICA DE
AMBIENTES

2. ANÁLISE DE SWOT E CENÁRIOS

3. CRUZAMENTO DA SWOT E
DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

4. ALINHAMENTO E
DESDOBRAMENTO DAS

ESTRA TÉGIAS NAS QUATRO
PERSPECTIVAS DO BSC

5. IMPLEMENTAR O BSC

Definição dos fatores críticos de sucesso,
das forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças.
Determinar as estratégias a partir das
forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças identificadas na SWOT.
Definir a estratégia, a ação, os
indicadores de monitoramento e as metas.

Acompanhamento contínuo, para que o
mesmo possa cumprir seu papel como
uma ferramenta de gestão.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de entrevista pessoal

Cabe ressaltar que este processo é contínuo, sendo que a estratégia é revisada

anualmente, sendo alterada em função do ambiente externo e de como se apresenta o
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ambiente competitivo no momento, o seja, na visão da instituição o BSC é um processo

contínuo que possibilita a melhoria continua, a qual leva a instituição ao alcance de sua
. -Illissao.

A instituição trabalha atualmente com 50 indicadores estratégicos, os quais estão

subdivididos nas quatro perspectivas do BSC (Financeira, Clientes, Processos Internos e

Aprendizado e Crescimento). Estes indicadores são defInidos de acordo com as metas

traçadas em cada perspectiva e são apurados trimestralmente.

A fim de monitorar este sistema de gestão por BSC a instituição desenvolveu um

sistema de informação próprio, o qual mapeia e controla todos os processos e indicadores.

Implantar um sistema de gestão por BSC não é uma tarefa das mais simples, bem

como os próprios idealizadores da metodologia, Kaplan e Norton, afirmam. Pois, não se trata

apenas de desenvolver indicadores estratégicos e monitorá-los a fim de alcançar os objetivos

organizacionais. Muito mais que isso, o BSC requer uma mudança de paradigmas e até

mesmo de cultura organizacional, para tal a conscientização e participação das pessoas é

primordial para que o BSC seja implantado com sucesso, uma vez que as mesmas compõem a

base desta metodologia de gestão. Visto isso, pode-se perceber que a instituição encontra

algumas dificuldades no que tange à manutenção do BSC como ferramenta de gestão, são

elas:

• Convencer os colaboradores da importância da ferramenta, pois é uma

ferramenta de longo prazo;

• Distribuir a informação de forma uniforme para todo o grupo, é uma das

maiores dificuldades, tendo em vista turn-over e rotatividade;

• Garantir que a informação chegue ao nível operacional;

• Garantir o desdobramento da informação.

No entanto, pode-se perceber que apesar de todas as dificuldades ocorridas durante o

processo de implementação do BSC, o mesmo trouxe inúmeros benefícios para a instituição,

aliados a uma política da qualidade os resultados foram ainda mais expressivos, conforme o

próximo tópico apresentará.

5.2.4 Resultados alcançados com a implementação do BSC

Como já abordado anteriormente, a instituição iniciou o processo de implantação do

BSC no ano de 2004 juntamente com o processo de certificação pela ONA, da qual obteve o

certificado de acreditação nível 3 no ano de 2006 . Somente nos dois primeiros anos de
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trabalho foram envolvidas 400 pessoas, realizadas 600 reuniões de trabalho, 1.500 no as

rotinas e protocolos formalizados e aplicados, 350 indicadores estratégicos, de proces

desempenho e qualidade (diferenciados por setor e controlados pelo Escritório da Qualidade

337 ações de melhoria e R$875.000,OO(oitocentos e setenta e cinco mil reais) investidos.

Todo esse trabalho e investimento, obviamente trouxeram inúmeros retornos para a

instituição. Detalhar-se-á a seguir dentro de cada perspectiva os resultados alcançados.

Embora não tenha sido possível obter dados absolutos acerca dos resultados alcançados, pode-

se traçar um panorama da instituição após os primeiros dois anos da implantação do sistema

de gestão pela qualidade conjuntamente com o BSC.

5.2.4.1 Perspectiva Financeira

Dentro da perspectiva financeira o principal objetivo da instituição é de através de um

sistema de gestão pela qualidade reduzir os custos aumentando assim sua margem de

lucratividade. Como se pode observar na figura 10, já no primeiro ano de implantação a

receita cresceu, embora as despesas tenham aumentado também, porém em menor proporção

se comparado a receita. No entanto isso se justifica, pois grandes investimentos foram

realizados na implantação do sistema de gestão da qualidade e do BSC e também esta é uma

ferramenta de longo prazo, sendo que os resultados serão mais expressivos no decorrer dos

anos. Como a própria coordenadora da qualidade afirmou
[...] os resultados mais expressivos só serão apurados na próxima revisão do

planejamento estratégico a ser realizada no fmal de 2009. (trecho da entrevista

realizada com a coordenadora da qualidade)

-------- ---- ---------j
Receita x Despesa

40.000.000

35.000.000 ~

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000 .

10.000.000 •

--6-- Receita
• Desp Sc.1

2000 2001 2002 2003 2004 2005

5.000.000 t

Figura 10: Receita x Despesa da unidade hospitalar
Fonte: Souza (2008)

5.2.4.2 Perspectiva dos Clientes

Dentro da perspectiva dos clientes pode-se perceber que através do sistema de ge I;

da e da implantação do BSC, houve uma melhoria significativa na estruturaçã f
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canais de comunicação, uma vez que uma instituição hospitalar tem clientes de diversas

naturezas, tendo a mesma que estruturar canais de comunicação diferenciados de acordo com

cada cliente, os quais são compostos de operadoras de saúde, fornecedores, médicos e

usuários em geral. Como se pode observar na figura 11 e 12 com somente um ano de trabalho

os resultados já puderam ser observados através do aumento da procura pelos serviços do

hospital.

