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RESUMO 

 
Este estudo propõe uma metodologia para implantação do Balanced Scorecard (BSC) no 

Hospital Escola Portugal Ramalho, Instituição pública de assistência psiquiátrica da cidade de 

Maceió, Alagoas. Para tanto, foi apresentado o histórico do Hospital, a estrutura 

organizacional com suas hierarquias e o planejamento estratégico, como iniciativa de 

profissionalização da gestão. O referencial teórico trabalha temas atrelados à estratégia, ao 

planejamento estratégico e ao sistema de avaliação desempenho BSC, como base conceitual 

deste trabalho. Mostra-se a construção do BSC a partir das etapas recomendadas por Kaplan e 

Norton (2007), além da viabilidade do emprego desta ferramenta gerencial no âmbito do 

segmento público governamental. Sugere-se um modelo para Entidade hospitalar partindo do 

planejamento estratégico existente na Instituição, com adaptação da metodologia do BSC, 

contemplando a integração de medidas financeiras e não-financeiras, sob a ótica das quatro 

perspectivas: financeira, cliente, processo interno e ensino e aprendizado, propostas no 

Balanced Scorecard, interligadas por relações de causa e efeito. Destacam-se ainda as 

principais vantagens em utilizar este instrumento. Por fim, é mostrada a aplicação prática da 

proposta, de forma preliminar, materializada por meio do mapa estratégico, a partir da 

contribuição dos dirigentes do Hospital. 

 

 

Palavras-chave: Balanced Scorecard, estratégia e planejamento estratégico.  
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ABSTRACT 

 
This study proposes a methodology for implementation of the Balanced Scorecard (BSC) at 

the Hospital School Portugal Ramalho, public institution of psychiatric assistance of the city 

of Maceio, Alagoas. It was presented the history of the Hospital, the organizational structure 

with its hierarchies and strategic planning, as initiative of professionalization of management. 

The theoretical reference works themes linked to the strategy, the strategic planning and the 

system of performance evaluation BSC, as conceptual basis of this work. It demonstrates the 

construction of the BSC from the steps recommended by Kaplan and Norton (2007), in 

addition to the feasibility of employment of this tool management under government public 

segment. It is suggested a model for Body hospital on the existing strategic planning at the 

institution, with adaptation of the methodology of the BSC, contemplating the integration of 

financial measures and non-financial, from the perspective of the four perspectives: financial, 

customer, internal process and teaching and learning, proposed in the Balanced Scorecard, 

linked by relationships of cause and effect. Among them are the main benefits in using this 

instrument. Finally, it is shown the practical implementation of the proposal, so preliminary, 

materialized through strategic map, from the contribution of the leaders of the Hospital. 

 

 

 

Keywords: Balanced Scorecard, strategy and strategic planning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As grandes transformações que estão ocorrendo no mundo de hoje, sobretudo nas 

corporações e na vida das pessoas, são provenientes do processo de globalização e do avanço 

significativo da tecnologia que não cessa de modificar hábitos e costumes da comunidade 

contemporânea. 

Para tanto, as novas tecnologias, marcadas pelo início da era da informação,  da 

economia digital e da internet, têm levado as organizações a repensar a sua maneira de 

atuação no mercado, visando a garantir a sua sobrevivência frente à acirrada competitividade 

das empresas no cenário global. 

Nesse contexto acirrado, as organizações prestadoras de serviços precisam estar 

também mais atentas aos clientes internos ou colaboradores, clientes externos e acionistas, 

visto que estes correspondem ao fundamento para a eficácia empresarial em qualquer área de 

atuação no mercado. 

Deste modo, buscando obter um mecanismo de maior controle tanto operacional 

quanto financeiro, que extrapolasse os aspectos de natureza contábil-econômico-financeira e 

contemplasse outras dimensões que disponibilizassem informações para uma melhor 

avaliação do desempenho organizacional, as instituições iniciaram um processo de busca, no 

sentido de encontrar um instrumento que analisasse a melhor performance do sistema 

empresarial. 

Em face dessa preocupação, cada vez maior, em medir o desempenho dos negócios 

organizacionais, o Instituto Nolan Norton, segundo Kaplan e Norton (1997), patrocinou um 

estudo de um ano entre diversas empresas, cujo título foi Medindo a Performance  em 

Organizações do Futuro, em que se concluiu que os indicadores tradicionais contábeis e 

financeiros estavam se tornando obsoletos. 

O produto final desse trabalho recebeu o nome de Balanced Scorecard, instrumento 

de gestão, constituído de quatro perspectivas diferentes, as quais estavam relacionadas às 

finanças, ao cliente ou mercado, aos processos internos, à inovação e aprendizado. De acordo 

com Kaplan e Norton (1997, p. 8),  a proposta “refletia o equilíbrio entre objetivos de curto e 

longo prazos, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e 

ocorrências e entre as perspectivas interna e externa de desempenho”.  

O Balanced Scorecard (doravante, BSC) surge não apenas como um sistema de 

avaliação de desempenho organizacional ou de medição da estratégia, mas também para 

comunicar e alinhar a estratégia da empresa, segundo Niven (2005). Nesse sentido, o BSC foi 
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concebido para medir a estratégia da empresa, a partir das suas perspectivas definidas no seu 

mapa estratégico, visando a propiciar o crescimento sustentável da empresa. 

Assim, dada a sua aceitabilidade em todos os mercados e segmentos o BSC teve que 

ser adaptado aos diversos setores, desde as indústrias até as empresas prestadoras de serviços. 

No tocante às entidades hospitalares, não poderia ser diferente, por ser uma ferramenta 

adaptável não somente para os hospitais privados, mas também compatível aos públicos. 

Todavia, na execução do BSC nas instituições de saúde, há sempre conflitos com o 

ambiente interno, constituído de recursos humanos, organizacionais e físicos, e o 

macroambiente externo das entidades. Vale registrar, por ser importante, que este conflito não 

se delimita apenas aos hospitais públicos, normalmente acusados de empreender uma 

administração ineficiente e ineficaz, mas também aos hospitais privados enfrentando as 

mesmas experiências. 

No que tange ao ambiente externo, constata-se que a forte concorrência, aliada com 

uma clientela bastante diversa, além de processos reguladores, contribui para intensificar 

ainda mais o confronto do interno com o externo. Já no ambiente interno, os sistemas de 

informações extensos, caros, rígidos, como também a inoperância dos gestores, estruturas 

organizacionais pesadas, ausência de planejamento e métodos de trabalho adequados e falta 

de indicadores de acompanhamentos dos processos somam-se aos conflitos. Assim, 

constatam-se os grandes desafios que as gestões das instituições hospitalares enfrentam no 

dia-a-dia do mercado. 

Nesse sentido, as particularidades e complexidades da gestão das entidades 

hospitalares requerem profissionais especializados, principalmente,  que saibam tomar 

decisões rápidas, com vistas atender a realidade imposta pelo mercado, marcada pela  

competitividade do setor saúde no país.    

Quando se descortina o cenário da instituição hospitalar pública, a imagem é mais 

alarmante, haja vista a ausência de compromisso efetivo do poder público, associado ao 

descaso que se instalou dentro dessas instituições, por conta dos espaços deixados pela 

administração nas questões referentes aos direitos e garantias constitucionais da comunidade 

em geral. 

Grande parte da população do país é assistida pelos hospitais públicos, os quais 

consomem uma quantia significativa de recursos financeiros do governo. No entanto, 

especialmente nos últimos anos, as diretrizes governamentais têm sido na direção de reduzir 

consideravelmente as despesas, para otimizar o atendimento e a qualidade dos serviços do 
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Sistema Único de Saúde – SUS, realizado pelo Ministério da Saúde, conforme Norma 

Operacional Básica – SUS/1996. 

Dessa forma, com vistas a buscar soluções operacionais, táticas e estratégicas para os 

problemas do dia-a-dia das organizações hospitalares, os administradores precisarão de um 

sistema de gerenciamento de informação que possa ser adaptado aos tradicionais, com intuito 

de buscar informações importantes ao processo da tomada de decisões. 

Mediante esse cenário, os indicadores passam a ser informações importantes que 

permitem um monitoramento das principais variáveis de interesse da empresa e por propiciar 

o acompanhamento de ações visando melhorias de performance. Segundo Castro et al. (2004, 

p. 3) “as medições são essenciais em qualquer situação, pois explicitam problemas e facilitam 

a tomada de ações de modo a resolvê-los”. 

Assim sendo, o propósito deste trabalho está focado na definição de indicadores de 

desempenho, que visa a não só otimizar os recursos financeiros repassados pelos governos, 

como também a aprimorar os processos internos, tornando-os mais ágeis, mais flexíveis e 

menos onerosos, com atendimento de qualidade à comunidade, além de contribuir para o 

processo de aprendizado e crescimento dos colaboradores e gestores, a partir do conceito do 

Balanced Scorecard, para aplicação em um hospital público psiquiátrico, de maneira a alinhar 

a estratégia da organização a sua performance. 

 

1.1. Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma metodologia para implantação do 

sistema de avaliação de desempenho Balanced Scorecard  no Hospital Escola Portugal 

Ramalho, em Maceió(AL), que possibilite a conciliação dos objetivos empresariais e dos 

objetivos sociais. 

Para o alcance do objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

a) Mostrar que o BSC pode ser utilizado como instrumento de gestão em entidade 

hospitalar  pública psiquiátrica. 

b) Definir os indicadores de desempenho relacionando-os com as quatro 

perspectivas: financeira, cliente, processos internos e ensino e aprendizado do 

BSC, alinhando a visão e os objetivos a estratégia empresarial. 

 

1.2. Resultados Esperados 

 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

 

 

 

5 

A  melhoria  contínua  dos  serviços  do  Hospital  Escola Portugal Ramalho  

depende também de políticas públicas que priorizem as ações que favoreçam a qualidade de  

vida da população alagoana, principalmente daqueles que não têm acesso às instituições 

hospitalares privadas, o que se constitui como um grande desafio para a organização no 

sentido de buscar mecanismo para atuar de forma profissional, e superar as limitações 

existentes, por meio da inovação e modernização de instrumentos novos de gestão. 

Para tanto, este trabalho apresenta o BSC como um dos instrumentos de avaliação da 

performance empresarial que irá contribuir muito para facilitar a tomada de decisões pelos 

gestores, que certamente poderão ser mais seguras e consistentes, em razão da capacidade de 

medir as estratégias através das quatro perspectivas, financeira, cliente, processos internos e 

aprendizado e ensino. Afinal, conforme Kaplan e Norton (1997), o que não pode ser medido, 

pesado e quantificado não pode ser gerenciado. 

Nesse sentido, o presente trabalho espera definir indicadores de desempenho capazes 

de satisfazer a melhoria do atendimento à clientela, a aplicabilidade dos recursos financeiros 

de maneira mais eficiente, com controle efetivo do desperdício, além de programas que 

melhorem a qualificação dos servidores, como também a eficácia das atividades 

desenvolvidas internamente, tudo isso a partir da implantação do Balanced Scorecard no 

Hospital. 

 

1.3.  Estrutura do Trabalho  

 

No primeiro Capítulo deste estudo, introduz-se o tema, delimitam-se os objetivos, 

tanto o geral como os específicos, e define os resultados esperados. Já no Capítulo 2, relata-se 

o histórico da instituição, sua estrutura organizacional, fragmentado por suas áreas 

departamentais, e o planejamento estratégico com as suas diversas etapas. 

Faz-se, no terceiro Capítulo, a fundamentação teórica, a partir do surgimento da 

estratégia, passando pelo planejamento estratégico até o Balanced Scorecard, baseado nas 

suas medidas de resultado e vetores de desempenho. 

No Capítulo 4, apresenta-se a proposta de implantação do BSC para o hospital, 

iniciando pelo planejamento estratégico da instituição, com um formato próprio, embasado no 

modelo recomendado pelos autores Kaplan e Norton (1997), como também é mostrada a 

aplicação prática da proposta do BSC no hospital, de forma preliminar, sob a ótica dos seus 

gestores e assessores.   
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No quinto Capítulo, expõem-se as conclusões e considerações finais do referido 

estudo, bem como os benefícios, dificuldades, limitações, sugestões para trabalhos para 

trabalhos futuros e recomendações para o Hospital, decorrentes da utilização do BSC. 

Ao final, encontram-se as referências bibliográficas deste trabalho. 
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2. HISTÓRICO DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO 

  

Neste Capítulo é apresentado o Hospital Escola Portugal Ramalho, iniciando pela sua 

trajetória histórica, passando pela sua estrutura organizacional e culminando com o seu 

planejamento estratégico. 

 

2.1.  Apresentação do Hospital Escola Portugal Ramalho 

 

O Hospital Escola Portugal Ramalho - HEPR, situado no bairro do Farol, no 

município de Maceió, Alagoas, é uma instituição pública de assistência psiquiátrica para todo 

o Estado. Foi inaugurado no término do governo de Silvestre Péricles, em 31 de janeiro de 

195l, ainda inacabado e sem estrutura física compatível para receber os pacientes. Porém, só 

entrou em funcionamento, no final do Governo Arnon de Melo, em 04 de janeiro de 1956. À 

época, foi entregue à população uma área construída de 9.250 m², com capacidade inicial para 

40 pacientes. 

Esta organização, durante quase 36 anos, não sofreu nenhuma reforma física 

significativa, tampouco conservação satisfatória, tendo inclusive alguns dos seus setores 

desativados a partir de 1989, sob risco de desabamento. Com o advento da Autorização de 

Internamento Hospitalar - AIH, verba federal destinada aos procedimentos dos serviços de 

saúde pública, foi possível realizar algumas reformas que iniciaram em 1991. 

Segundo Cavalcanti (2005, p. 24): 

 

A partir de janeiro de 1993, por determinação do Ministério da Saúde e, em 

cumprimento à portaria nº 407, de 23 de dezembro de 1992, foram abolidos 

os quartos fortes e grades de ferro que lhes serviam como portas, o que não 

foi uma decisão fácil. Toda equipe do HEPR manteve-se em „estado de 

alerta‟, onde qualquer incidente comprometeria o processo de mudanças do 

modelo assistencial. Não faltaram opiniões contrárias, ameaças de abandono 

de plantões dos profissionais e previsões catastróficas sobre possíveis 

agressões físicas, estupros e, até mesmo, assassinatos de pacientes, de 

funcionários ou de ambos. Todavia, o HEPR adaptou-se em clima de 

tranqüilidade à nova sistemática de trabalho, sem reveses. Assim, as grades 

passaram a ser peças decorativas no espaço da arte do inconsciente, hoje 

local onde se encontra exposto todo trabalho artístico produzido 

terapeuticamente pelos usuários. Em janeiro de 2000, através da lei nº 

6.145/AL, que dispõe sobre as diretrizes básicas para a reforma e 

organização do Poder Executivo do Estado de Alagoas, o HEPR passou a 

integrar a Fundação Universitária de Ciências da Saúde de Alagoas 

Governador Lamenha Filho – UNCISAL.  
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De acordo ainda com Cavalcanti (2005), no ano de 2003, mais precisamente em 

abril, a Fundação realizou eleições diretas para os cargos de diretor geral e diretor médico, 

sendo o mandato para um período de quatro anos em todas as entidades hospitalares da 

UNCISAL. Eleitos pelas categorias de funcionários lotados nestas unidades, professores e 

alunos das faculdades de Medicina, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Fisioterapia, 

numa tentativa de desvincular os gestores das indicações políticas partidárias com vistas a dar 

mais reconhecimento e legitimidade à comunidade acadêmica. 

Em 2004, todos os hospitais da Fundação, passaram a ser campo de estágio curricular 

e extracurricular para todos os estudantes, e até mesmo para os alunos de outras instituições 

de ensino superior e técnico. 