PACIENTE DIA

32.0..•0

29...~0

26. 00

23. "o
22.463

20.C:0+---__.__----r--~-__.__-~-_____1
2000 20 2002 2004 2005

INTERNAÇÕES

10.00

7.00

- - - ---~

.5219.00

8. 00

7.813

6.00+--~-~---~--~---~--~
2000 2 2002 2003 2004 2 05

Figura 11: Nível de atendimento por dia e internações da unidade hospitalar
Fonte: Souza (2008)

CIRURGIAS E PARTOS
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4.939

55CO

ATENDIM ENTOS - PS

5.0"'0
5.146

ao. 00

55.246 57.001

70. 00 6.720 !

201 2002 203 2004

60. 00 66.694

50. 00

40. 00
42.653

2000 2_ 2002 2003 2004 2005

Figura 12: Nível de cirurgias, partos e atendimentos do PS da unidade hospitalar
Fonte: Souza (2008)

Além do aumento no número de atendimentos, outro dado que mostra como a

perspectiva clientes obteve resultados expressivos nos dois primeiros anos é o nível de

satisfação dos clientes, o qual pode ser verificado na figura 13.

2001Regular
3% Ruim

0%
2006Regular

3%

Figura 13: Nível de satisfação de clientes da unidade hospitalar
Fonte: Souza (2008)
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5.2.4.3 Perspectiva dos processos internos

Dentro da perspectiva dos processos internos, podem-se observar resultados bastante

expressivos. Com a adoção do sistema de gestão pela qualidade aliado à implantação do BSC

como ferramenta de controle e gestão da estratégia, o hospital, através do escritório da

qualidade, conseguiu revisar todos os processos, fluxos de trabalho, procedimentos e

formulários, aperfeiçoando os manuais da Rede à qual a instituição pertence. Dessa forma

todas as unidades do grupo seguem os mesmos padrões, sendo que a busca pela qualidade já

passou a ser parte do dia-a-dia da instituição. Isso ocorre na forma de auditorias internas, a

qual é de responsabilidade do escritório da qualidade, que acompanham a operação de cada

uma das unidades, corrigindo falhas, multiplicando bons exemplos e garantindo o

cumprimento de um programa de melhoria contínua. No entanto, não foi possível a obtenção

de dados concretos acerca da melhoria nos processos internos da instituição, porém pode-se

afirmar que o resultado mais expressivo dentro dessa perspectiva foi a estruturação dos

processos, a qual teve impacto significativo nas perspectivas anteriores conforme pode ser

observado nos tópicos anteriores.

5.2.4.4 Perspectiva do aprendizado e crescimento

Dentro dessa perspectiva percebe-se que, com a adoção do BSC e da gestão pela

qualidade, a instituição passou a investir mais no seu capital humano. O processo de

capacitação dos colaboradores passou a ser evidenciado, uma vez que na adoção destes dois

sistemas de gestão o capital humano constitui a base para que os mesmos proporcionem os

resultados almejados. Conforme a coordenadora da qualidade salientou

[...] este é um tema amplamente apoiado pela instituição e vem sendo desenvolvido

ao longo do tempo, sendo que todas as metas para tal perspectiva foram alcançadas.

(trecho da entrevista realizada com a coordenadora da qualidade)

Portanto, dentre os principais resultados dentro da perspectiva pessoas pode-se citar o

aumento no número de treinamentos e uma preocupação maior com o desenvolvimento dos

colaboradores para que os mesmos possam estar cada vez mais capacitados a fim de

contribuírem para a realização dos planos de ação e atingimento das metas estabelecidas.

A adoção do BSC trouxe inúmeros benefícios para a instituição como pode ser

verificado nos resultados apresentados anteriormente dentro de cada perspectiva. Isso se deve
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a estrutura da metodologia, a qual enxerga o planejamento estratégico como um conjunto de

indicadores de causa e efeito que se bem correlacionados levarão a organização ao alcance

dos seus objetivos.

Devido a isto a instituição conseguiu, através da utilização do BSC, estruturar todos os

seus processos através da execução dos planos de ação, por meio de um processo ordenado

com o compartilhamento das responsabilidades, o que anteriormente se concentrava nas mãos

do superintendente geral. Atualmente há um grupo responsável por desenvolver uma série de

ações que contribuirão para o resultado final. Isso não implica dizer que anteriormente não

havia um planejamento sistematizado, porém todo o processo ficava a cargo da direção da

instituição.

Pode-se sintetizar, portanto, que na visão da instituição o BSC proporcionou um maior

controle dos processos e o monitoramento dos resultados. Para a instituição o BSC

[...] é visto como um processo contínuo que está ligado a capacitação das pessoas, ao

comprometimento, a estar atento aos resultados e tomar a decisão certa na hora certa
,

mediante os resultados alcançados. E um processo a ser retroalimentado no dia a dia,

pois a gestão é feita no dia a dia. O BSC deve ser usado como uma ferramenta e

trazer beneficios e não ser tratado como uma peça burocrática, para isso deve-se

capacitar as pessoas para ter o entendimento e utilizar a ferramenta da forma correta.

(trecho da entrevista realizada com a coordenadora da qualidade)

5.2.5 Resultados da pesquisa aplicada aos colaboradores

Conforme abordado anteriormente, a instituição segue os pressupostos do

planejamento estratégico formal, utilizando-se de ferramentas clássicas como, por exemplo, a

matriz SWOT, a análise das cinco forças de Porter, dentre outras. No entanto, o objetivo da

pesquisa não é somente descrever o processo de planejamento da empresa, mas também

mensurar a conscientização dos colaboradores a respeito do mesmo e principalmente a

respeito da utilização do BSC.

Visto isso, utilizou-se de uma pesquisa de campo, a qual foi aplicada a dez

colaboradores dos diversos níveis da instituição (gráfico 1). No entanto, a direção não foi

incluída na amostra por limitação da pesquisa, uma vez que não foi possível a aplicação do

questionário à direção da instituição, sendo que o mesmo foi aplicado somente aos gerentes de

cada área e alguns colaboradores ligados diretamente ao nível operacional.
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Direção
O°/Ó

Gerencial
40%

Gráfico 1: Distribuição dos entrevistados por nível hierárquico
Fonte: Dados da Pesquisa

No que se refere à visão dos colaboradores a respeito do processo de planejamento

estratégico da instituição, pode-se perceber que apesar de todos os meios que a mesma utiliza

para divulgar e internalizar o propósito da organização nos mesmos, esse processo ainda é

falho e deveria ser mais bem trabalhado, visto os resultados da pesquisa no que tange a esses

aspectos. Pois para que a estratégia seja implementada com sucesso, a conscientização e

participação das pessoas é primordial. Pois bem como Sauaia (2008) afirma, menos que 10%

das estratégias formuladas são executadas de maneira eficaz.

Segue, portanto, abaixo o resultado da pesquisa no que tange ao processo de

planejamento estratégico da instituição. Esta está subdivida em 31 afrrmações nas quais os

entrevistados tinham que optar por uma das quatro opções de respostas correspondentes a

cada uma delas.

QuestiJes
1. A participação dos colaboradores é

enfatizada no processo de
planejamento da empresa.

2. A visão, missão e os valores da
empresa são transmitidos a todos os
colaboradores da empresa.

f- 3. Há o desdobramento das estratégias
em planos de ação para cada área
organizacional da empresa.

4. Há o desdobramento das estratégias
em planos de ação para cada
colaborador da empresa.

100%
J 90%
c 800/0CD-g 700/08.

60%
~ 50%
CD 40%"O- 30%co.a

200/0c
~ 100/0
CIJA. 0%

--

1 2 3 4

nunca. às \ezes C quase sempre O sempre I
Gráfico 2: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição

Fonte: Dados da Pesquisa

Como se pode observar nem sempre a participação dos colaboradores é enfatizada no

processo de planejamento da empresa (gráfico 2), sendo que do total de entrevistados 60%

afirmaram que quase sempre participam do mesmo. Interessante perceber que estes 60% se

refere exatamente ao nível operacional, os quais estão em contato direto com o cliente e

possuem informações importantes que podem subsidiar a definição da estratégia. No entanto,
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no que se refere à transmissão de valores e aos planos de ação, confirmou-se o que a

instituição prega e que pode ser observado na entrevista.

1000/0

J 90°fc,
c 80%c»
" 70%coa. 60%i 50%
Clt 40°fc,"- 30%'".a

20%ie 10°fc,
Clt
Q. 0%

5 6 7

Questões

5. Os indicadores de desempenho estratégico,
tático e operacional são acompanhados
pela liderança da empresa.

6. A direção da empresa disponibiliza os
recursos necessários à execução dos planos
de ação.

7. A direção da empresa se envolve
diretamente na solução dos problemas para
garantir o cumprimento das metas
estabelecidas

8. Os colaboradores da empresa participam
amplamente nas reuniões e discussões

Gráfico 3: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa
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8

o gráfico 3 mostra um dado interessante a respeito da participação dos colaboradores

no processo de planejamento, corroborando com o que o gráfico 2 explicitou anteriormente, já

que 70% dos colaboradores afirmaram que às vezes participam amplamente nas reuniões e

discussões.

nunca _ às \ezes O quase sempre o sempre I

Questões
9. A direção da empresa faz reuniões de

alinhamento da implementação das
estratégias e dos planos.

10. As informações geradas são acompanhadas
com dados históricos para a análise do
desempenho da empresa.

11. Os colaborndores da empresa possuem as
informações de que precisam para
trabalhar individualmente e em grupo

12. Hã uma defmição clara de todas as
funções, perfis, atribuições,
responsabilidades e autoridades dos
colaboradores da empresa.

Gráfico 4: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa

Em se tratando dos itens do planejamento referentes a forma como a organização

trabalha seus planos de ação, analisa seu desempenho, bem como a forma como transmite as

informações aos colaboradores está em conformidade com o que foi exposto na entrevista.

Pois se pode averiguar a instituição operacionaliza muito bem seus planos de ação e monitora

constantemente seus indicadores estratégicos (gráfico 4).
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Questões
13. A direção da empresa faz reuniões de

alinhamento da implementação das
estratégias e dos planos.

14. As informações geradas são acompanhadas
com dados históricos para a análise do
desempenho da empresa

15. Os colaboradores da empresa possuem as
informações de que precisam para
trabalhar individualmente e em grupo

16. Há uma definição clara de todas as
funções, perfis, atribuições,
responsabilidades e autoridades dos
colaboradores da empresa.