Atualmente, a Instituição é ligada à Universidade Ciências da Saúde do Estado de 

Alagoas – UNCISAL, que passou a ser Universidade desde o ano de 2005, vinculada à 

Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologias, onde conta com 160 leitos que integram o 

Sistema Único de Saúde – SUS. Promove ações para atenção à saúde mental num modelo 

assistencial psicodinâmico com base no resgate da cidadania, da ressocialização e da 

reinserção social dos portadores de transtornos mentais, evitando assim as hospitalizações 

prolongadas. 

Além disso, dispõem de equipes multidisciplinares constituídas de médicos, 

psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e 

terapeutas ocupacionais responsáveis pelos trabalhos sistematizados, voltadas aos objetivos 

comuns de prevenir, orientar, tratar, apoiar, avaliar e oportunizar crescimento emocional aos 

usuários. 

A Instituição desenvolve modelo de trabalho que acredita ser mais humano, mais 

digno e mais interativo, que realça atividades de intensa participação do usuário na sua 

recuperação, estimulando o convívio social, evitando a segregação e permitindo um retorno 

mais rápido à vida em família e em sociedade. 

O HEPR, preocupado em intensificar o processo de humanização na instituição 

implantou um projeto intitulado de Grupo de Trabalho de Humanização – GTH, tendo o aval 

do Ministério da Saúde, cujo objetivo é aprimorar as relações entre os profissionais, usuários 

e familiares, conduzindo-os para um processo permanente de mudança da cultura de 

humanização democrática, solidária e crítica de atendimento à saúde no hospital e 

ambulatórios, promovendo respeito e dignidade ao ser humano. 
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Foram implantadas ainda diversas atividades no hospital que já se tornaram uma 

referência na cidade, dentre elas podemos citar o bloco “Maluco Beleza”, composto de 

pacientes e funcionários, desde 1991, os quais invadem as ruas de Maceió na quinta-feira que 

antecede o Carnaval, resgatando o folclore, com as seguintes figuras a Nega Maluca, o Boi, a 

Burrinha e os bonecos de Olinda, o que consta na programação oficial do carnaval da cidade. 

Ademais, organiza “O Arraiá Portugal Ramalho”, no período junino, montado na rua 

em frente ao Hospital, com músicas de São João, com comidas típicas, com quadrilha dançada 

por pacientes e funcionários, trajados tipicamente e casamento matuto, desfilando com noivos 

em carroça pelas ruas do bairro. 

A Instituição conta ainda, segundo Cavalcanti (2005), com diversos Centros e 

Ambulatórios internos que assistem os pacientes tanto os residentes quanto os temporários, 

conforme segue abaixo: 

1) Um Centro de Atenção ao Alcoolismo e Outras Dependências, inaugurado em 

outubro de 1992, fruto de uma observação técnica de que cerca de 30% dos pacientes 

internados tinham problemas primários ou secundários ao alcoolismo. O referido serviço 

funciona como hospital-dia e oferece 25 vagas para homens e 5 para mulheres. O tratamento 

tem a duração de 30 dias, podendo prolongar-se por mais 15 dias, excepcionalmente. 

Considerado um centro de referência regional e campo de estágio para os estudantes da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL, trabalhando em conjunto com empresas e 

autarquias, visando à recuperação dos seus funcionários e à prevenção, além das parcerias 

com as associações dos alcoólicos anônimos e parentes e amigos de alcoólicos. 

2) Um Ambulatório de Egressos, criado em junho de 1994, iniciando-se como 

projeto piloto apenas com pacientes de uma das Unidades de Internação, uma necessidade no 

processo de “desospitalização/reinserção social”, no que se constitui um grande desafio para a 

Instituição. Para o referido ambulatório, encaminha-se todo paciente com internamento no 

Hospital, com dia e hora marcada para o atendimento, onde se fornece toda medicação 

necessária e específica para cada caso: dos neurolépticos tradicionais, aos de ação prolongada, 

além dos atípicos que constem da relação de medicamentos de alto custo da Secretaria de 

Saúde do Estado de Alagoas, bem como os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos 

de recaptação serofinina - ISRS e os estabilizadores do humor. 

3) Um Centro de Atenção Psicossocial, funcionando desde 1996 com capacidade 

para 30 pacientes de ambos os sexos que necessitem, em decorrência de problemas sociais 

e/ou psiquiátricas de freqüentarem os dois turnos e 15 vagas para pacientes de ambos os sexos 
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que necessitem freqüentar apenas um dos turnos. Este serviço foi mais um fruto da 

observação técnica de que há pacientes que não se beneficiariam de tratamento do tipo 

internamento, mas, no entanto, não ofereciam ainda condições para acompanhamento em 

nível ambulatorial. É um espaço intermediário entre a hospitalização e ambulatorização. 

4) Uma Intercorrência Clínica, aberta em 1998, com 8 leitos que surgiu devido às 

dificuldades que têm os hospitais gerais locais de receber, atender e tratar o paciente 

psiquiátrico, o que se propõe a assistir pacientes psiquiátricos com problemas clínicos. Os 

pacientes são em sua maioria portadores de complicações advindas do alcoolismo. 

5) Um Ambulatório de Demanda Espontânea, anexado ao HEPR em meados de 

1998, cuja finalidade é estruturar um serviço que tenha por objetivo a prevenção primária e 

secundária em psiquiatria, investindo-se em atenção aos grupos mais vulneráveis, como 

crianças, adolescentes e adultos, além de prestar atendimento a quem quer que procure seus 

serviços. 

6) Quatro Unidades de Internação: Vila Aconchego, com capacidade para 28 

pacientes do sexo masculino, dentre eles, são 26 considerados residentes, crônicos ou 

cronificados; Oficina da Mente, com capacidade para 60 pacientes para o sexo masculino; 

Nossa Casa, com capacidade para 30 mulheres, dentre elas, 28 são residentes; e Nova Vida 

com capacidade para 35 pacientes do sexo masculino, tendo dentre eles 5 residentes. 

Os pacientes crônicos e ou cronificados são remanescentes do hospital psiquiátrico 

tradicional. Em sua maioria sem referência familiar e sem documentação, o que levou os 

técnicos, em parceria com o Tribunal de Justiça,  a promoverem no próprio Hospital a Justiça 

Itinerante, programa do Tribunal e do Governo do Estado, que atende à população carente, 

fornecendo toda a documentação de que esses pacientes necessitam em regime de mutirão, 

buscando dar-lhes uma autonomia e independência suficientes à sobrevida na comunidade. 

Pelo trabalho que o Hospital desenvolve, adquiriu credibilidade diante da população 

e da comunidade científica alagoana e nacional, graças ao pioneirismo na modernização do 

tratamento dos portadores de transtornos mentais, bem como ao empreendedorismo 

administrativo que fez do Hospital Escola Portugal Ramalho uma unidade de validação do 

SUS. 

Finalmente, como diz Cavalcanti (2005) administrar um hospital psiquiátrico é um 

eterno caminhar em uma estrada que, na maioria de seu percurso, se apresenta pedregosa, 

íngreme, com curvas e acidentes, sendo necessárias paradas obrigatórias para descansar, 

mudar, adaptar-se e continuar caminhando em busca da realização do objetivo. 
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2.2.  Organograma do Hospital Escola Portugal. 

 

A estrutura organizacional do Hospital é constituída inicialmente de três diretorias, 

sendo uma geral, uma clínica e a outra administrativo-financeira, conforme pode ser 

representada na Figura 2.1 a seguir. 

 

 

DIREÇÃO GERAL

DIREÇÃO
CLÍNICA

DIREÇÃO ADM.
FINANCEIRA

 

Figura 2.1: Estrutura organizacional da diretoria do HEPR 

Fonte: Adaptado do Manual de Organização do HEPR (2002) 

 

A direção geral tem como atribuições fundamentais elaborar a política geral de 

assistência hospitalar, administrativa e financeira, exigir o cumprimento da disposição do 

regulamento interno, portaria, rotina e ordens de serviços, reavaliar o quadro hierárquico de 

todas as chefias e setores, convocar e presidir assembléias gerais quando necessário, além de 

outras tarefas correlatas e de igual complexidade. 

No segundo nível da estrutura hierárquica, um dos cargos que se encontra é a direção 

clínica, a  qual tem como responsabilidade supervisionar todos os serviços relacionados com a 

área clínica, manter relação padronizada de medicação, promover programa de atualização 

permanente do pessoal que trabalha diretamente com pacientes, representar a instituição nas 

reuniões de caráter clínico e outras atividades relacionadas à área. 

A direção administrativo-financeira, no mesmo nível da direção clínica, responde 

pelas diretrizes administrativo-financeiras da Instituição, supervisiona todos os serviços 

realizados pelos servidores administrativos, elabora rotinas de serviços, participa das reuniões 

da diretoria com direito a voz e voto, dota os departamentos com recursos ao pleno exercício 

das atividades, acompanha todas as despesas realizadas pelo Hospital e verifica a 



Capítulo 2                                                                                Histórico do Hospital Escola Portugal Ramalho 

 

 

13 

aplicabilidade dos recursos repassados para a Instituição, bem como outras tarefas similares 

pertencentes à área. 

No âmbito da direção geral encontra-se quatro assessorias, conforme representação 

na Figura 2.2 abaixo: 

 

DIREÇÃO GERAL

RECURSOS
HUMANOS

SECRETARIA
EXECUTIVA

OUVIDORIAASSESSORIA
JURÍDICA

 

Figura 2.2: Estrutura organizacional da direção geral do HEPR 

Fonte: Adaptado do Manual de Organização do HEPR (2002). 

 

A primeira assessoria da direção geral é a de Recursos Humanos, cujas prerrogativas 

são propor o ingresso de funcionário, conforme necessidade apresentada pelo setor, fazer 

levantamento do quadro de carência de pessoal, recepcionar o servidor que ingressa no 

Hospital, estimular e acompanhar o funcionário para a avaliação desempenho, juntamente 

com o Coordenador ou Chefe de Setor, detectar funcionários com deficiência em suas funções 

e propor soluções e manter as direções informadas acerca do desempenho dos colaboradores, 

dentre outras. 

O outro cargo de nível de assessoria é a Secretaria Executiva, a qual desenvolve as 

seguintes tarefas: presta suporte técnico a direção geral, elabora e distribui as atas das 

reuniões, presta informações aos diversos setores do Hospital, dinamiza mecanismos de 

comunicação entre os servidores e os diretores, além de outras. 

A Assessoria Jurídica tem como atribuição emitir parecer quando solicitado pela 

direção, representar e defender os interesses da instituição, seja no âmbito administrativo e/ou 

judicial, em qualquer instância, elaborar instrumentos jurídicos, tais como contratos, 

convênios e outros, promover as medidas jurídicas que se fizerem necessárias, examinar e 
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emitir pareceres sobre correspondências que tenham implicações legais para entidade e 

estudar, interpretar, divulgar e orientar a aplicação das normas legais vigentes. 

Quanto à Ouvidoria, última assessoria ligada à direção, realiza trabalhos de atender, 

registrar e analisar todas as solicitações de usuários/pacientes, encaminhar as solicitações às 

áreas responsáveis, monitorando os prazos para atendimento, controlar e manter os registros 

referentes a ouvidoria, representar o usuário na organização, receber as respostas de 

encaminhamentos internos, informar ao solicitante os resultados das ações, realizar pesquisa 

de satisfação do cliente, manter a confidencialidade das informações e elaborar, encaminhar e 

discutir o relatório estatístico às áreas envolvidas para análise e tomada de ações corretivas 

e/ou preventivas.  

A próxima descrição se refere a área clínica do Hospital, cuja formatação pode ser 

representada na Figura 2.3 abaixo: 

 

.  

 

 

Núcleo Hospitalar:  Ambulatórios: 

* Serv. de Amb. M. Estatístico * Medicina ** Egressos  

* Serviço Social * Psicologia ** Centro de Atendimento Psicossocial 

* Enfermagem * Recreação ** Dr. Alberto Magalhães (Dem. Espontânea) 

* Farmácia * Saúde Ocupacional ** Centro de Atenção ao Alcoolismo e Outras           

Dependências * Enfermarias (equipes) * Terapia Ocupacional 

                     Figura 2.3: Estrutura organizacional da direção clínica do HEPR 

Fonte: Adaptado do Manual de Organização do HEPR.(2002). 

 

A Direção Clínica é composta por duas assessorias, a Clínica e a de Estágio, como 

também de dois órgãos de linha, o Núcleo Hospitalar, contendo dez áreas distintas, e o 

Ambulatório que são quatro. 
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A Assessoria Clínica fica incumbida de orientar a direção na coordenação do corpo 

clínico, auxiliar na supervisão das atividades de assistência à saúde, zelar pelo corpo clínico, 

incentivando o sentimento de responsabilidade profissional entre seus membros, desenvolver 

o espírito crítico, estimulando o estudo, atividades didáticas e pesquisa científica, exercer a 

função de mediador visando à harmonia dos membros do corpo clínico e outros profissionais 

da Instituição e apresentar à equipe opções definidas para assuntos polêmicos e de interesse 

da organização.  

No que concerne a Assessoria de Estágio, é atributo seu selecionar os estagiários, 

através de processo seletivo, para as diversas áreas da saúde, juntamente com a Assessoria de 

Recursos Humanos, facilitar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem, proporcionar aos 

alunos condições para vivenciar, na prática, aquisição e aprimoramento de habilidades 

exigidas pela sua formação e pelo exercício da profissão, estimular produção de conhecimento 

que se constitua em fontes de pesquisas relevantes e fornecer ao estagiário elementos que 

contribuam para o desenvolvimento da capacidade crítica frente à complexidade hospitalar. 

O Núcleo Hospitalar é constituído pelos profissionais das diversas áreas da saúde, 

compreende os Médicos, os Psicólogos, as Nutricionistas, os Enfermeiros, os Assistentes 

Sociais, os Farmacêuticos, os Recreadores, os Terapeutas Ocupacionais, os Fisioterapeutas e 

os Fonoaudiólogos, principais responsáveis em assistir os usuários/pacientes e os familiares 

interessados. 

Acresça-se ainda, por ser importante, que cada categoria dessas de saúde tem uma 

coordenação que  a representa junto à direção, discutindo principalmente os problemas e os 

desafios impostos pela Entidade para que os serviços sejam de melhor qualidade e os 

objetivos sejam todos alcançados. 

Por último, na esfera clínica, vem os Ambulatórios que trabalham com o público em 

geral de demanda espontânea, passando pelos egressos do hospital, até os dependentes 

químicos, envolvendo álcool e outras drogas.  

A última área a ser analisada é a Direção Administrativo-Financeira, a qual é 

formada pelo Chefe da Administração, Assessoria da Administração e os Setores, de acordo 

com o modelo da Figura 2.4 abaixo: 
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Figura 2.4: Estrutura organizacional da direção administrativo-financeira do HEPR 

Fonte: Adaptado do Manual de Organização do HEPR (2002). 

 

O Chefe da Administração é o responsável em fazer cumprir as orientações do 

Diretor da área, acompanhar as atividades empreendidas pelos setores, organizar as escalas de 

serviços, reunir periodicamente os chefes de setores a fim de avaliar as dificuldades e, 

posteriormente, após ouvir o diretor, propor soluções e outras tarefas similares. 

A Assessoria Administrativa, ligada diretamente ao Chefe da Administração, realiza 

visitas regulares aos setores, com vistas a municiar o chefe acerca dos problemas que estão 

ocorrendo na instituição, desenvolve trabalhos técnicos no âmbito administrativo, acompanha 

as obras físicas efetuadas no Hospital, além de outras atividades correlatas. 