Gráfico 5: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa

No entanto, percebe-se que os meios de que a instituição poderia utilizar para criar e

manter os colaboradores motivados não estão sendo utilizados eficientemente. Visto os

resultados apurados (gráfico 5), pode-se dizer que se estes pontos fossem mais trabalhados a

instituição alcançaria um resultado ainda mais favorável, pois se percebe que a mesma foca

sua total atenção ao cumprimento dos planos de ação e dos protocolos, esquecendo-se de

motivar as pessoas que são as responsáveis pela execução destes.
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Questões

17. O mecanismo de comunicação' interna da
empresa enfatiza o contato direto entre a
liderança e os colaboradores.

18. Os membros da equipe gerencial estão
sempre prontos a apoiar e explorar diferenças
de idéias e abordagens.

19. A liderança estimula que seus colaboradores
da empresa sejam os responsáveis pelo
planejamento e auto-desenvolvimento de suas
competências essenciais.

20. A empresa estimula e recompensa o
comportamento empreendedor de seus
colaboradores.

Gráfico 6: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa

Ressaltando ainda mais a questão dos meios utilizados para manter os colaboradores

engajados e comprometidos com a instituição percebe-se, portanto, que não há uma
,

preocupação com a questão das recompensas, conforme a figura 18 mostrou. E certo que as

recompensas fmanceiras não são o único meio de manter a motivação e que como se pode

perceber a instituição utiliza-se de outros meios como, por exemplo, meios de comunicação

internos, treinamentos, dentre outros. No entanto, percebe-se uma lacuna no que se refere a

existência de um sistema de incentivos (gráfico 6).
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Gráfico 7: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa

Confrrma-se que a instituição não conta com um efetivo sistema de incentivos, pois

70% dos entrevistados afirmaram que não há um sistema de incentivos baseado em

recompensas coletivas (gráfico 7). Pode-se afirmar então que o foco do planejamento está na

definição dos processos e não nas pessoas que irão executá-los.

Questões
25. A empresa descentraliza o poder

decisorial para quem está mais
próximo dos clientes.

26. As metas pré-definidas para a
satisfação e fidelidade de clientes são
alcançadas.

27. As metas pré-defmidas para a
participação da empresa no mercado
são alcançadas.

28. As metas pré-definidas para o
desempenho fmanceiro da empre
são alcançadas.
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Gráfico 8: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa

Em relação a estrutura organizacional, percebe-se que a instituição ainda conta '_'.....,.....JI..lL

uma estrutura organizacional bastante hierarquizada (gráfico 7), no entanto já

perceber, pelos resultados obtidos, que as decisões estão sendo descentralizadas, im

no alcance das metas definidas no planejamento estratégico (gráfico 8). Isso ocorre e

de que essa descentralização proporciona a instituição adquirir uma flexibilidade es

qual é primordial para que a mesma possa manter e criar novas fontes de

competitiva.
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Questões
29. Os colaboradores da empresa avaliam

o progresso em direção aos objetivos-
chave.

30. A empresa desenvolve práticas de
comprometimento de todos os seus
colaboradores em relação ao senso de
propósito da empresa.

31. A empresa inicia programas e projetos
que são implantados em sua
totalidade.

J 100%

900/0c
Q) 800/0"8. 700/0

600/0.! 50%
Q) 40%"- 300/0ti:s

200/0••c
§ 10%
l. 0%
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Gráfico 9: Resultados da pesquisa acerca do processo de planejamento da instituição
Fonte: Dados da Pesquisa

Retomando a questão de como a instituição vem trabalhando a motivação e o

comprometimento dos seus colaboradores percebe-se que a maioria dos colaboradores não

enxerga a instituição como uma empresa que busca engajá-los e comprometê-los em direção

aos seus propósitos tão eficientemente (gráfico 9).

Em suma, a pesquisa de campo veio ressaltar ainda mais a preocupação excessiva da

instituição em cumprir planos de ação, protocolos, atingir metas, definir seus processos e

analisar seu desempenho constantemente. Aspectos esses que já haviam sido abordados na

descrição do processo de planejamento da instituição e que foram confirmados pela pesquisa

de campo. No entanto, percebeu-se que há uma lacuna no que tange a práticas de

comprometimento desenvolvidas pela instituição, pois embora a mesma desenvolva algumas

delas, os colaboradores em geral não percebem que a instituição desenvolve tais práticas

eficazmente. Isso é de suma importância ao considerarmos que as pessoas são as responsáveis

pela operacionalização do planejamento que foi definido, e se estas estiverem comprometidas

com a instituição a mesma irá alcançar resultados ainda mais expressivos.

Como visto anteriormente a participação dos colaboradores no processo de

planejamento de uma organização é primordial. Em função disso realizou-se, posteriormente a

pesquisa acerca do processo de planejamento, uma pesquisa relativa à utilização do BSC pela

instituição, a qual será apresentada a seguir. O objetivo é mostrar quanto os colaboradores

entendem da ferramenta, uma vez que dentro da filosofia do BSC a perspectiva pessoas é

primordial para o alcance das metas dentro das demais perspectivas (processos internos,

clientes e financeira) pressupondo uma relação de causa e efeito.

Percebe-se que o nível de conhecimento do BSC pelos colaboradores ainda é razoável

(gráfico 10), situação esta que deveria ser diferente visto que num processo de implantação do

BSC todos devem estar cientes da ferramenta e de como a mesma funciona. Pois, dessa
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forma, todos têm consciência de como suas ações contribuirão para o resultado final que é o

alcance da visão e missão.

deconheço conheço muito conheço
pouco razoavelmente

conheço
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Gráfico 10: Resultados da pesquisa acerca do processo implantação do BSC
Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto a participação dos colaboradores no processo de implementação do BSC,

percebeu-se que a grande maioria participou do mesmo (gráfico 11). Embora quase todos os

colaboradores tenham tido seu grau de participação, esta ocorreu em fases diferentes do

processo de implementação (gráfico 12). Confirma-se, no entanto o que foi abordado na

entrevista, em que todos os colaboradores estão envolvidos, alguns diretamente e outros

indiretamente.
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Gráfico 11: Resultados da pesquisa acerca do processo implantação do BSC
Fonte: Dados da Pesquisa
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Retomando a questão de como a instituição intemaliza o BSC nos seus colaboradores,

percebe-se, como o gráfico 11 mostrou, que todos conhecem a ferramen~ porém em

diferentes graus. A fim de explorar melhor esta questão, é interessante perceber os meios

pelos quais a instituição se utiliza para desencadear este processo de intemalização e

conhecimento do BSC. Como se pode observar, todos os colaboradores que participaram do

processo de implementação afirmaram que a instituição se utiliza de diversos meios, porém os

mais citados foram reuniões e treinamentos (gráfico 13), confirmando o que já havia sido

abordado na entrevista.
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Gráfico 12: Resultados da pesquisa acerca do processo implantação do B C
Fonte: Dados da Pesquisa
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Gráfico 13: Resultados da pesquisa acerca do processo implantação do BSC
Fonte: Dados da Pesquisa



Em se tratando do nível de conhecimento dos co a '-'~'''''~_~__' .

indicadores e metas (gráfico 14), pode-se observar qu

parâmetros que são definidos para sua área. Isso corrob
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Gráfico 14: Resultados da pesquisa acerca do processo implantação do BSC
Fonte: Dados da Pesquisa

Em se tratando de como o BSC está integrado ao sistema gerencial da organização,

percebe-se que todos os colaboradores afirmam tal constatação (gráfico 15). Sendo este um

fator fundamental dentro da filosofia do BSC e configura como uma das principais fases d

processo de implantação do mesmo, posteriormente à definição dos indicadores. Sendo q

BSC deve ser integrado a toda a estrutura fisica e social da organização, direcio -.....__

mesma a mudança. No entanto, este resultado apresenta uma contradição, ao passo

dos entrevistados afirmaram que conhecem muito pouco a ferramenta (gráfico 1 I

participaram do processo de implementação (gráfico 11), como poderia en -

afirmarem que o BSC está totalmente integrado ao sistema gerencial da o g\.4oL.LL.-&...A4"r"

talvez possa estar associado aos índices de rotatividade que a instituiçã a-~

foi abordado como uma das dificuldades para a manutenção do BSC co o i Lc_-",~~a e gestão,

Yo

-

ou seja, as pessoas não intemalizaram em que realmente consiste este si ema.
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Gráfico 15: Resultados da pesquisa acerca do processo implantação do BSC
Fonte: Dados da Pesquisa

No entanto, o processo de implementação do BSC pode enfrentar diversas barreiras

uma vez que não se trata somente de implantar um sistema de gerenciamento e deixa- o

funcionar por si só. Dentro da metodologia do BSC a participação e o desenvolvimento das

pessoas é fundamental para que a mesma seja eficiente e traga resultados para a organização.

Tendo em vista a importância do capital intelectual para o sucesso da ferramenta, procurou-se

identificar os aspectos mais críticos que foram vivenciados pelos colaboradores durante o

processo de implementação, os quais estão listados abaixo por ordem de importância:

1°. Não quebrar paradigmas;

2°. Comunicação e Treinamento não efetivo nas diversas fases;

3°. Quatro pe~spectivas não balanceadas;

4°. Não ter um time focado durante a implementação;

5°. Usar métricas dificeis de controlar;

6°. Atraso nas recompensas - recompensar somente no longo prazo;

7°. Não conseguir traduzir a estratégia;

8°. BSC como evento único e não como processo contínuo;

9°. Não ter uma visão estratégica comum;

10°. Uso do BSC apenas para remuneração variável;

11°. Não dividir papéis e responsabilidades;

12°. Ação isolada da alta administração;

13°. Comprometimento da alta administração

Como se pode perceber o item mais citado pelos entrevistados foi a questão de não

quebrar paradigmas, isso certamente envolve a necessidade de incutir nos colaboradores a
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necessidade de mudança e uma preparação para que a mesma ocorra contribuindo para

sucesso da BSC. Dessa forma o mesmo deixa de ser somente um sistema pelo qual a empresa

monitora seus resultados e se toma um precursor da mudança organizacional, como os

próprios idealizadores da metodologia afirmam.

Entretanto esse resultado corrobora com o que foi apresentado na entrevista, sendo que

uma das maiores dificuldades da instituição neste aspecto é convencer os colaboradores da

importância da ferramenta. Isso vem ressaltar mais uma vez a questão de como a instituição

trabalha o comprometimento dos seus colaboradores, conforme a pesquisa acerca do processo

de planejamento estratégico mostrou como uma lacuna a ser preenchida.

Outro dado interessante que se pode perceber é a questão da comunicação e do

treinamento. É certo que a instituição trabalha esses aspectos, porém muito mais direcionado

ao nível gerencial do que ao nível operacional, uma vez que os colaboradores do nível

operacional só recebem treinamento no ato da admissão conforme a entrevista apontou.

Em relação aos indicadores é interessante perceber que o terceiro item mais citado foi

a questão das quatro perspectivas não balanceadas. Talvez essa dificuldade seja encontrada

em função de a instituição trabalhar com uma quantidade muito grande de indicadores (50)

tomando dificil o monitoramento de todos, como o quinto item apresentado vem ressaltar. No

entanto, o BSC encontra-se ainda em desenvolvimento na instituição e como os próprios

idealizadores da metodologia afirmam, com o decorrer dos anos e o aprimoramento da

ferramenta o número de indicadores tende a reduzir drasticamente. Sendo que já se percebe

que houve uma grande redução dos mesmos desde que o BSC foi implementado, pois ao final

dos dois primeiros anos o número de indicadores era de 350 e atualmente conta-se com 50

indicadores estratégicos.