Ademais, identificam-se os dez setores administrativos, do Financeiro à Lavanderia, 

envolvendo as áreas estratégicas como finanças, controle orçamentário, custos e fluxo de 

caixa, tecnologia no desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais e processos 

organizacionais, hotelaria hospitalar, controle de estoque tanto de medicamentos e alimentos 

quanto de material em geral, manutenção do patrimônio, como conserto, reparo e aquisição, 

vigilância eletrônica e física, além da limpeza, higiene e assepsia do Hospital, todos 

imprescindíveis para o bom funcionamento da Entidade, visto que eles dão a sustentabilidade 

da atividade fim do Hospital. 

Setores: 

*** Financeiro *** Sist. de Inf. Hospitalar – SIH. *** Pessoal            *** CPD.  

*** Compras *** Despensa e Nutrição *** Vigilância         

*** Patrimônio *** Manutenção  *** Limpeza 

DIREÇÃO ADM.     

FINANCEIRA 

CHEFE DA 

ADMINISTRAÇÃO 

ASSESSORIA DA 

ADMINISTRAÇÃO 

SETORES *** 
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Vale salientar, ainda, que todos esses setores participam regularmente das reuniões 

com a direção administrativo-financeira, através dos seus representantes, e, sempre que 

oportuno, são discutidos  os problemas e desafios do Hospital, bem como analisam tendências 

e comportamentos dos cenários externos, tentando verificar quais forças externas afligem 

mais a Instituição, além de estabelecer planos que visam minimizar ou neutralizar as suas 

ações. 

Finalmente, o organograma consolidado do Hospital Escola Portugal Ramalho é 

representado graficamente na Figura 2.5 a seguir. 

 

ASSESSORIA
CLÍNICA

NÚCLEO 
HOSPITALAR

DIREÇÃO CLÍNICA

RECURSOS
HUMANOS

ASSESORIA 
JURÍDICA

RECURSOS
HUMANOS

ASSESSORIA
JURÍDICA

SETORES

ASSESSORIA DA
ADMINISTRAÇÃOAMBULATÓRIOS

COORDENAÇÃO 
ESTÁGIO

DIR. ADM.
FINANCIRA

CHEFE DA
ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS
HUMANOS

SECRETARIA 
EXECUTIVA

OUVIDORIA

DIREÇÃO GERAL

 

Figura 2.5: Estrutura organizacional do HEPR 

Fonte: Adaptado do Manual de Organização do HEPR ( 2002) 

 

2.3.  Planejamento Estratégico do Hospital Escola Portugal Ramalho. 

 

Em abril de 2004, durante três dias, em atendimento a uma deliberação da 

UNCISAL, como também por solicitações dos diretores, o HEPR elaborou seu Planejamento 

Estratégico, para o horizonte de dois anos, a partir da contribuição de um grupo de trabalho 
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com representação de todos os setores do Hospital, da direção aos serviços gerais, sendo 

facilitado por um consultor externo. 

O propósito inicial na construção do Planejamento era implantar um modelo de 

gestão que propiciasse um melhor atendimento psiquiátrico e humanizado; adequar a 

capacidade de atendimento à demanda; desenvolver mecanismos que possibilitassem maior 

participação dos familiares nas atividades do Hospital; buscar a otimização dos recursos para 

garantir a eficiência e eficácia dos serviços; proporcionar melhorias no ensino, pesquisa e 

assistência e integrar as ações de forma participativa entre os diversos hospitais escolas 

integrantes da UNCISAL. 

Para tanto, foi constituída uma comissão formada por quinze pessoas, sob a orientação 

de um coordenador geral, cuja finalidade principal era se reunir, uma vez por semana, para 

analisar os processos definidos, elaborar fluxos de trabalho e definir ações táticas imediatas 

que poderiam ser viabilizadas. 

O primeiro ponto discutido na primeira etapa do processo de planejamento, dividido 

preliminarmente em duas partes, foi a definição do negócio estratégico do Hospital, logo, 

aparentemente, deveria ser simples e fácil. No entanto, foi bastante difícil, uma vez que o foco 

inicial era apenas no produto e serviço oferecido, o que culminaria numa miopia estratégica. 

Segundo Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001) é muito comum confundir o negócio da 

empresa com o produto e serviço. Todavia, o negócio é o principal benefício esperado pelo 

cliente em termos de comodidade, praticidade, qualidade, satisfação, conforto, bem-estar etc.  

Assim, considerando o entendimento mais acadêmico e técnico da compreensão do 

Negócio Estratégico do hospital foi definido como sendo: “Saúde Mental”, ou seja, 

normalmente a expectativa do principal benefício que o paciente espera da instituição. 

Na seqüência, discutiu-se a importância de estabelecer a missão institucional da 

Entidade hospitalar, o que de acordo com Chiavenato e Sapiro (2003, p. 55) “ela é a 

declaração do propósito da organização em de termos produto e de mercado. Ela se refere ao 

papel da organização dentro da sociedade em que está envolvida e significa sua razão de ser e 

de existir”. 

A partir dessa compreensão da Missão Organizacional, o hospital estabeleceu a 

seguinte: “Oferecer serviço de qualidade no âmbito de assistência, ensino, pesquisa e 

extensão em saúde mental, através dos trabalhos disponibilizados pelo hospital, visando 

a excelência.”. 
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O último ponto da primeira etapa do planejamento, que foi amplamente refletido 

durante a elaboração do trabalho foi o que se intitulou de Princípios ou Valores, que segundo 

Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001, p.139) “são balizamentos para o processo decisório e 

comportamento da empresa no cumprimento da sua missão”. Para a equipe, os princípios 

envolvem ainda crenças e valores de uma instituição, o que ficou mais fácil de explicitá-los, 

sob a forma de um acróstico com as iniciais do hospital para facilitar a memorização por parte 

dos colaboradores, de acordo com a Tabela 2.1 abaixo: 

      

Tabela 2.1: Princípios ou Valores do HEPR. 

H onestidade como prática de conduta dos relacionamentos tanto interno quanto externo. 

É tica como valor maior da instituição. 

P rofissionais que respeitam as diferenças individuais dos seus colaboradores e pacientes. 

R esponsabilidade em todas as atividades do Hospital.  

 Fonte: Adaptado do Planejamento Estratégico do HEPR (2004). 

 

A etapa seguinte, construída pela equipe da organização, denominou-se como Análise 

do Ambiente ou Macroambiente, que envolve os dois níveis de análise: ambiente interno e 

ambiente externo. Este está sempre relacionado com às forças político-legais, forças 

econômicas, forças sociais, forças tecnológicas e forças ambientais, enquanto que aquele 

envolve sempre os recursos humanos, os recursos organizacionais e os recursos físicos. 

Vale ressaltar, segundo Wright, Kroll e Parnell (2000) que as forças externas 

envolvem resultados de eleições, medidas provisórias, sentenças judiciais, taxas de juros, 

variação cambial, produto interno bruto, balança comercial, melhorias e inovações científicas, 

tradições, culturas, valores, tendências sociais, condições físicas e geográficas, ao passo que 

as internas,  recobrem características ou qualidades da empresa, capacidades, conhecimentos, 

habilidades, sistemas e processos organizacionais, base financeira, pesquisa e 

desenvolvimento, instalações e equipamentos, rede de distribuição, tecnologia, instalações e 

equipamentos. 

 Nesse sentido, sintonizado com esse entendimento, foi mapeada a Análise do 

Ambiente do HEPR, conforme se encontra consolidado na Tabela 2.2 a seguir. 
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Tabela 2.2: Análise do Ambiente do HEPR 

AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Reformas psiquiátricas. 
Modelo de assistência 

está sendo transformado. 
Biblioteca. 

Ausência de sistema 

integrado. 

Reinserção de pacientes 

para famílias. 

Aus. de credenciamento 

dos serviços alternativos. 
Estrutura física. 

Falta cantina para 

funcionários. 

As datas festivas como 

carnaval, São João etc. 
Estacionamento aberto Auditório. 

Falta apartamento para 

funcionários. 

Universo de estudantes. Mudança governamental. 
Estudo do repasse da 

produtividade 

Repasse de parte da 

produtividade. 

Conferencistas extra-

hospital. 
Ingerência política. 

Transparência da gestão 

financeira. 

Ampliação do número de 

atendimento. 

Cartilhas do Ministério 

sobre antibióticos. 

Redução de repasse 

financeiros pequeno. 
Oferecimento de cursos. 

Espera do Plano de 

Cargos e Salários. 

Visitas domiciliares. Processo licitatório. Controle financeiro. 
Falta registro único de 

prontuário. 

Universidade Ciências da  

Saúde de Alagoas –

UNCISAL 

Política de reajuste de 

salário. 
Atendimento alternativo. Falta um ginásio coberto. 

Comunidade. 
Repasse destinado à 

tecnologia restrito. 

Informatização de alguns 

setores. 

Acomodações dos 

plantonistas. 

Eleições para escolha de 

diretor. 

Comissões salariais 

controladas pela 

UNCISAL. 

Equipe capacitada. 
Não trabalhar com dose 

única. 

Programa do Governo 

Cidadão Nota “10”. 

Ausência de apoio 

logístico da UNCISAL. 
Gestão participativa. 

Local da saúde 

ocupacional. 

  Salas de atendimento. 
Comunicação tanto 

interna quanto externa. 

  
Estágios estão 

formalizados. 

Comissão de 

Padronização. 

  
Existência do serviço de 

saúde ocupacional. 
Falta um coral. 

  
Acesso de todos à 

alimentação. 

Arquivamento de 

prontuários. 

  
Exposições dos trabalhos 

de artesanato. 
Transporte de lixo. 

Fonte: Adaptado do Planejamento Estratégico do HEPR (2004). 

 

Por se trabalhar com expectativa de futuro, a Visão demorou bastante para ser 

definida, especialmente no horizonte inicial de dois anos, conforme desejo do grupo.  

Ela é como se fosse uma bússola, dando o norte da caminhada da organização, ela 

checa se a instituição está no caminho certo ou mudou a rota. Segundo Thompson Jr.e 

Strickland III(2004, p. 36) “ela não deixa nenhuma dúvida sobre o rumo de longo prazo da 

organização e para onde a gerência pretende conduzir a empresa. Uma visão estratégica bem 

concebida é um pré-requisito para uma liderança estratégica eficaz”. 
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Desta forma, foi traduzida a Visão do HEPR, inclusive possível de se alcançar, 

porém desafiante, para os próximos dois anos como sendo: “Ser referência no segmento dos 

hospitais públicos psiquiátricos do país”. 

Por fim, no planejamento da Entidade hospitalar, traçaram-se os objetivos a serem 

alcançados para a Instituição sobreviver, frente aos gigantescos desafios do macroambiente, 

como também para atingir o sucesso que contribua para criar vantagens mercadológicas 

sustentáveis. 

Os objetivos contribuem fundamentalmente para que a Visão da Instituição seja 

alcançada na medida em que se pode associá-los a ela, checando se eles estão alinhados tanto 

com a Visão quanto com as Estratégias, como também após o prazo estabelecido verificar se 

foram alcançados ou não, caso não tenham sido, analisar os motivos pelos quais não foram 

atingidos.  

Para Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001, p. 268) “objetivos são resultados que a 

empresa deve alcançar, em prazo determinado, para concretizar sua visão sendo competitiva 

no ambiente atual e no futuro”. 

Assim, os objetivos estão diretamente relacionados com a eficiência e, sobretudo 

com a eficácia das empresas, visto que ela se refere à capacidade de satisfazer uma 

necessidade por meio do suprimento de seu produto e serviços, além de ser uma medida 

normativa de alcance de resultados. 

Com as particularidades do Hospital, em razão de ser público e psiquiátrico, os 

objetivos se tornam ainda mais desafiantes, precisando, fundamentalmente, do 

comprometimento de todos e, em particular, da direção, criando condições e clima favoráveis 

para que as coisas possam acontecer, preferencialmente, de maneira proativa e dando exemplo 

para que sejam percebidos por todos dentro da instituição.  

Sendo assim, foi organizado um quadro, contemplando projeto, objetivo e estratégia, 

em que a questão de investimento, prazo e responsabilidade foram suprimidas, por motivo 

estratégico do Hospital, conforme pode ser observado na Tabela 2.3 a seguir. 
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Tabela 2.3: Projeto de desenvolvimento de pessoas do HEPR 

OBJETIVO ESTRATÉGIA 

1. Trabalhar comportamentos. 1.1 Levantamento de comportamentos desejáveis. 

1.2 Sensibilização em cadeia. 

1.3 Validação de comportamentos a serem trabalhados. 

1.4 Criação de um programa de oficinas comportamentais. 

2. Qualificar cada vez mais. 2.1 Identificação de necessidade de capacitação. 

2.2 Identificação de possíveis instrutores internos. 

2.3 Criação de sistemáticas de repasses. 

2.4 Avaliação de investimentos. 

3. Repassar conhecimento. 3.1 Organização de oficinas de repasse de saber. 

3.2 Publicação de material sistematizado, como livros, 

teses, dissertações etc. 

4. Avaliar desempenho. 4.1 Participação em atividades de modelagem de 

avaliação. 

4.2 Identificação de possíveis soluções de avaliação já 

implantadas. 

4.3 Formatação de modelo. 

Fonte: Adaptado do Planejamento Estratégico do HEPR (2004) 

 

Este é um dos projetos que,  se alcançado,  contribuirá para dar uma visibilidade 

muito grande à Instituição, uma vez que investir no capital intelectual é estar, acima de tudo, 

aplicando no ativo mais importante da organização, além de estar apostando no seu futuro.  

O outro projeto relevante diz respeito à organização e gestão, conforme pode ser 

apresentado na Tabela  2.4 a seguir. 

 

Tabela 2.4: Projeto de organização e gestão do HEPR 

OBJETIVO ESTRATÉGIA 

1. Atender melhor o cliente. 1.1 Realização de pesquisa de satisfação. 

1.2 Criação de uma ouvidoria. 

2. Planejar melhor. 2.1 Monitorar indicadores. 

2.2 Acompanhar as metas. 

3. Implantar a meritocracia 3.1 Realização de “Benchmarking” junto à  UNCISAL. 

3.2 Aprimoramento da galeria dos notáveis. 

4. Redesenhar os processos. 4.1 Identificação dos processos existentes. 

4.2 Adequação dos processos. 

4.3 Treinamento das pessoas nos novos processos. 

Fonte: Adaptado do Planejamento Estratégico do HEPR (2004)  
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Outra área relevante é a comunicação que passa pela melhoria interna dos serviços, 

visando a atender as necessidades dos usuários/pacientes, a fim de facilitar a 

operacionalização dos processos na busca da excelência, consolidando a sua razão de ser ou 

de existir, isto é, a sua missão no negócio, conforme pode ser mostrada na Tabela 2.5 abaixo: 

 
Tabela 2.5: Projeto de comunicação e articulação do HEPR 

OBJETIVO ESTRATÉGIA 

1. Melhorar a comunicação 

interna e externa. 

1.1 Implantação de informativo bimestral. 

1.2 Melhoramento da sinalização interna. 

1.3 Aquisição de organizador eletrônico de fila. 

2. Divulgar as atividades do 

HEPR. 

2.1 Elaboração de cartilha. 

2.2 Atualização do Folder. 

2.3 Criação de um vídeo institucional. 

2 4 Criação de um site. 

3. Buscar experiências 

exitosas em outras 

instituições. 

3.1 Realização de visitas às instituições selecionadas. 

3.2 Organização de um cadastro das instituições que 

podem servir de modelo. 

4. Manter parcerias com 

outros hospitais. 

4.1 Identificação dos possíveis parceiros. 

4.2 Formalização de convênios. 

Fonte: Adaptado do Planejamento Estratégico do HEPR (2004) 

  

A questão da comunicação foi identificada como um dos principais problemas da 

Organização, sendo apontada por todos os grupos de trabalho do planejamento durante a etapa 

do diagnóstico. Entretanto, há um esforço concentrado no sentido de tentar neutralizar os 

desencontros, ruídos e equívocos revelados no dia-a-dia do Hospital, com vistas à melhoria 

desse processo de comunicação e articulação.  