Olhando sob outro prisma a questão dos aspectos críticos pode-se perceber que,

embora alguns pontos ainda tenham que ser trabalhados para que o BSC possa ser ainda mais

eficiente e se tome efetivamente um sistema de gestão, o primeiro passo em direção a este

objetivo já foi dado. Primeiramente, em função de que há o comprometimento da alta

administração no que tange a implementação do BSC, como a própria entrevista salientou e

também no que se refere a forma como a instituição vem trabalhando com a descentralização

das informações, não sendo o BSC uma ação isolada que fica a cargo somente da alta direção.

Como descrito na entrevista com a adoção do sistema de gestão pela qualidade e do

BSC as informações que antes se concentravam nas mãos da direção foram sendo

desdobradas aos demais níveis. No entanto este é um aspecto a ser melhor trabalhado, pois

uma das maiores dificuldades que a instituição enfrenta em relação a manutenção do BSC é
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garantir a distribuição uniforme da informação e o desdobramento da mesma até o nível

operacional, em decorrência dos elevados níveis de tum-over e rotatividade que a instituição
•pOSSUI.

Visto isso, pode-se concluir que em grande parte dos pontos abordados na pesquisa de

campo, tanto em relação ao processo de planejamento estratégico quanto ao processo de

implementação do BSC, corroboraram com o que foi apresentado na entrevista. Tendo como

pontos positivos os beneficios que o BSC trouxe a instituição como, por exemplo, a

estruturação dos processos e o cumprimento dos planos de ação, impactando

significativamente na redução dos custos. No entanto, no que tange as práticas de

comprometimento das quais a instituição se utiliza, percebe-se que as mesmas deveriam ser

repensadas a fim de reduzir o turn-over e a rotatividade, pontos estes que configuram um dos

aspectos mais críticos para o processo de manutenção do BSC e que impactam diretamente

nos demais que foram citados.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em decorrência da grande complexidade que envolve a gestão na atualidade eda

importância cada vez maior do capital intelectual para o sucesso das organizações, pressu õe-

se que gerir uma organização, seja ela de qualquer natureza, não é uma tarefa das mai

simples. Em se tratando das instituições hospitalares esta complexidade cresce ainda mais,

pois as mesmas possuem aspectos intangíveis de dificil mensuração e que se não forem

geridos da forma correta acarretarão no insucesso do negócio.

As características peculiares das instituições hospitalares que a tomam tão complexa

se devem a variedade de clientes que a mesma possui como, por exemplo, operadoras de

saúde, médicos, fornecedores, usuários, dentre outros. Ou seja, gerenciar e atender as

necessidades de cada cliente requer um modelo de gestão estruturado que busque a integração

entre estes, pois cada um possui necessidades diferentes que podem criar conflitos de

interesses. Isso ocorre, pois apesar do principal objetivo de um negócio ser a geração de lucro

para os acionistas, nas instituições hospitalares se lida com a vida das pessoas, sendo que

qualquer falha pode ser fatal, prejudicando a imagem e a reputação da organização perante

seus diversos clientes.

Cabe citar dentro desse contexto o grande destaque que tem se dado a gestão pela

qualidade como meio das organizações adquirem vantagem competitiva e se sustentarem no

mercado nos dias de hoje. E em se tratando de uma instituição hospitalar privada, a qual

subsidiou o presente estudo, essa preocupação acentua-se ainda mais, pois o aumento dos

beneficiários da assistência médica privada vem crescendo a cada ano e movimentando o

mercado. Uma vez que as operadoras de saúde configuram como a maior fonte de receita dos

hospitais privados, conquistar e manter esses clientes é primordial para a sobrevivência dos

mesmos.

Toda essa contextualização acerca das dificuldades da gestão na atualidade nos remete

a importância do capital intelectual no processo de administração estratégica, sendo que este

configura como o objetivo principal do estudo. E ainda dentro deste contexto é importante

ressaltar a presença dos sistemas de monitoramento da gestão como o BSC, por exemplo, o

qual vem sendo bastante utilizado pelas organizações por se apoiar no desenvolvimento do

capital intelectual como meio de alcançar o sucesso do negócio.

Portanto, quanto ao objetivo geral do estudo, o qual consiste em avaliar o ní el de

conscientização das pessoas em relação ao processo de planejamento estratégico e da



importância das mesmas para a implementação e gestão através do BSC, conclui-se e a

contraposição da entrevista realizada e da pesquisa de campo que, embora a instituiçã

trabalhe amplamente a gestão pela qualidade e utilize o BSC como meio para gerenciar a

estratégia existem ainda algumas lacunas a serem preenchidas no processo de gestão da

instituição para que o BSC se tome, além de uma ferramenta para monitorar a estratégia, um

modelo de gestão eficiente.

Conforme os resultados da pesquisa de campo, muitos dos aspectos apontados na

entrevista foram confirmados. Pois com a adoção do sistema de gestão pela qualidade no ano

de 2004 e concomitante a este a implementação do BSC, a instituição obteve uma vantagem

competitiva considerável perante seus concorrentes diretos na região, além de ter obtido a

certificação da ONA.

Com a estruturação dos processos e dos planos de ação e a criação de indicadores

correlacionados a estratégia, a instituição conseguiu reduzir seus custos e aumentar sua

margem de lucratividade, melhorou a satisfação dos clientes e sua reputação no mercado.

Tudo isso aliado a adoção do BSC, proporcionou a instituição a um maior compartilhamento

das informações nos diversos níveis hierárquicos.

Não entra no âmbito da questão, portanto, a forma como a instituição trabalha seu

planejamento estratégico, e sim a forma como os colaboradores se enxergam dentro do

processo de administração estratégica da mesma. Visto isso, pode-se mensurar mediante os

resultados da pesquisa de campo como este processo de comprometimento ocorre e o quanto

ainda é falho. Muito embora os colaboradores tenham ciência de todo o trabalho que a

instituição faz em tomo da gestão da qualidade e na utilização do BSC, comprovou-se através

da pesquisa de campo que o foco do planejamento da instituição está nos processos e não nas

pessoas. Essa preocupação excessiva com protocolos, processos e planos de ação de certo é

importante, porém muito mais importante que estes são as pessoas que os operacionalizam.

Tudo isso impede que o BSC se tome um efetivo sistema de gestão e seja utilizad

pela instituição somente como uma ferramenta de avaliação de desempenho,como

abordado na entrevista. Como a pesquisa de campo revelou o aspecto mais crítico apo ta '

pelos colaboradores foi "não quebrar paradigmas" e como os próprios idealizadore

metodologia do BSC afirmam, este é um dos principais objetivos da mesma. Em 10

palavras, o BSC deve induzir a organização à mudança, a qual requer quebrar parn_.a.,.....,L.IIL..A.,-.,

enraizados pela cultura organizacional.
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No entanto conclui-se que, embora alguns aspectos devam ser mais trabalhados pela

instituição, a mesma segue em grande parte o que a teoria aborda. O principal ponto que deve

ser trabalhado é a forma como a instituição compromete e desenvolve seus colaboradores,

direcionando-os ao alcance dos objetivos organizacionais definidos no planejamento

estratégico. Pois, conforme o resultado da pesquisa apontou os colaboradores não enxergam

essa preocupação na gestão do hospital. Ponto este que talvez seja a maior causa dos índices

de turn-over e rotatividade, impactando significativamente nas demais perspectivas do BSC,

uma vez que as pessoas configuram como a base deste sistema de gestão.

Pode-se afirmar, portanto, que os bons resultados alcançados e que foram apresentados

se devem muito mais a implantação do sistema de gestão pela qualidade do que do BSC em

si, uma vez que o mesmo é visto pela instituição somente como uma ferramenta de controle

da estratégia e o ní el de conhecimento a respeito do mesmo seja razoável. Porém percebe-se

que já foi dado o primeiro passo para que o BSC seja visto como um sistema de gestão, e

talvez com o decorrer dos anos a instituição alcance o patamar que espera alcançando seu

principal objetivo que é a acreditação internacional.

o que se refere às limitações do trabalho, pode-se citar o método de pesquisa

utilizado, o qual não permite a extrapolação dos resultados para outras organizações. No

entanto sua contribuição é relevante ao passo que pode mostrar que se o BSC não for

implementado como um agente de mudança será útil somente como uma ferramenta de

controle da estratégia, como se pode identificar na instituição estudada. Isso não implica dizer

que esta não seja uma das suas atribuições, no entanto o BSC deve ser visto como um sistema

de gestão voltado para o desenvolvimento de competências que sustentarão o sucesso da

organização no longo prazo.

Como proposição para novos estudos, pode-se apontar o estudo específico da

perspectiva pessoas dentro da metodologia do BSC, buscando identificar a melhor forma de

mensurar tais indicadores, uma vez que esta perspectiva envolve muitos aspectos intangíveis e

de dificil mensuração. Pode-se apresentar ainda como proposição para estudos posteriores a

questão de como o BSC é visto pelas organizações, uma vez que muitas definições podem ser

atribuídas ao mesmo, impactando na forma como o BSC é implementado e nos seus

resultados.
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"APENDICEI

ROTEmo PARA ENTREVISTA

1. Quantos colaboradores há no Hospital?

2. Como ocorre o processo de planejamento estratégico do Hospital? Os níveis que são

subdivididos e as etapas, quem são os responsáveis pelo mesmo e quais as ferramentas

são utilizadas para análise do ambiente interno e externo?

3. Qual a missão a isão, os valores e os compromissos da instituição? De que forma

estes são transmitidos aos colaboradores?

4. Há uma e I a égia defInida? Qual seria essa estratégia?

5. Há uma olítica da qualidade? Qual seria essa política?

6. amoti ação para a adoção do BSC?

7. E· e ano começou a ser implantado?

8. Ho e! enchmarking a fim de trazer a prática para a organização?

9. is as áreas em que o BSC foi implantado? Quantos colaboradores estão envolvidos

d· ,etamen e?

10. Quem é re ponsável pelo projeto do BSC?

11. Para a organização o BSC é uma ferramenta ou uma filosofia de gestão?

12. Como ocorreu o processo de implantação? Passo a passo. As fases.

13. Quais as maiore d"ficuldades encontradas no processo de implantação?

14. Com quantos indica ores a organização trabalha? Qual a peridiocidade com que é

revisado?

15. Com quais perspecti as a organização trabalha (as quatro perspectivas básicas)? Quais

os resultados mais significativos alcançados dentro de cada perspectiva?

16. Há um sistema de informação integrado para subsidiar a adoção do BSC? Que

sistema operacional é utilizado?

17. Poderia ser traçado um perfil da organização antes e após a implementação do BSC?

O que mudou?