Finalmente, o projeto de ensino e pesquisa, que pode ser resumido na Tabela 2.6 a 

seguir.  

Tabela 2.6: Projeto de ensino e pesquisa do HEPR 

OBJETIVO ESTRATÉGIA 

1. Incrementar atividades do 

centro de estudo 

1.1 Definição de diretrizes de pesquisa em saúde 

pública. 

1.2 Promoção de eventos científicos. 

2. Certificar e reconhecer o 

Hospital como de ensino. 

2.1 Intensificação a articulação com os dirigentes 

maiores da Instituição. 

3. Implantar a residência 

médica em psiquiatria. 

3.1. Intensificação a articulação com os dirigentes 

maiores da Instituição. 

4. Oficializar os estágios. 4.1 Agilização juntos aos responsáveis. 

 Fonte: Adaptado do Planejamento Estratégico do HEPR (2004) 
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O último projeto foca, essencialmente, no sentido de existir do Hospital Escola, 

buscando nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão o tripé do seu 

desenvolvimento empresarial, ou seja, sem esse tripé, perde-se o seu papel de desempenho no 

mercado, o que fatalmente estará fadado ao imediato desaparecimento.  

Finalmente, os quatro projetos juntos, alinhados às suas estratégias, são considerados 

fundamentais para que o HEPR concretize sua posição no universo mercadológico, criando 

seus diferenciais que contribuem para que os avanços se traduzam na melhoria de índices e 

padrões de desempenho, no aprimoramento dos métodos e sistemas de trabalho, na 

otimização dos recursos e, acima de tudo, na agilidade da tomada de decisão dos seus 

gestores.  

 

2.4. Conclusão do Capítulo 

 

De acordo com a história do Hospital se observam as conquistas e os avanços que 

foram obtidos ao longo desses cinqüenta e dois anos de existência, sobretudo com o processo 

de humanização que tem facilitado significativamente a integração entre profissionais, 

pacientes com suas famílias e a comunidade; desenvolvimento de atividades 

psicopedagógicas, de forma permanente, que já se tornaram referências na cidade de Maceió, 

tais como: o bloco carnavalesco “Maluco Beleza”, resgatando o folclore alagoano com A 

Nega Maluca, a Dança do Boi, a Burrinha e os bonecos de Olinda, e ainda no mês de junho o 

já tradicional “Arraiá Portugal Ramalho”, entre outras. 

No que tange à estrutura organizacional da Instituição hospitalar se constata o 

modelo funcional, caracterizado pelo agrupamento das tarefas em torno das funções, cujo 

formato ainda muito verticalista e com diversos níveis, o que dificulta o repasse rápido das 

decisões e ações aos níveis mais distantes do topo da estrutura, além dos chamados “cabos de 

guerra” entre as funções. 

Com a construção do planejamento estratégico do Hospital, verifica-se que foi 

delineada a sua missão, estabelecido os seus princípios ou valores, analisado o seu ambiente, 

tanto externo quanto interno, e definida a sua Visão. Entretanto, na relação objetivos e 

estratégias, detecta-se a inexistência de um sistema de medição de desempenho que pudesse 

revelar quantitativamente e/ou qualitativamente os resultados da organização. 

Assim sendo, o que se propõe para a Instituição, a partir deste trabalho, é a 

utilização de uma ferramenta gerencial que venha favorecer o processo de melhoria interna 
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das atividades do hospital, com uso racional dos recursos financeiros, alinhados com 

investimentos em pessoal, organizacional e  informação, voltado para satisfação dos 

pacientes, estudantes, familiares e a comunidade em geral, propiciando o cumprimento da sua 

missão ou a sua razão de existir. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Balanced Scorecard como sistema de avaliação de desempenho é apresentado  

como uma ferramenta valiosa de gestão, fundamentado no seu referencial teórico, a partir da 

compreensão  da estratégia e do planejamento estratégico, tudo visando dar sustentação ao 

projeto proposto. 

 

3.1.  Estratégia 

  

Desde época bem remota que o conceito de estratégia surgiu. Segundo Chiavenato e 

Sapiro (2003), na era ainda dos homens das cavernas, até por uma necessidade de 

sobrevivência como para pescar e caçar, era necessário desenvolver um plano prévio para ser 

bem-sucedido. 

O termo estratégia oriundo do grego strátegos, significa generalato, aptidões do 

general, conduzir tropas, tudo relacionado com a arte e às habilidades de ser general no 

comando de um exército para derrotar as tropas inimigas, de acordo com Maximiniano 

(2005). 

No decorrer do tempo a palavra evoluiu e a partir da Primeira Guerra Mundial, passou 

a ser compreendida mais amplamente por conta do fenômeno da guerra que  abrangia ações 

de caráter não apenas bélico, mas também  político, econômico, social e militar, passando de a 

arte dos generais à arte dos estadistas. 

Em termos empresariais, sua utilização pode ser localizada nos anos que se seguiram a 

Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948, por quem a estratégia passou a ser definida como 

um movimento ou uma série específica de movimentos feitos por uma empresa. 

  Ao longo do tempo não se tem visto, entre os autores, uma unanimidade acerca do 

conceito da palavra estratégia; vários são convergentes, outros, divergentes, e em 

determinadas situações são até complementares. Entretanto, como a estratégia é parte 

fundamental para ser alinhada e mensurada para os objetivos organizacionais serem 

alcançados, será necessário conhecer quais são esses conceitos. 

Uma outra questão relevante da estratégia é a capacidade da empresa de examinar  

comportamento  passado e  presente, projetando o futuro frente as suas fraquezas e 

potencialidades, dentro do seu ambiente, e diante  do macroambiente suas ameaças e 
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oportunidades, com vistas a diminuir o chamado gap  do planejamento, conforme Ansoff 

(1993). 

Drucker (1980) apud Ansoff e McDonnel (1993, p.17) preconiza que “a atividade 

estratégica garante que a empresa faça a coisa certa, enquanto a atividade operacional permite 

que a coisa seja bem feita”. 

Ansoff e McDonnel (1983) reforçam a idéia da atividade estratégica e operacional 

como garantia do processo da eficiência e da eficácia, ou seja, ela tem que desenvolver  mais 

agilidade, mais rentabilidade, mais flexibilidade, maior redução de custos e maior qualidade 

que resulte em melhores ganhos para a entidade. 

De acordo com Almeida (2001, p. 29) “estratégia é o caminho que a entidade deverá 

seguir, sendo que se pode  considerar uma decisão mais estratégica à medida que seja mais 

difícil voltar atrás e tenha-se uma interferência maior em toda a entidade”. 

Chandler (1962) apud Rosa (2002, p.38) “trata a estratégia como a determinação de 

metas básicas  a longo prazo e como a adoção das linhas de ação e a aplicação dos recursos 

necessários para alcançar essas metas”. 

Na mesma direção, Oliveira (2003, p. 78) define “estratégia como a ação ou caminho 

mais adequado a ser executado para alcançar o objetivo, o desafio e a meta.  É importante 

procurar substabelecer estratégias alternativas para facilitar as alterações dos caminhos ou 

ações de acordo com as necessidades”. 

Percebe-se que a estratégia está muito atrelada à questão da direção, do rumo, do 

caminho, ou, de outro modo, a estratégia pode ser traduzida como sendo o norte 

organizacional da instituição. 

Gianesi e Corrêa (1994, p. 53) descrevem estratégia “como uma ferramenta cujo 

objetivo principal é o aumento da competitividade da organização”. 

 Já para Certo e Peter (1993, p.17) “estratégia é definida como um curso de ação com 

vistas a garantir que a organização alcance seus objetivos”. Organizar e sistematizar os planos 

e as ações estratégicas são fundamentais para materializar os projetos e os objetivos da 

instituição. 

 Segundo Wright et al. (2000, p. 24) “estratégia refere-se aos planos da alta 

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

organização”. 

Nessa perspectiva, a estratégia é delineada no topo da empresa, o que alguns autores 

intitulam de macroestratégia, isto é, a estratégia maior traçada que deve ser absorvida por 
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todos os integrantes da equipe. Todavia, tanto a tática quanto a operacional deve sintonizar-se 

com a maior estratégia, para gerar vantagens competitivas, de forma a contemplar desde a 

formulação, que é o desenvolvimento, passando pela implementação até o controle, momento 

em que se verifica a necessidade de mudar ou não o rumo para assegurar que os resultados 

desejados sejam alcançados. 

Hamel  e Prahalad (1995) afirmam ainda que estratégia deve ter por finalidade a 

determinação do melhor uso das forças internas para gerar vantagem competitiva. 

Para tanto, as potencialidades das qualidades internas concernentes a recursos  

humanos, financeiros, físicos e organizacionais, associados às ações concretas para minimizar 

ou neutralizar as debilidades ou fraquezas contribuirão para fazer a diferença no mercado, 

gerando ganho competitivo. 

Assim, Porter (1986, p.15) revela que “o desenvolvimento de uma estratégia 

competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma 

empresa competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas necessárias para 

levar-se a cabo estas metas”. 

Nesse sentido, apresenta-se abaixo a Figura 3.1 intitulada a Roda da estratégia 

competitiva em que se  relaciona uma combinação dos fins que a organização pretende atingir 

em termos de metas  e dos meios pelos quais trabalha  para alcançar os resultados.   

 
 

 

 

Figura 3.1: Roda da Estratégia Competitiva 

Fonte: PORTER (1986, p.16) 
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Como se pode constatar no centro da roda ficam as metas que representam a forma 

como pretende competir e seus objetivos para o crescimento econômico e não econômico, 

enquanto que os raios  da roda são as diretrizes das áreas funcionais necessárias e 

fundamentais para alcançar as metas. Em cada parte dessa roda deve-se se buscar uma 

definição resumida das políticas operacionais da área organizacional. Por se tratar de uma 

roda, naturalmente, os raios devem refletir o centro e com ele estabelecer sintonia, para então 

funcionar eficientemente, pois, do contrário,  a movimentação dos raios não será como se  

espera, haverá quebra da sintonia. 

A vantagem competitiva deverá ser atingida por intermédio de projeto de ensino e 

aprendizado, segundo apologia de Senge (1998). 

A formulação da estratégia competitiva, num estágio maior, pode também ser 

ilustrada na Figura 3.2 abaixo a partir das interações com os quatro fatores básicos que 

estabelecem os limites que uma companhia  pode ser bem sucedida. 

 

Fatores
Internos à 

Companhia 

Fatores 
Externos à 
Companhia

Estratégia 

Competitiva

Valores Pessoais
dos Principais

Implementadores

Expectativas
mais Amplas da

Sociedade

Pontos Fortes
e Pontos Fracos
da Companhia

Ameaças e 
Oportunidades

da Indústria
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Figura 3.2: Contexto Onde a Estratégia Competitiva é Formulada 

Fonte: PORTER (1986, p.17) 

 

No âmbito interno da companhia encontram-se os pontos fortes e pontos fracos que 

identificam suas características e qualidades com relação à concorrência, contemplando  todos  

os recursos: o financeiro, o físico, o tecnológico, a marca e todos os outros. 
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Vale ainda salientar os valores pessoais dos seus colaboradores envolvem as 

motivações, as habilidades, as competências, as vivências, os conhecimentos que contribuem 

fortemente para implementação da estratégia definida, de forma que, os pontos fortes e pontos 

fracos adicionados com aos valores estabelecem os limites internos da estratégia competitiva 

que uma empresa deve adotar para ter sucesso. 

No ambiente externo os limites são estabelecidos pela indústria e pelo seu  

macroambiente, tendo nas situações externas que geram as oportunidades e as ameaças da 

indústria a definição do meio competitivo, com seus receios e riscos  conseqüentes  e ganhos 

potenciais. 

O comportamento da sociedade reflete sobre a companhia, desde do impacto das 

forças políticos-legais, das forças sociais, das forças econômicas, das forças tecnológicas até 

as chamadas forças ambientais, além de muitas outras. 

Desta forma, esse quadro contexto no qual a estratégia competitiva é formulada deve  

ser levado em consideração previamente quando se forem traçar as políticas, diretrizes e 

metas de uma organização. 

 

3.1.1. Escolas de Pensamento sobre Formulação de Estratégias  

 

Mintzberg et al. (2000), apresentam as dez escolas do pensamento sobre formulação 

de estratégia; cada uma delas se revela com sua característica e particularidade no processo, 

de maneira a complementar o que as outras não conseguiram mostrar dentro de uma linha 

demarcada  de um certo espaço de tempo, conforme a Tabela 3.1 abaixo: 

 
 Tabela 3.1: As escolas e seus enfoques 

Nº Escola Enfoque 

01 Escola do Design Formulação de estratégia como um processo de concepção 

02 Escola do Planejamento Formulação de estratégia como um processo formal  

03 Escola do Posicionamento Formulação de estratégia como um processo analítico 

04 Escola Empreendedora Formulação de estratégia como um processo visionário 

05 Escola Cognitiva Formulação de estratégia como um processo mental 

06 Escola de Aprendizado Formulação de estratégia como um processo emergente 

07 Escola do Poder Formulação de estratégia como um processo de negociação 

08 Escola Cultural Formulação de estratégia como um processo coletivo 

09 Escola Ambiental Formulação de estratégia como um processo reativo 

10 Escola de Configuração Formulação de estratégia como um processo de transformação 

Fonte: Adaptado de Mintzberg. et al. ( 2000) 
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Essas escolas podem ser classificadas em três agrupamentos, no primeiro 

encontram-se a de design, planejamento e posicionamento,  que são de natureza prescritiva, 

isto é, mais preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas do que em como são 

formuladas; no segundo, encontram-se a empreendedora, a cognitiva, a de aprendizado, a do 

poder, a cultural e a ambiental, as quais consideram aspectos específicos do processo de 

formulação de estratégias e tem-se preocupado menos com a prescrição do comportamento 

estratégico ideal do que com a descrição de como as estratégias são, de fato, formuladas. Por 

último, no grupo final, está a de configuração, que é uma junção com as demais, reúnem-se 

nela as várias características das outras, como o processo de formulação, o conteúdo, 

estruturas organizacionais e seus contextos, segundo Mintzberg et al. (2000). 

A escola do design que na década de 1960 apresentou o fundamento básico para a 

construção das outras duas escolas, tanto a de planejamento quanto a de posicionamento, 

focaliza a formulação de estratégia como um processo de desenho informal, de acordo 

Mintzberg et al. (2000). A escola de planejamento, que trabalhada simultaneamente nos anos 

60, teve seu apogeu na década de 1970 com diversas publicações, concebe a formulação de 

estratégias como um processo de planejamento formal separado e sistemático.  

Nos anos 80, a escola de planejamento perde espaço para a escola de 

posicionamento, visto que sua preocupação está mais com o conteúdo da estratégia do que 

com sua formulação. A de posicionamento se caracteriza pela seleção de posições estratégicas 

no mercado. A escola empreendedora se identifica pela relação da estratégia com o espírito 

empreendedor, capacidade de desenvolver uma nova visão no líder, a partir da concepção de 

novas idéias. Em que pese ser pequena, porém importante, a escola cognitiva identifica-se 

pela busca em utilizar as mensagens da Psicologia Cognitiva para penetrar na mente do 

estrategista.  

A escola de aprendizado concebe estratégia a partir do surgimento de passos curtos, 

à medida que a entidade se  adapta, ou aprende. De forma análoga à anterior, com foco 

distinto, a de poder se apresenta pela capacidade de trabalhar a concepção de estratégia como 

processo de negociação.   