18. Quais os beneficios que o BSC trouxe para a organização?

19. Quais os pontos a serem melhorados para manter este sistema de gestão?
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PESQUI AOS COLABORADORES

Função: ----------Nfvel: ( )Direção( )Gerencial ( ) Operacional
Tempo na Empresa: _

Este questionário te po o· e ,. o mensurar e avaliar o grau de conhecimento dos colabora o
respeito do processo de pia e-a ento estratégico e como os mesmos enxergam a forma como o --
sistematizado e controlado. Cabe ressaltar que o mesmo tem caráter exclusivamente acadêmico a
validar a construir hipó a respeito do problema de pesquisa proposto no trabalho de cone o'
curso. Com base nas afirmações abaixo selecione a opção que mais se encaixe no perfil da organiza o.
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AVALIACÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1 2 3 4 j

A participação dos colaboradores é enfatizada no processo de planejamento da empresa
A visão, missão e os valores da empresa são transmitidos a todos os colaboradores da empresa
Há o desdobramento das estratégias em planos de ação para cada área organizacional da empresa.

i

Há o desdobramento das estratégias em planos de ação para cada colaborador da empresa ,

Os indicadores de desempenho estratégico, tático e operacional são acompanhados pela liderança da
empresa.
A direção da empresa disponibiliza os recursos necessários à execução dos planos de ação. II
A direção da empresa se envolve diretamente na solução dos problemas para garantir o cumprimento das
metas estabelecidas
Os colaboradores da empresa participam amplamente nas reuniões e discussões
A direção da empresa faz reuniões de alinhamento da implementação das estratégias e dos planos.
As informações geradas são acompanhadas com dados históricos para a análise do desempenho da empresa. ; I
Os colaboradores da empresa possuem as informações de que precisam para trabalhar individualmente e em
grupO
Há uma definição clara de todas as funções, perfis, atribuições, responsabilidades e autoridades dos
colaboradores da empresa
Os processos de seleção e contratação identificam claramente os requisitos para o bom desempenho. I'

I!

A empresa estabelece uma perspectiva profissional para seus colaboradores, deixando isso claro desde a
Iadmissão.

A empresa aplica, na prática, sistemas definidos de incentivo, bonificação, premiação e reconhecimento I

profissional para todos os funcionários que alcançam metas.
Existe um plano de capacitação e desenvolvimento de colaboradores alinhado a estratégia da empresa. I li,

O mecanismo de comunicação interna da empresa enfatiza o contato direto entre a liderança Ie os li
colaboradores.
Os membros da equipe gerencial estão sempre prontos a apoiar e explorar diferenças de idéias e abordagens.
A liderança estimula que seus colaboradores da empresa sejam os responsáveis pelo planejamento e auto-

IIdesenvolvimento de suas competências essenciais. i

A empresa estimula e recompensa o comportamento empreendedor de seus colaboradores. II

A empresa tem sistema de incentivos baseado em recompensas coletivas. jl

Os processos da empresa são claramente definidos.
A empresa tem poucos níveis hierárquicos.
Os membros da equipe desafiam os processos, questionando de formaj?ositiva. I 1.1

A empresa descentraliza o poder decisorial para quem está mais próximo dos clientes.
As metas pré•.definidas para a satisfação e fidelidade de clientes são alcançadas. T

As metas pré-definidas para a participação da empresa no mercado são alcançadas.
As metas pré-definidas para o desempenho financeiro da empresa são alcançadas. ~. I
Os colaboradores da empresa avaliam o progresso em direção aos objetivos-chave. I

A empresa desenvolve práticas de comprometimento de todos os seus colaboradores em relação ao senso de I: I

propósito da empresa. 1,1 l
A empresa inicia programas e projetos que são implantados em sua totalidade. II li I



AVALIAÇ-I ORECARD COMO SISTEMA DE GESTÃO

1. Qual seu Df
( ) desconheço
( ) conheço
( ) conheço
( ) conheç

'P\CIIC"'I~:rf'. o da utilização do Balanced Scorecard (BSC) pela organização?

2. ,1:"7'T'Ii_ ementação do Balanced Scorecard? ( ) sim ( ) não

3. terior, de qual fase participou?
~"",.~e

(De "'0

( ) Escolha d
( ) Elaboraçã ,
( ) Impleme .•....~~"'"""

" .J~-n-,~glcos
, .'~~+:egtcos

~ e, entação

4. No pv ...."'V'.~
aos colabo , ,.,..&.'P'Oo>I~'-1

( ) reunião
( ) wo ~~..,_
( ) trein~J u.,,",':&.1"'''-'U

( ) outro _

entação do Balanced Scorecard quais os meios utilizados para transmitir o mesmo

5. de conhecimento dos objetivos, dos indicadores de desempenho e das metas definidas para
seu se o .
( ) des""'-'.L.L.I.Jo
( co' muito pouco
( co eço razoavelmente
( ) co eço totalmente

6. Em sua opinião, o Balanced Scorecard está totalmente integrado ao sistema gerencial da organização?
( ) sim ( ) não

7. Das opções abaixo, enumere numa escala de 1 a 13 os aspectos que você considera mais crítico e que foi
vivenciado no processo de implementação do Balanced Scorecard?

( ) Comprometimento da alta administração
( ) Ação isolada da alta administração
( ) Não dividir papéis e responsabilidades
( ) BSC como evento único e não como processo contínuo
( ) Quatro perspectivas não balanceadas
( ) Uso do BSC apenas para remuneração variável
( ) Não ter um time focado durante a implementação
( ) Não ter uma visão estratégica comum
( ) Não conseguir traduzir a. estratégia
( ) Comunicação e Treinamento não efetivo nas diversas fases
( ) Atraso nas recompensas - recompensar somente no longo prazo
( ) Usar métricas dificeis de controlar
( ) Não quebrar parndigmas