A cultural, por sua vez, considera a formulação de estratégia a partir da cultura 

impregnada dentro da instituição, o que ela enxerga como sendo importante a participação 

coletiva e comunitária. A escola ambiental  se identifica na formulação da estratégia pelo 

processo de reação ao ambiente externo e não na iniciativa interna da empresa, procurando 

compreender as reações impostas que refletem sobre as instituições. Por fim, encontra-se a de 
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configuração que  se caracteriza pela combinação com as escolas anteriores na formulação da 

estratégia. 

Todas as dez escolas fixam no mesmo processo de formulação de estratégia. 

Entretanto, cada uma à sua maneira, donde se pode inferir que todas, em conjunto,  

certamente irão ajudar os estrategistas  a verem as partes como um todo integrado; facilitando 

assim a obtenção do  êxito no sucesso organizacional. 

 

3.1.2. Classificação Quanto ao Nível da Formulação de Estratégias Empresariais 

 

De acordo com Wrigh et al. (2000, p.127) “as estratégias existem em três níveis: o 

nível empresarial, o nível da unidade de negócio e o nível funcional”. O nível empresarial é a 

estratégia macro da empresa, por meio do qual os dirigentes maiores hierarquicamente 

formulam para toda empresa. Já no nível da unidade de negócio é a estratégia definida para 

um subsistema organizacional que tem um mercado, um conjunto de concorrentes e uma 

razão de ser diferente dos de outras unidades de negócio. No nível funcional estão as  

estratégias desenvolvidas pelas área funcionais de uma unidade da empresa. Muito embora 

cada nível tenha sua estratégia bem definida, todos os três estão intimamente interligados.   

O nível empresarial se subdivide em três alternativas estratégicas, cada uma com 

suas subdivisões, conforme descrição abaixo, de acordo com Wright et al. (2000). 

1. Estratégia de Crescimento: 

1.1. crescimento interno – revela-se pela expansão interna aumentando seu tamanho  

e seu volume  de vendas, em detrimento de adquirir outras; 

1.2. integração horizontal – identifica-se pela aquisição de outras empresas por meio 

de sua mesma linha de negócio; 

1.3. diversificação horizontal relacionada – diversifica-se pela expansão na aquisição 

de outra empresa de um setor a seu campo de atuação, mas pode relacionar as 

suas competências essenciais, maiores forças que a organização possui em 

termos de recursos humanos, físicos e organizacionais; 

1.4. diversificação horizontal não relacionada – forma de se diversificar  uma 

empresa, de ampliá-la por meio de um setor diferente do que vem atuando; 

1.5. integração vertical de empresa relacionada – integra-se através da aquisição de 

outra com competências essenciais semelhantes ou complementares no canal de 

distribuição; 
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1.6. integração vertical de empresa não relacionada – forma de se integrar  por meio 

da ampliação  com  aquisição  de  outra  empresa,  porém  com  sinergia limitada 

no canal de distribuição; 

1.7. fusões – caracteriza-se pela combinação com outra empresa através da permuta 

de ações; e 

1.8. aliança estratégica – ocorre quando duas ou mais empresas se juntam para 

executar um projeto específico ou cooperar em uma  área escolhida. 

2.  Estratégia de Estabilidade: é a manutenção do estágio em que ela se encontra, 

buscando manter seu conjunto atual de empresas. 

3. Estratégia de Redução: 

3.1. reviravolta – reduz sua organização por meio do objetivo de torná-la mais enxuta 

e eficaz, diminuindo seus custos ou reconsiderando suas linhas de produto e 

mercados-alvos; 

3.2. desinvestimento – quando a empresa negocia a venda  de uma ou mais unidades 

para redução de custos; e 

3.3. liquidação – ocorre pelo fechamento da empresa através das vendas de seus     

ativos. 

Em um nível da unidade de negócio pode se classificar esses subsistemas 

organizacionais em sete estratégias, sendo três para pequenas unidades de negócio e as quatro 

restantes para grandes unidades de negócio, conforme classificação de Wright et al (2000). 

1. Estratégias Genéricas Para Pequenas Unidades de Negócio: 

1.1. estratégia de nicho-custos baixos – ocorre quando a unidade pratica custos gerais 

baixos e disponibiliza produtos ou serviços sem sofisticação; 

1.2. estratégia de nicho-diferenciação – identifica-se  pela unidade produzir bens ou 

serviços altamente diferenciados que satisfazem as necessidades de uma estreita 

faixa de clientes; e 

1.3. estratégia de nicho-custos baixos/diferenciação – caracteriza-se pelo 

oferecimento de produtos ou serviços diferenciados de um seleto grupo de 

clientes, ao mesmo tempo praticando custos baixos. 

2. Estratégias Genéricas Para Grandes Unidades de Negócio: 

2.1. estratégia de custos baixos – quando uma empresa maior produz bens ou 

serviços sem diferenciação que atendem um mercado grande; 
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2.2. estratégia de diferenciação – a empresa maior oferece produtos ou serviços 

sofisticados para todo um setor; 

2.3. estratégia de baixo custo-diferenciação – a empresa mantém custos gerais baixos 

e simultaneamente disponibiliza bens ou serviços diferenciados para todo o 

setor; e 

2.4. estratégias múltiplas – opção estratégica para unidade maior em que a 

organização pratica ao mesmo tempo mais de uma estratégia genérica. 

No que tange às estratégias funcionais, buscadas pela áreas departamentais de uma 

unidade de negócio, devem todas as áreas estar inter-relacionadas, visto que são apoiadas pelo 

desempenho das funções  como: produção, finanças, pesquisa e desenvolvimento, vendas, 

marketing entre outras. 

Assim sendo, a estratégia de uma área funcional deve sempre estar em sintonia com a 

da unidade de negócio, que por sua vez está em harmonia com a do nível empresarial, o que 

propiciará a eficácia dos resultados empresariais. 

Finalmente, tanto o conceito como a definição da estratégia, pode ser encontrado de 

diversas maneiras, no entanto, parece caminhar na direção de definir os caminhos da 

instituição, considerando seu ambiente interno e ambiente externo, com vistas a alcançar seus 

objetivos e desafios previamente definidos. 

Ademais, além dos conceitos, definições, escolas e formulação de estratégias, outro 

tema relevante  a ser apresentado, a fim de ter o entendimento necessário deste trabalho, é a 

importância do planejamento estratégico como elemento de entendimento lógico para 

construir o sucesso empresarial. 

 

3.2. Planejamento Estratégico  

 

Dada a concepção abrangente do planejamento, nem sempre tem sido tarefa fácil 

conceituá-lo. Entretanto, vários autores conceituam planejamento a partir da sua percepção  

organizacional, conforme segue. 

 “O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são 

os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los”, segundo 

Chiavenato (2000, p. 195). 

Para Stoner (1995, p. 136) “o planejamento é o processo básico que utilizamos para 

escolher  nossos objetivos e determinar como atingiremos”. 
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“O planejamento é uma técnica administrativa que procura ordenar as idéias das 

pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir” (ALMEIDA, 

2001, p. 13). 

Como se observa por meio dos autores acima, o  planejamento está relacionado com 

atividade administrativa,   com o processo, com os objetivos, com os resultados, com idéias e, 

acima de tudo, com pessoas, sem esses componentes não se pode falar em planejamento, uma 

vez que  todos eles são partes integrantes para o projeto bem sucedido. 

Giegold (1980, p. 35) define ainda planejamento  como sendo “o processo pelo qual 

tentamos aumentar a probabilidade dos  resultados futuros desejados, além e acima de 

probabilidade de que isso aconteça por acaso”. 

O alcance de resultados é o ponto culminante de qualquer processo de 

estabelecimento prévio das ações, sobretudo quando se definem os indicadores que são 

monitorados passo a passo para se alcançar o que se deseja. 

 Nesse sentido, Oliveira (2003) sistematiza quatro balizamentos sobre planejamento, 

denominados de princípios gerais, conforme segue abaixo: 

1. Da contribuição aos objetivos - o planejamento deve sempre buscar alcançar  

todos os objetivos, de maneira hierarquizada; 

2. Precedência do planejamento -  considera-se a função administrativa do 

planejamento como a mais importante entre as demais como organização, direção 

e controle; 

3. Da maior penetração e abrangência - o planejamento pode acarretar uma série de 

modificações nas características  e tarefas da organização; e 

4. Da maior eficiência, eficácia e efetividade - deve se procurar otimizar os 

resultados e minimizar as debilidades. 

Além desses princípios gerais, Ackoff (1974)  apud Oliveira (2003, p. 40) 

 

 
      [...] apresenta quatro princípios que devem ser considerados específicos: 

 Planejamento participativo: o principal benefício do planejamento 

não é o seu produto, ou seja, o plano, mas o processo envolvido.[...] 

 Planejamento coordenado: todos os aspectos envolvidos devem ser  

projetados de forma que atuem interdependemente [...] 

 Planejamento integrado: os vários escalões de uma empresa - de 

porte médio ou grande - devem ter seus planejamentos integrados 

[...] 

 Planejamento permanente: essa condição é exigida pela própria 

turbulência do ambiente, pois nenhum plano mantém seu valor com 

o tempo. 
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Nessa perspectiva, os princípios funcionam como balizadores para gerenciamento de 

decisão de tal maneira que não se examina nenhuma decisão dentro da organização sem se 

lançar mão deles, como norteadores em termos de fundamentar toda e qualquer iniciativa dos 

gestores do processo. 

Ackoff (1974)  apud Oliveira (2003, p. 44) apresenta cinco etapas para o processo de 

planejamento estratégico: 

 

 Planejamento dos fins: especificação do estado futuro desejado, ou seja, a 

missão, os propósitos, os objetivos, os objetivos setoriais, os desafios e as 

metas.  

 Planejamento de meios: proposição de caminhos para a empresa chegar 

ao estado futuro desejado [...] 

 Planejamento organizacional: esquematização dos requisitos 

organizacionais para poder realizar os meios propostos [...] 

 Planejamento de recursos: dimensionamento de recursos humanos e 

materiais, determinação da origem e aplicação de recursos financeiros 

[...] 

 Planejamento de implantação e controle: corresponde à atividade de 

planejar o gerenciamento de implantação do empreendimento. 
 

 

A eficácia do planejamento depende de todas essas etapas, iniciando com a 

delimitação clara de aonde se deseja chegar, procedimento posto de forma evidente no 

objetivo, depois os caminhos necessários para viabilizar, seguida da organicidade, ou seja,  a  

estruturação da empresa,  passando pelo  programa, projeto e planos de ação, e ,finalmente, a 

implantação e o monitoramento, para acompanhar se o planejamento caminha pelos trilhos 

traçados. 

Caravantes et al. (2005) revelam três tipos de planejamento distintos, conforme se 

observa através da Figura 3.3 abaixo: 

 

Planejamento
Estra tég ico

Planejamento
T á t i c o

Planejamento
Operacional

 

Figura 3.3: Pirâmide Organizacional 

Fonte: Adaptado de Caravantes et al (2005) 
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Assim, o planejamento estratégico está na cúpula das organizações e geralmente se 

dá a longo prazo, enquanto que o tático é constituído pela média gerência, ou intermediária, 

mais voltado aos meios de alcançar os objetivos determinados, como também operacional, 

cuja responsabilidade é a da gerência de linha para implementação dos planos de ação ou 

planos operacionais. 

Nesse contexto, Kotler (1997, p. 152) entende que “o planejamento estratégico é 

uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, 

visando a um maior grau de interação com o ambiente”. 

Existem diversas metodologias de elaboração e implementação do planejamento 

estratégico nas empresas, umas mais amplas, outras mais reduzidas, como também diversas  

complementares, e algumas poucas destoantes. Todavia, não existe uma metodologia padrão 

de planejamento estratégico, uma vez que as empresas diferem em tamanho, em tipos de 

negócios, em forma de organização, em filosofia, em política e estilo de liderança. 

O que Oliveira (2003) propõe depende de cada realidade organizacional, além do 

ambiente interno e externo a ser considerado. As fases podem ser representadas na Figura 3.4 

a seguir. 

 

 
 

Figura 3.4: Fases do Planejamento Estratégico 

Fonte: Oliveira (2003, p.69) 

 

A primeira fase do planejamento intitulada de diagnóstico estratégico ou auditoria de 

posição, detecta a situação da empresa de como está a empresa. Este processo ocorre a partir 

da análise da realidade ambiental fora e dentro da empresa. 
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A fase do diagnóstico estratégico  pode ser dividida em quatro etapas reveladas a 

seguir, de acordo com Oliveira (2003). 

1. Diagnóstico Estratégico: 

1.1. identificação da visão – corresponde os limites que os gestores pretendem 

alcançar em um determinado período de tempo.Chiavenato e Sapiro (2003, 

p.64) definem ainda como sendo “o sonho acalentado pela organização”. 

Refere-se àquilo que a organização deseja ser no futuro. 

1.2. análise externa – analisa as situações externas que respingam na organização, 

verificando quando são oportunidades e ameaças. Todas as situações devem ser 

encontradas nas forças de natureza política, econômica, social, tecnológica, 

ambiental entre outras. Segundo  Certo e Peter (1993 ) a análise do ambiente 

externo é um procedimento de acompanhamento para detectar os riscos e as 

oportunidades, atuais e futuras, que refletem no alcance das metas. 

1.3.análise interna – identifica-se por meio da checagem das qualidades e 

características da empresa, examinando as boas e ruins e  agrupando-as em 

pontos fortes e pontos fracos. Certo e Peter (1993) apresentam a análise interna 

como aquela que está dentro da empresa e cuja implicação tem ação imediata e 

específica na atuação do estrategista. 

1.4. análise do concorrente – surge dentro da análise externa. Todavia, sua condução 

deve ser pormenorizada, visto que seu bem ou serviço propiciará os diferenciais 

competitivos da própria organização e a dos concorrentes. Porte (1986, p. 22) 

destaca que “[...] o grau da concorrência em uma indústria depende de cinco 

forças competitivas básicas que são: entrantes potenciais, concorrentes, 

fornecedores, compradores e substitutos”. 

Vale destacar que na análise ambiental que contempla tanto o ambiente externo 

quanto o interno se faz necessário o uso da técnica SWOT, cuja sigla representa as quatro 

primeiras letras das palavras em inglês strenghs, weaknesses, opportunities e threats, sendo os 

seus significados, na seqüência, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  

Nesse sentido, a ferramenta SWOT é elaborada para disponibilizar informações e 

facilitar o processo consistente de avaliação do ambiente interno e dos impactos do ambiente 

externo, confrontando todas as variáveis que envolvem esses ambientes.  

Assim, com a aplicação desta técnica, a organização detectará seus fatores críticos 

de sucesso, identificando quais as características dos produtos ou dos serviços que os 
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consumidores dão maior importância e que deverão estar, ou não, presentes nas propostas dos 

concorrentes. 

Além disso, o estudo SWOT fornece uma visão por intermédio da qual é possível 

perceber como a instituição é vista por seus colaboradores, clientes e fornecedores, além dos 

benefícios que possui perante seus concorrentes. 

Portanto, Chiavenato e Sapiro (2003 p.188) chegam a dizer que “a matriz SWOT é 

uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva”. 

Dessa forma, o uso da ferramenta SWOT deve ser construída a partir da realidade de 

cada organização, visto que as especificidades e particularidades relacionadas a crenças, 

culturas, valores, entre outras dimensões, devem ser consideradas para que os ganhos a serem 

aferidos atendam as necessidades de todos na instituição.   

A segunda fase da metodologia de elaboração do planejamento inicia pela sua razão 

de existir e pelo seu posicionamento estratégico, decomposta em cinco etapas, conforme a 

seguir. 

2. Missão da Empresa: 

2.1. estabelecimento da missão – define o papel central de como ela vai atuar no 

mercado a partir do seu sentido de existir. Não tem nenhuma relação direta com 

os aspectos legais como o regimento ou estatuto. Para Almeida (2001) a missão 

é a razão de existir da instituição e serve para delimitar seu universo de atuação, 

bem como indicar as possibilidades de ampliação das suas ações. 

2.2. estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais – refere-se à capacidade de 

ordenar os dados e informações relativas à sua finalidade presente e futura. 

2.3. estruturação e debates de cenários – trata-se de elaborar cenários com base nos 

dados e informações  disponibilizados pelo sistema estratégico, analisando as 

tendências  e comportamentos do macroambiente. 

2.4. estabelecimento da postura estratégica – é a forma como a empresa se comporta 

frente ao ambiente, para atingir seus propósitos dentro da missão, considerando 

os ambientes externo e interno. 

2.5. estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas – a macroestratégia 

corresponde às grandes ações ou diretrizes que a instituição define, com vistas a 

gerar ganhos significativos, enquanto que macropolíticas são as grandes 

orientações que darão a sustentabilidade às decisões, com vistas a melhor 

interagir com o ambiente. 
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Nesta fase, denominada de instrumentos prescritivos e quantitativos, a questão 

crucial é analisar como se chegar à situação desejada. 

              3. Instrumentos Prescritivos e Quantitativos. 

3.1. estabelecimento de objetivos, desafios e metas – o objetivo se refere ao resultado  

que se pretende alcançar, ao passo que desafio é uma realização que deve ser 

continuamente buscada e com prazo previsto, além de uso de esforço grande, 

como também a meta envolve as etapas perfeitamente quantificadas e 

mensuradas, com data para atingir os desafios e objetivos. Para Thompson Jr. e 

Stricland III (2000) os objetivos espelham o compromisso gerencial de produzir 

resultados específicos por determinado prazo. 

3.2. estabelecimento de estratégias  e políticas funcionais – corresponde à ação, ao 

caminho, à rota, à direção que a empresa precisa percorrer para atingir o 

objetivo, o desafio e a meta. A política é o estabelecimento de orientações  e 

diretrizes que envolve valores e princípios para consecução dos objetivos, 

desafios e metas. Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (1992) conceituam  estratégia 

como o que a organização decide  fazer e não fazer, levando em conta o 

macroambiente, para consolidar a visão e alcançar os objetivos, considerando os 

valores, visando a cumprir a missão no seu negócio. 

3.3. estabelecimento dos projetos e planos de ação – os projetos  dão forma às idéias 

na realização de uma atividade, prevendo resultados esperados com mensuração 

de ganhos e prazo para execução. Planos de ação compreendem várias partes 

comuns dos diversos projetos quanto ao assunto que está sendo tratado. 

A quarta e última etapa, chamada de controle e avaliação, que compreende o 

procedimento em que se verifica como a organização caminha para a situação desejada. A 

função primordial do controle e avaliação é monitorar a performance do sistema, por meio da 

confrontação da situação realizada com a situação esperada, sobretudo quanto aos objetivos, 

desafios e metas. 

Além disso, Oliveira (2003, p.267) o define “como uma função do processo 

administrativo que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura 

medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações”. 

Por fim, a possibilidade de êxito da ferramenta do planejamento estratégico passa 

pela capacidade dos gestores em desenvolver uma  das metodologias existentes que favoreça a 

implementação adequada das estratégias, como também o comprometimento de todos os 
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colaboradores envolvidos na administração do projeto. Entretanto, como forma de agregar 

mais valor a esta ferramenta no sentido de quantificar melhor a sua estratégia, apresenta-se o 

Balanced Scorecard  um sistema de avaliação de desempenho e comunicação capaz de coroar 

o planejamento estratégico. 

 

3.3. Balanced Scorecard 

 

O Instituto Nolan Norton, uma unidade de pesquisa da KPMG, nos Estados Unidos, 

dirigida por Davi Norton, por volta dos primeiros meses do ano 90, patrocinou um estudo, no 

período de um ano, no âmbito de diversas organizações, dos mais variados ramos, com a 

consultoria  acadêmica do projeto de Robert Kaplan, professor da Universidade Harvard, cujo 

trabalho foi denominado: Medindo a Performance em Organizações do Futuro, (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 

O incentivo maior para realização deste trabalho se deu por conta da crença de que  

os modelos clássicos existentes para avaliar e medir o desempenho empresarial, normalmente 

baseadas em indicadores  contábeis e financeiros, estavam se tornando ultrapassados, o que 

levou a união de dirigentes e acadêmicos em pesquisas e estudos desenvolverem um novo 

método de aferição. 

A partir desses estudos foram surgindo várias idéias com forte valor para os 

acionistas, medidas de eficiência, medidas de produtividade,  indicadores de desempenho e as 

perspectivas interna e externa, voltadas para o scorecard multidimensional como instrumento 

bastante promissor. 

As conclusões reveladas nesses estudos foram sistematizadas por Kaplan e Norton 

(1992) através de um  artigo publicado no jornal editado pelo Harvard Business School: 

“Balance Scorecard – Medidas que Orientam o Desempenho”, em que  se chegou a um 

modelo  intitulado Balanced Scorecard, conseqüência da contribuição das diversas vivências  

partilhadas pelo gestores das empresas envolvidas. 

Os dois mentores perceberam que as instituições que adotavam os novos parâmetros 

de medidas não conseguiam alinhar estas medidas com às estratégias  de negócios, como 

também não conseguiam identificar quais os processos estratégicos, levando um pouco mais 

de tempo para adequar esses ajustes. 

Além disso, essas experiências denotaram que o BSC é mais do  que um sistema de 

medição e comunicação da estratégia, é também um sistema gerencial, visto que formula, 
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implementa,  acompanha e monitora os processos estratégicos, visando a obter uma 

performance satisfatória dos resultados empresariais. 

Dessa forma, os autores construiram um instrumento gerencial que não se restringe 

apenas à mensuração financeira, inadequada para orientar e avaliar a trajetória da empresa 

isoladamente, mas complementa com outras perspectivas como de cliente, dos processos 

internos e do ensino e aprendizado, cuja amplitude alcança toda a empresa. 

Vale ainda salientar que os objetivos e indicadores empregados nesta ferramenta não 

se restringem  também a apenas  a essas quatro perspectivas, uma vez que originam  de um 

processo hierárquico orientado pela missão  e pela iniciativa da unidade de negócio. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 9) “as medidas representam o equilíbrio entre 

indicadores externos voltados para acionistas e clientes, e as medidas internas dos processos 

críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento”. 

Nesse sentido, um BSC bem fundamentado é oriundo de uma série de relações de 

causa e efeito decorrente da estratégia, contemplando projeções dos tempos de resposta e 

graus de relações entre as medidas. 

Assim sendo, o rápido processo de transformação do BSC em um sistema de gestão, 

utilizado para administrar a  estratégia,  levou os autores a constatar que tinham aprendido 

muito mais do que estavam conseguindo traduzir através  de  textos e artigos acerca deste 

assunto. 

Dessa forma, muitas organizações no mundo começaram a adotar o BSC e 

começaram a colher rápidos frutos de seus princípios básicos como: crescente retorno 

financeiro, maior alinhamento dos colaboradores para alcançar os resultados macros e foco 

incessante na estratégia, dentre outros. De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 20) com a 

adoção do Balanced Scorecard as empresas constatam que  pode ser utilizado com esses 

principais  objetivos, conforme representado na tabela 3.2 a seguir. 

                          Tabela 3.2: Os Principais Objetivos do BSC 

Esclarecer e obter consenso em relação a estratégia. 

Comunicar a estratégia a toda a empresa. 

Alinhar as metas departamentais e pessoais à estratégia. 

Associar 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 aperfeicoá-la. 

Fonte: Adaptado do Kaplan e  Norton(1997) 
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Muito embora a formulação de estratégias vitoriosas jamais tenha sido uma tarefa 

simples, a implementação vencedora destas tem sido uma atividade ainda mais desanimadora. 

Um trabalho publicado na revista Fortune, em 1999, revela que 70% dos erros praticados por 

seu líder  não decorrem da estratégia deficiente, mas da sua ineficiente execução.  

Assim, pesquisas  aplicadas nas melhores empresas têm mostrado uma série de 

barreiras à execução da estratégia, que podem ser agrupadas em quatro itens denominadas de 

barreiras: visão, humana, gerencial e recursos, segundo Niven (2005), conforme se apresenta 

a seguir: 

1. A Barreira da Visão – Há sempre muita dificuldade por parte da maioria dos 

colaboradores em entender a estratégia da organização. Este cenário era 

compreensível até a virada do século XX, período em que o valor era decorrente 

da utilização mais racional dos bens palpáveis e os colaboradores eram 

literalmente partes integrantes da roda industrial. Não obstante, na era do capital 

da informação e do capital do conhecimento, nos dias de hoje, o valor é medido a 

partir de bens intangíveis – o know-how, os relacionamentos e culturas existentes  

dentro da empresa. 

2. A Barreira Humana – Nomalmente as organizações instituem prêmios para 

reconhecer os méritos quanto ao atingimento de metas financeiras a curto prazo. 

Porém, não para iniciativas estratégicas a longo prazo. Deve-se repensar a 

advertência exposta aqui, ou seja: Aquilo que se pode medir, pesar e contar pode 

ser alcançado. Quando a ênfase se encontra no alcance de metas financeiras a 

curto prazo, os colaboradores inteligentes se esforçarão para alcançar os 

resultados.  

3. A Barreira dos Recursos – Compatibilizar a estratégia com o orçamento não tem 

sido tarefa fácil. Por exemplo, cerca de sessenta por cento das empresas não 

vinculam o orçamento a estratégia, o que não é novidade, pois a maioria delas  

tem processos separados para o planejamento de ambos. A grande questão desta 

abordagem é que os recursos humanos e financeiros estão atrelados às metas 

financeiras de curto prazo e não a uma estratégia de longo prazo.  

4. A Barreira Gerencial – O objetivo, neste caso, é saber como a equipe de gestores 

administra seu tempo em suas reuniões mensais ou quinzenais. Porventura, a sua 

organização é igual à maioria, consome seu tempo inteiro apreciando os 
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resultados financeiros e buscando respostas para os “defeitos” que acontecem 

quando os resultados atuais não atendem as expectativas orçamentárias. 

 

3.3.1. As Quatro Perspectivas 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard possui quatro 

perspectivas: financeira, a dos clientes, a dos processos internos e a do aprendizado e ensino. 

Na concepção dos autores, essas quatro perspectivas satisfazem à grande maioria das 

organizações pesquisadas. É pertinente salientar que essas perspectivas devem ser 

consideradas como modelo, e não como algo absoluto. Dessa forma, é possível a inclusão de 

outras perspectivas, ou mesmo a supressão de algumas, com a mesma ou outras 

nomenclaturas. Todavia, eles ainda não detectaram empresas que utilizem menos do que as 

quatro perspectivas. 

  A seguir serão descritas as quatro perspectivas recomendadas pelos autores 

supracitados que formarão a estrutura do Balanced Scorecard, permitindo um equilíbrio entre 

os objetivos de curto e longo prazo, entre resultados desejados e os direcionadores de 

desempenho que levarão a esses resultados, entre indicadores mais objetivos e subjetivos, 

conforme Figura 3.5 a seguir. 

 

 

Figura 3.5: As Quatro Perspectivas 

Fonte: Adaptado de Kaplan e  Norton (1997) 
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Como se pode observar na Figura 3.5 das quatro perspectivas, o BSC procurar 

traduzir a visão e a estratégia da organização em objetivos, indicadores, metas  e iniciativas 

sob o foco financeiro, clientes, processos internos e ensino e aprendizagem. 

 

3.3.1.1. Perspectiva Financeira  

 

A perspectiva financeira se mantém no Balanced Scorecard, mesmo depois de muitas 

críticas, porque  é importante para sintetizar  as implicações econômicas instantâneas  de 

ações  consumadas. Os indicadores financeiros de performance sinalizam  se a estratégia de 

uma organização, sua formulação, sua implementação, sua avaliação e controle estão 

contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros.  

A construção do BSC contribue para as organizações como um estímulo no sentido 

de alinhar seus objetivos financeiros com a estratégia da empresa. Os objetivos financeiros 

passam a ser o ponto de convergência maior, para onde todos os demais objetivos e medidas 

devem convergir. 

Nesse contexto, toda e qualquer medida escolhida deve fazer parte de uma cadeia de 

relações de causa e efeito que resultem com a  melhoria do desempenho da perspectiva 

financeira da instituição. Portanto, o primeiro passo é definir os objetivos financeiros de longo 

prazo, associando-os depois à sucessão de ações que precisam ser tomadas  em relação  aos 

processos de outras perspectivas, com vistas de que,  a médio e longo prazo, seja atingido o 

desempenho econômico desejado. 

  Os temas financeiros como aumento de receita, incremento do retorno sobre 

investimento, ampliação da  liquidez, redução dos custos, melhoria da inadimplência e da 

produtividade, crescimento da utilização dos ativos e   minimização dos riscos, das grandes 

empresas, servem  de base para completar as quatro perspectivas. 

Muito embora várias empresas utilizem os mesmos objetivos financeiros com suas  

metas  para todas unidades e divisões de negócios, todavia, cada unidade, cada departamento 

deve ter a sua meta e a sua medida distintas e adequadas para sua realidade, particularidade e 

especificidade da área.  

Desta forma, ao começar o estabelecimento da perspectiva financeira, os gestores e 

estrategistas devem definir as medidas adequadas as suas estratégias. Para Kaplan e Norton 

(1997, p.50)  “os objetivos e medidas financeiros precisam desempenhar um papel duplo: 

definir o desempenho financeiro esperado da estratégia e servir de meta principal para os 

objetivos e medidas de todas as outras perspectivas do scorecard”. 
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Ademais, em cada etapa do ciclo de vida  de uma organização poderá ter objetivo 

financeiro distinto. A teoria da estratégia empresarial apresenta diversas estratégias que os 

subsistemas organizacionais devem adotar, a partir do crescimento junto ao mercado, saída e 

liquidação. 

Para tanto, a fim de consolidar melhor a compreensão e fortalecer os conceitos sobre 

a concepção da estratégia, Kaplan e Norton (1997) subdividem-na em três fases distintas, 

conforme podem ser identificadas abaixo: 

1. Crescimento – as empresas, de um modo geral, estão nas etapas iniciais de seus 

ciclos de vida. São detentoras de produtos e serviços com capacidades grandiosas 

de aceitação no mercado. Por conta desse horizonte de crescimento, talvez 

necessitem investir em recursos expressivos, tendo de potencializar pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, aumentar as dependências da área 

de produção; gerar capacidades operacionais; incrementar uma campanha de 

marketing; trabalhar fortemente as vendas; investir em sistemas, infra-estrutura e 

redes de distribuição que sustentem relações  globais; e, sobretudo, fortalecer e 

fomentar  a excelência no relacionamento com os clientes. Pode, até certo 

momento, consumir mais recursos financeiros em investimentos para o futuro, no 

que necessariamente é aplicado nos bens e serviços atuais. O grande objetivo 

financeiro pode ser traduzido pelo incremento das receitas e pela capacidade de 

crescimento das vendas para determinados mercados, conjunto de consumidores e 

regiões.   

2. Sustentação – fase em que grande parte dos subsistemas organizacionais de uma 

empresa se encontra. As empresas, ainda assim,  conseguem investimentos e 

reinvestimentos, sendo forçadas a dar resultados acerca do que foi efetivamente 

investido. Há possibilidade de manutenção dessas organizações no mercado e 

tendem aumentar gradativamente ano após ano. Além disso, seus  projetos de 

investimentos são destinados mais para minimizar estrangulamentos, aumentar a 

capacidade e buscar melhoria contínua, em vez dos longos investimentos de 

retorno a longo prazo e da alternativa de ampliação aplicados na etapa de 

crescimento. Seus objetivos financeiros, nesta fase, são associados também  à 

lucratividade, o que pode ser representado por meio de medidas relacionadas às 

receitas contábeis, como receita operacional e margem bruta. Não obstante, outras 
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unidades de negócios,  mais autônomas, tem como responsabilidade administrar 

as saídas e entradas das receitas, além do recurso financeiro investido na unidade. 

3. Colheita -  estágio em que as empresas atingem a estabilidade em seus ciclos de 

vida, no qual elas extraem os frutos de investimentos feitos nas duas etapas 

anteriores. Assim, não se explicam mais recursos significantes aplicados nessas 

organizações, somente o necessário para preservar equipamentos e capacidades, 

não para ampliar e nem para gerar saltos de novas capacidades. Todo projeto deve 

contemplar período de retorno, taxa interna de retorno, valor presente líquido 

muito bem definidos. Por fim, nesta fase a ênfase maior recai na entrada e saída 

dos recursos financeiros, em que todo e qualquer capital financeiro investido 

deverá retornar de forma líquida e certa. 

Segundo Kaplan e Norton (1997) as estratégias de crescimento, sustentação e 

colheita estão relacionadas a temas financeiros que orientam a estratégia empresarial que 

devem ser consideradas em todas as fases do ciclo  de vida das organizações, conforme pode 

ser consolidada na Tabela 3.3 a seguir. 

 

Tabela 3.3:  Mensuração de Temas Financeiros Estratégicos 

TEMAS ESTRATÉGICOS 

FASES Aumento e Mix da 

Receita. 

Redução  de  

Custo/Aumento de 

Produtividade. 

Utilização dos Ativos. 

CRESCIMENTO Aumento da taxa de 

vendas por segmento. 

Percentual de receita 

gerado por novos 

produtos, serviços e 

clientes. 

Receita/Funcionário. Investimento 

(percentual de 

vendas). 

P & D (percentual de 

vendas). 

SUSTENTAÇÃO Falta de clientes e contas 

alvo. 

Vendas cruzadas. 

Percentual de receita 

gerado por novas 

aplicações. 

Lucratividade por 

clientes e linhas de 

produtos. 

Custos versus custos dos 

concorrentes. 

Taxas de redução de 

custos. 

Despesas indiretas 

(percentual de vendas). 

Índices de capital de 

giro (ciclo de caixa a 

caixa). 

Roce por categoria de 

ativo. 

Taxas de utilização 

dos ativos. 

COLHEITA Lucratividade por 

clientes e linhas de 

produtos. 

Percentual de clientes 

não-lucrativos. 

Custos unitários (por 

unidade de produção, 

por transação). 

Retorno. 

Rendimento 

(throughput). 

Fonte: Kaplan e Norton ( 1997, p.55) 
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 Outrossim, a história da estratégia deve ser contada a partir do Balanced Scorecard, 

iniciando por meio dos objetivos financeiros de longo prazo, associando-os às outras 

dimensões como processos de clientes, processos internos e ensino e aprendizagem, 

envolvendo  funcionários e sistemas com a finalidade de gerar retornos significativos do 

capital investido na empresa. 

Finalmente, os temas financeiros atrelados ao incremento da receita, à redução de 

custos  e à eficiência e produtividade, bem como à maior utilização dos ativos e à diminuição 

dos riscos disponibilizarão os elos  necessários entre as quatro perspectivas do BSC. 

 

3. 3.1. 2. Perspectiva dos Clientes 

 

Por  meio  da  perspectiva dos clientes, o Balanced Scorecard  facilita aos gestores  

a identificação dos segmentos de clientes e mercados, onde desejarão que as unidades 

estratégicas de negócios possam competir.  

 Vale salientar ainda, por ser importante, que estes segmentos representam as origens 

de recursos que irão produzir os elementos constituidores das receitas dos objetivos 

financeiros  da entidade. 

Outra questão relevante que as empresas às vezes incorrem é investir grandes somas 

de recursos financeiros em determinados projetos de produtos ou serviços, mas não examinam 

se este bem irá atender as necessidades de seus clientes. 

Assim, nesta perspectiva a essência maior é surpreender e encantar o cliente, além de 

traduzir suas declarações de missão  e estratégia em objetivos específicos baseado no 

comportamento do mercado, identificando os segmentos  de cliente com potencial de 

negócios. 

Para Kaplan e Norton (1997) as preocupações  com os clientes geralmente incidem 

nas seguintes características: qualidade, custo, atendimento, confiabilidade, rapidez e 

flexibilidade. 

Olve et al. (1999) apud Mâsih (1999, p.75) intitulam a perspectiva dos clientes 

“como o coração do Balanced Scorecard, pois se a empresa falhar na entrega de produtos e 

serviços certos, com preços compatíveis, satisfazendo o cliente tanto a curto como a longo 

prazo, não serão gerados lucros e a empresa fatalmente incorrerá em prejuízos”. 
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Além disso, esta perspectiva contribui para que as organizações alinhem suas 

medidas principais de resultados atreladas aos clientes como: participação de mercado, 

retenção de clientes, captação de clientes, satisfação de clientes e lucratividade de clientes. 

O outro conjunto de medidas contém os vetores de desempenho – os diferenciadores 

– dos resultados fornecidos aos clientes. Eles respondem as indagações: o que devemos 

oferecer aos nossos clientes para alcançar a excelência da satisfação? e como somos vistos 

pelos nossos clientes?  

Assim, de acordo com Kaplan e Norton (1997) as medidas essenciais na perspectiva 

do cliente podem ser agrupadas, conforme Tabela 3.4 a seguir. 

 

Tabela 3.4: A Perspectiva do Cliente – Medidas 

Participação de 

Mercado 

Reflete a proporção de negócios num determinado mercado (em 

termos  de clientes, valores gastos ou volume unitário vendido). 

Captação de 

Clientes 

Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que uma 

unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes ou negócios. 

Retenção de 

Clientes 

Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que 

uma unidade de negócios retém ou mantém relacionamentos 

contínuos com seus clientes. 

Satisfação dos 

Clientes 

Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios 

específicos de desempenho dentro da proposta de valor. 

Lucratividade 

dos  Clientes 

Mede o lucro líquido de cliente ou segmentos, depois de deduzidas as 

despesas específicas necessárias para sustentar esses clientes. 

Fonte: Norton e Kaplan (1997, p.72) 

 

Muito embora as medidas de participação de mercado, captação, retenção, satisfação 

e lucratividade tenham ênfases de maneira distintas, todas elas, por sua vez, estão 

intimamente interligadas. 

Desse modo, elas interagem por meio da ligação causa-efeito e a satisfação de 

clientes é buscada como meio de garantia da retenção já existente e de efetuar a captação de 

novos clientes, como também devem ser realizadas com vistas à lucratividade relacionada aos 

clientes que deseja reter ou captar. 

Assim, para se ter uma compreensão melhor da vinculação causa e efeito dessas 

medidas, apresenta-se a seguir Figura 3.6 onde se constata esta integração. 
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mercado

Participação de
Mercado

Captação de 
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Lucratividade
dos Clientes

Retenção de 
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Satisfação dos 
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Figura 3.6: Relação de Causa e Efeito das Medidas Essenciais da Perspectiva de Clientes 

Fonte:Kaplan;Norton,(1997, p.72) 

 

O cliente como ápice da cadeia da figura acima passa ser um elemento vital de busca 

contínua de realização, daí surge o conceito de proposta de valor, isto é, características que os 

fornecedores disponibilizam, por intermédio de seus bens e serviços, para  produzir fidelidade 

e satisfação em segmento de mercado. Além disso, a proposta de valor é muito valiosa para 

compreensão dos vetores das medidas essenciais de  satisfação, captação, retenção, 

participação de mercado e lucratividade de cliente.     

Os atributos de bens e serviços que integram a proposta de valor a ser oferecida, 

podem, de acordo Kaplan e Norton (1997), ser sistematizados em três categorias básicas, a 

saber: 

1. Atributos dos Produtos/Serviços – alcançam qualidade, funcionalidade  e preço 

dos bens e serviços disponibilizados pela empresa. Determinados clientes 

preferem fornecedores de produtos confiáveis, de baixo custo, enquanto outros 

preferem fornecedores diferenciados, capazes de oferecer produtos e serviços 

únicos; 

2. Relacionamento com os Clientes – contempla fatores relacionados à entrega de 

bens ou serviços ao cliente, como também o tempo de resposta entre o pedido de 

entrega e a comodidade do cliente em relação ao negócio; e 

3. Imagem e Reputação – criam condições por meio de variáveis que puxam os 

clientes para a empresa. Por intermédio de campanhas publicitárias e qualidade 

dos bens e serviços disponibilizados, várias empresas conseguem gerar a 
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fidelidade dos clientes muito além dos aspectos tangíveis  dos produtos e 

serviços. 

Segundo Newall et al.(1998)  apud França e Abreu (2000), a visibilidade maior é o 

reflexo forte que a imagem tem sobre as vendas dos bens e serviços de uma empresa ou, como 

no caso de entidades não-lucrativas, sobre as transferências desses produtos ou serviços ao 

público-alvo.  

Deste modo, a forma mais conveniente da proposta de valor ser concebida é por meio 

da detecção de segmentação do mercado, no primeiro momento,  e, em seguida, faz-se 

escolha os segmentos de mercado nos quais pretende atuar. 

Esses atributos podem também ser representados por intermédio do fluxo abaixo, 

subdivididos nas três categorias, ou seja: atributo do produto ou serviço, imagem e 

relacionamento de cliente, de acordo com a Figura 3.7: 

 

Figura 3.7: Proposta de Valor 

Fonte:  Adaptado do Kaplan  e Norton (1997) 
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3.3.1.3. Perspectiva dos Processos Internos 

 

No sentido de alcançar os objetivos dos clientes e acionistas e a estratégia da 

organização, faz-se necessário nessa perspectiva de processos internos que se estabeleça com 

clareza a cadeia de valor, a partir do processo de inovação, passando pelos de operações e por 

fim dos serviços de pós-venda, conforme Kaplan  e Norton (1997). 

A maneira como se explicam os objetivos e as estratégias nesta perspectiva, na 

verdade, é o que distingue o balanced scorecard dos diversos  instrumentos convencionais de 

avaliação de desempenho.  

No contexto atual de formatos gerenciais de mercado, parece existir uma propensão 

de se mensurar a performance dos procedimentos de negócios que ultrapassam as diversas 

áreas da empresa, pelo atendimento de pedidos, compras, planejamento e controle de 

produção. 

Com  vistas  a  gerar  valor  para  os  clientes  e produzir resultados financeiros,  cada  

organização utiliza um conjunto específico de processos tais como: inovação, operações e 

serviço pós-venda, conforme revelado na Figura 3.8 descrita a seguir: 

 

Figura 3.8: O Modelo da Cadeia de Valores Genérica 

Fonte: Kaplan; Norton (1997, p.102). 

 

 

Assim, descreve-se abaixo cada uma das etapas do modelo da cadeia de valor 

genérico: 

1. Processo de Inovação – a partir da experiência do BSC vivenciada pelos 

mentores Kaplan e Norton (1997) descobriram que a inovação era uma questão 

interna crítica e, que portanto, a importância referente do ciclo de inovação sobre 

o ciclo operacional torna-se especialmente clara em organizações com extensos 

ciclos de projeto e desenvolvimento, por exemplo setores como farmacêutico, de 
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produtos químicos agrícolas, de software e de equipamentos eletrônicos de alta 

tecnologia. O processo de inovação pode ser comparado como a onda longa da 

criação de valor, cujas as organizações, primeiro detectam e preservam novos 

mercados, novos clientes e as necessidades emergentes e latentes dos clientes 

atuais. Nesse sentido, apresenta-se dois componentes, quais sejam: pesquisa de 

mercado e processo de projeto e desenvolvimento de produtos/serviços. No 

tocante a pesquisa de mercado a finalidade é identificar o tamanho, a natureza 

das preferências dos clientes e os pontos de preço para cada bem ou serviço. 

Trabalha-se na perspectiva  de satisfazer as necessidades específicas dos clientes, 

portanto, informações seguras e fundamentadas sobre o universo do mercado e 

as preferências dos clientes passam  a ser uma atividade de grande valor, o que 

necessita realizar com qualidade.  Hamel e Prahalad (1994) apud Kaplan e 

Norton (1997, p. 104) “descrevem esse processo como a busca de „espaços 

vazios‟, as oportunidades que residem entre ou em torno das definições do 

negócio baseadas nos produtos”. Outra coisa, muito importante, segundo os 

autores, é que as empresas não devem se satisfazer somente em encantar os 

clientes, porém, acima de tudo, surpreendê-los, buscando responder duas 

grandes indagações essenciais: a) Que benefícios os clientes esperam obter dos 

seus bens e serviço no amanhã? b) De que forma poderemos disponibilizar ao 

mercado esses benefícios, por meio da inovação, antes dos concorrentes? Quanto 

ao segundo componente, o processo de projeto e desenvolvimento de  

produtos/serviços, a partir do envolvimento da área de pesquisa e 

desenvolvimento devem ser empreendidas determinadas atividades: a) 

desenvolver pesquisas elementares para materializar produtos e serviços 

radicalmente novos, visando a somar valor para os clientes; b) efetuar estudos e 

pesquisas direcionadas as tecnologias existentes, com vistas de facilitar a criação 

da próxima geração de produtos e serviços; e c)  Contribuir para iniciativas 

direcionadas ao desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

2. Processo de Operações – diferentemente do processo de inovação por ser onda 

curta de valor para as empresas, inicia com o pedido de um cliente, realiza o 

processamento e termina com a fabricação do bem ou serviço. Para Slack et al. 

(2002, p. 36) “a produção envolve um conjunto de recursos de imput  usado para 

transformar algo ou para ser transformado em outputs  de bens e serviços”. 
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Assim, a grande prioridade, após a geração do produto ou serviço, passa a ser a 

entrega eficiente, regular e pontual. Dada a influência do movimento da gestão 

da qualidade total e da competitividade baseada no tempo praticado pela  

grandes empresas industriais, especialmente as do Japão, estão levando as 

organizações  a agregarem  suas medidas de custo e finanças com as de  

qualidade e tempo de ciclo. Não só as medidas acima, mas também outras que 

examinem as particularidades  de seus processos e seu mix  de produtos e 

serviços. Tais medidas poderiam ser de flexibilidade e de configurações 

particulares dos bens e serviços que agreguem valor para os clientes. 

3. Processo de Serviços Pós-venda – a terceira e última etapa da cadeia de valor 

envolve garantia e conserto, correção de defeitos e devoluções, e processamento 

dos pagamentos. Algumas empresas que buscam a excelência de atendimento a 

sua clientela, no pós-venda, poderiam examinar  melhor a sua performance 

utilizando alguns dos mesmos  indicadores do processo de operações como: de 

tempo, qualidade e custo.  Além disso, outra parte deve ser contemplada no 

processo de serviço de pós-venda tais como: de faturamento e cobrança. 

 

3. 3. 1. 4. Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

 

Esta perspectiva se caracteriza por apresentar objetivos que disponibilizam a infra-

estrutura possibilitando o alcance de objetivos das outras três perspectivas, isto é: financeira, 

clientes e processos internos. Para tanto, Mâsih (1999) afirma que a perspectiva de 

aprendizagem e crescimento tem sua relevância focada nos recursos necessários para 

viabilizar os objetivos e metas das demais perspectivas. 

Nesse sentido, Niven (2005, p. 20) chega também a dizer que “as medidas que 

formam a perspectiva de aprendizagem e crescimento são a base sobre a qual a edificação 

inteira do BSC será construída”. 

No contexto atual, o BSC dá ênfase ao investimento no futuro, não somente em áreas 

costumeiras  de investimento, como novos equipamentos e pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos e serviços. Todavia, o investimento em equipamentos, pesquisa e 

desenvolvimento deve alinhar-se com à infra-estrutura, que contempla pessoal, sistemas e 

procedimentos, caso se deseje obter objetivos significativos de crescimento financeiro a longo 

prazo. 
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O fato gerador maior para o sucesso, segundo Hernandes et al. (2000)apud França e 

Abreu (2000), está associado à maneira como o capital humano da organização é destacado 

pelo BSC na perspectiva de aprendizado e crescimento. Em sendo assim, o recrutamento das 

pessoas deve, necessariamente, ser associado ao treinamento e à viabilização de treinameno 

contínuo.   

Chiavenato e Cerqueira Neto (2003 p. 73) “consideram as pessoas em termos de 

capacidades, habilidades, competências, motivação, empowerment, alinhamento e a estrutura 

organizacional em termos de investimentos no futuro”. 

Assim sendo, a vivência de Kaplan e Norton (1997) na elaboração do BSC para uma 

diversidade de empresas tanto de serviço quanto industrial, revelaram três categorias 

principais para a perspectiva de aprendizado e crescimento: 

1. Capacidades dos Funcionários – o ambiente fértil da instituição melhora o ânimo 

dos funcionários e a satisfação com o trabalho e tais comportamentos são pela 

maioria das empresas. O aumento da eficiência e produtividade, aliado à 

qualidade e melhoria contínua dos serviços, pode ser obtido pelos funcionários 

satisfeitos. O nível de excelência  de atendimento junto à clientela depende, em 

grande parte, da satisfação do cliente e a dos funcionários estão implicadas. 

Ademais, a maioria das idéias que auxiliam em procedimento de melhoria 

provém de funcionários da linha de frente, que se encontram mais próximos dos 

processos produtivos e dos clientes da organização. Assim, cada colaborador 

deve conhecer  os processos internos da instituição,  como também os bens e 

serviços disponibilizados, de maneira a ser um agente do processo de mudanças; 

2. Capacidade dos Sistemas de Informação - as informações associadas com 

clientes, processos internos e conseqüências financeiras das atividades dos 

colaboradores são importantes à medida que estes desempenhem de forma eficaz 

e eficiente suas tarefas. A avaliação da capacidade dos sistemas de informação 

pode ser medida por intermédio do número de processos que oferecem feedback 

em tempo real sobre produtos e serviços disponibilizados pela empresa e/ou pelo 

número de funcionários que têm acesso a informações dessa natureza; 

3. Motivação, Empowerment e Alinhamento – quando se trata de funcionários 

ainda que qualificados e competentes, com acesso direto as informações, se não  

estiverem motivados a agir, ou se não dispuserem de liberdade para decidir, não 

contribuirão para o êxito da empresa.  Nesse sentido, a motivação e a iniciativa 
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passam a ser um dos vetores dos objetivos da perspectiva  do aprendizado e  

crescimento. Além disso, outras medidas para avaliação, tais como: melhoria de 

qualidade, tempo ou desempenho para os processos internos e dos clientes 

podem servir de parâmetros. 

Para Kaplan e Norton (1997) escolhida as medidas das categorias principais desta 

perspectiva, as empresas devem identificar os vetores de aprendizado e crescimento, extraídos 

de três variáveis críticas, conforme apresentado na Tabela 3.5 a seguir. 

 

Tabela 3.5: Vetores Situacionais do Aprendizado e Crescimento 

COMPETÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURA 

TECNOLÓGICA 

CLIMA PARA A AÇÃO 

 

Habilidades estratégicas Tecnologias estratégicas Ciclo de decisões críticas 

Níveis de treinamento Bancos de dados estratégicos Foco estratégico 

Alavancagem das habilidades Captura de experiência Empowerment funcionários  

 Software proprietário Alinhamento pessoal 

 Patentes, direitos autorais Moral 

  Espírito de equipe 

Fonte: Kaplan; Norton (1997, p.138)  

 

3.3.2. Integração das Medidas do Balanced Scorecard à Estratégia 

 

A partir dos princípios das relações de causa e efeito, vetores de desempenho e 

relação com os fatores financeiros, consegue-se  a integração do Balanced Scorecard  com a 

estratégia  da empresa. Para tanto, essa dinâmica propicia o agrupamento de dados e 

informações gerenciais associados à estratégia por meio de causa e efeito e do monitoramento 

de índices de desempenho. 

Nesse sentido, as relações de causa e efeito podem ser traduzidas por uma série de 

afirmativas da seguinte forma „se então‟. Por exemplo: „se investir em treinamento de pessoal, 

então se obtém mais conhecimento...‟ 

Assim, para Kaplan e Norton (1997, p.155) “o sistema de mensuração deve 

explicitar as relações (hipóteses) entre objetivos (e as medidas) nas diversas perspectivas, de 

modo que possam ser gerenciadas e validadas”. 

Qualquer que seja a medida extraída para um BSC, há ser uma parte de uma cadeia 

de relações de causa e efeito que expresse o significado da estratégia da unidade de negócios a 
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organização. Um BSC satisfatório passa pela junção de medidas de resultados e 

impulsionadores de desempenho,  todas elas alinhadas à estratégia da unidade de negócios. 

Vale destacar que, consoante Kaplan e Norton (1997), as medidas de resultados são 

os próprios indicadores de ocorrências, que podem ser exemplificados como lucratividade, 

participação de mercado, satisfação dos clientes, além de outros, enquanto que os vetores de 

desempenho são os indicadores de tendência, inclusive específicos para uma determinada 

unidade de negócio, por exemplo: vetores financeiros da lucratividade, os segmentos de 

mercado em que a unidade opta por competir, etc. 

Dessa forma, os indicadores de ocorrências sem os indicadores de tendências não 

expressam a forma como os resultados devem ser obtidos, além de não indicarem, 

previamente, se a implementação da estratégia está sendo bem-sucedida ou não. 

Além disso, o BSC não deve deixar de enfatizar fortemente os resultados, sobretudo 

os financeiros, como retorno do capital investido ou o valor econômico agregado, buscando 

juntar projetos de qualidade total, redução de tempo de ciclo e empowerment  a resultados que 

reflitam  diretamente  nos clientes e proporcionem desempenho financeiro futuro, a fim de 

que possam administrar os negócios relacionando com recompensas tangíveis de seus planos 

de mudança. 

Por fim, o Balanced Scorecard é uma ferramenta de avaliação de desempenho que 

agrega medidas financeiras e não-financeiras integradas por meio de relações de causa-efeito, 

além de  facilitar  o processo de comunicação para os colaboradores nos diversos níveis 

hierárquicos. 

 

3.4.  Construção de um Balanced Scorecard 

 

A construção do Balanced Scorecard na empresa pode ser iniciada por intermédio 

de um processo organizado e sistematizado  que produza consenso e clareza sobre  como 

definir, traduzir e  comunicar a declaração da razão de existir da empresa e a estratégia da 

unidade de negócios em objetivos e medidas operacionais. 

Para tanto, o BSC trabalha na perspectiva de alinhar sua liderança executiva, seu 

capital humano, capital tecnológico, capital financeiro e suas unidades de negócio com a 

estratégia da organização. 

Em que pese toda organização ter as suas próprias particularidades para definição da 

sua identidade, todavia, Kaplan e Norton (2000) propõem um modelo coerente com obtenção 
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do foco e do alinhamento estratégico, os denominados princípios da organização focalizada na 

estratégia, conforme abaixo: 

1. Traduzir a estratégia em termos operacionais: mapas estratégicos; 

2. Alinhar a organização à estratégia: papel da corporação, sinergias entre as 

unidades de negócio e sinergias entre serviços compartilhados; 

3. Transformar a estratégia em tarefa de todos: consciência estratégica, scorecards 

pessoais e contra-cheques equilibrados; 

4. Converter a estratégia em processo contínuo: conectar orçamentos e estratégias, 

sistema de informação e análise e aprendizado estratégico; e 

5. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: mobilização do processo 

de governança e sistema gerencial. 

Com vistas a facilitar a compreensão do que seja um mapa estratégico, isto é, a 

representação visual para a integração dos objetivos da organização nas quatro perspectivas 

do Balanced Scorecard, segundo Kaplan e Norton (2004), apresenta-se na Figura 3.9 seguir 

um dos modelos propostos por esses autores. 

 

 

Figura 3.9 – Modelo de Mapa Estratégico 

Fonte: Adaptado de Kaplan;  Norton ( 2004) 
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Dessa forma, para viabilização de um BSC é necessário seguir algumas etapas, sendo 

uma delas o denominado mapa estratégico, que é, na verdade, uma sistematização visual dos 

objetivos integrados às quatro perspectivas. 

Além disso, no mapa estratégico a visão e missão deverão ser traduzidas em medidas 

nas quatro perspectivas do BSC, numa cadeia de causa e efeito, agrupando-as de acordo com 

o tema estratégico previamente definido pela empresa.  

O Balanced Scorecard, de acordo com Kaplan e Norton (2000), prepara ainda as 

instituições para materializar um novo tipo de sistema gerencial voltado para três vertentes 

abaixo: 

1. Estratégia  - abordada de forma que a empresa possa sistematizar e difundir a 

estratégia para que esta sirva de fundamento para a ação; 

2. Foco – deve ser direcionada para que os recursos e as atividades possam se alinhar 

com à estratégia; 

3. Organização – disponibiliza os recursos necessários para que novos elos 

organizacionais sejam construídos a partir das unidades estratégicas de negócios, 

os serviços compartilhados e os diferentes empregados. 

Assim sendo, para a criação de um Balanced Scorecard, os referidos autores 

sugerem que seja constituída uma equipe para conduzir o processo. A composição dessa 

equipe deverá contemplar um coordenador responsável pela direção do trabalho, denominado 

de “arquiteto”, ou líder de projeto e da equipe executiva da unidade de negócios. O arquiteto 

deverá ser um mediador e  facilitador do projeto, bem com executar atividades   de coleta de 

informações básicas que contribuam para a construção do Balanced Scorecard. 

Kaplan e Norton (1997) propõem quatro etapas para a criação de um Balanced 

Scorecard, conforme segue: 

1. Definição da Arquitetura de Indicadores – abrange duas tarefas, assim 

subdivididas: selecionar a unidade organizacional adequada e identificar as 

relações entre a unidade de negócios e a corporação;  

 1.1. Selecionar a unidade organizacional adequada – consiste  na escolha da unidade 

estratégica da instituição, por parte do líder do projeto, após consulta  à alta 

administração; 

 1.2. Identificar as relações entre a unidade de negócios e a corporação – trata-se de 

analisar a capacidade de relacionamento  da unidade escolhida com as outras 

unidades, bem como as áreas departamentais e corporativas, propiciando um 
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melhor conhecimento de suas limitações e oportunidades que possivelmente 

ficariam ocultas caso a unidade fosse considerada como entidade completamente 

independente. 

2.  O Consenso em Função dos Objetivos Estratégicos – compreende três tarefas, a 

saber: realizar a primeira série de entrevistas, sessão síntese e workshop 

executivo: primeira etapa; 

2.1. Realizar a primeira série de entrevistas – o líder do projeto prepara o material 

básico, disponibilizando as informações que contém a visão, a missão e a 

estratégia tanto da corporação quanto da unidade. Além disso, procura obter 

informações acerca do setor e da conjuntura mercadológica, analisando 

tendências e comportamento da evolução do mercado. Após apreciação do 

material, iniciam-se as entrevistas, obtendo informações sobre objetivos 

estratégicos e as idéias preliminares para estabelecimento das medidas do BSC;  

2.2. Sessão síntese – após realização de todas as entrevistas, o arquiteto e os demais 

membros da equipe do projeto se reúnem para apreciação e discussão acerca das 

respostas conseguidas na etapa das entrevistas, destacam pontos relevantes e 

preparam relação preliminar de objetivos e medidas que servirão de base para 

primeira reunião com a equipe da administração. Pode ainda discutir questões 

que envolvam resistência ao favorecimento do processo. O produto final das 

entrevistas deve ser uma relação e uma classificação de objetivos nas quatro 

perspectivas; 

2.3. Workshop executivo: primeira etapa – durante o processo, o arquiteto facilita as 

discussões acerca das declarações de missão e estratégia, no sentido de obter o 

consenso. O líder também apresenta e discute os objetivos, lançando dentro de 

cada uma das perspectivas, o que após as discussões, seleciona de três a quatro  

mais importantes, podendo ainda ser feito  um  brainstorming sobre os  

indicadores para os objetivos. O resultado do trabalho final será a identificação 

de três a quatro objetivos estratégicos, já dentro da perspectiva relacionada, com 

uma descrição detalhada para cada objetivo e uma lista de indicadores 

potenciais; 

3. Escolha e Elaboração dos Indicadores – etapa constituída de reunião dos 

subgrupos e wokshop executivo: segunda etapa. 
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3.1. Reunião dos subgrupos – serão realizadas reuniões com subgrupos individuais, 

onde cada equipe terá quatro objetivos principais, segundo Kaplan e Norton 

(1997). 

3.1.1. Aprimorar os objetivos estratégicos, conforme as vontades manifestas no 

primeiro  workshop executivo; 

3.1.2. Definido cada objetivo, relacionar a medida ou medidas que melhor traduzam 

e comunicam a intenção do objetivo; 

3.1.3. Estabelecido cada indicador proposto, relacionar as fontes das informações 

importantes e as iniciativas que podem ser necessárias para tornar essas 

informações disponíveis; 

3.1.4. Para cada dimensão da perspectiva, detectar as relações críticas entre os 

indicadores dessa perspectiva, bem como entre ela e as outras perspectivas do 

scorecard. Deve-se mapear de que forma cada medida influencia a outra.  

3.2. Workshop executivo: segunda etapa – contempla maior número de participantes, 

inclusive bem superior ao primeiro, e tem como objetivo a discussão das 

propostas formuladas pelos subgrupos, a criação de metas de superação e o 

início da formulação de um plano de implementação; 

4. Elaboração do Plano de Implementação – composta de três tarefas: desenvolver o 

plano de implementação, workshop executivo e finalizar o plano de 

implementação; 

4.1. Desenvolver o plano de implementação – os  líderes do subgrupo constituem 

uma nova equipe, cuja finalidade é realizar a formalização das metas de 

superação e desenvolver um plano de implementação para o scorecard. Deverá 

ser pensado já o sistema de informações que dará suporte ao instrumento. 

4.2. Workshop executivo: terceira etapa -  a última sessão do workshop será marcada  

para se chegar  à decisão final sobre a visão, os objetivos e os indicadores 

desenvolvidos nas duas primeiras sessões, como também legitimar as metas de 

superação propostas pela equipe de implementação, além de identificar 

programas de ação preliminares para alcançar as metas; 

4.3. Finalizar o plano de implementação – com objetivo de criar valor, deve-se 

integrar o Balanced Scorecard ao sistema gerencial da empresa, orientando os 

dirigentes a utilizarem o instrumento. Em média, o plano típico de introdução da 
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 ferramenta pode durar cerca de dezesseis semanas. Porém, nem sempre se utiliza 

todo esse tempo. Além disso, o cronograma é construído a partir da 

disponibilidade  dos executivos. Para uma melhor compreensão é apresentado o 

cronograma a seguir na figura 3.10, contemplando todas fases de criação de um 

Balanced  Scorecard. 

 

 

SEMANA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 

Atividades 

I. Arquitetura do Programa 

de Medição 

1. Escolha da Unidade 
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Terceira Etapa 

3. Finalização do Plano de 
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Figura 3.10: Modelo de Cronograma para  o Balanced Scorecard 

Fonte: Kaplan; Norton (1997, p.323) 

 

A vivência dos autores Kaplan e Norton (1997) tem revelado que dezesseis semanas 

são suficientes para que uma empresa  possa materializar seu primeiro Balanced Scorecard. 

Após esse período, poderá caminhar para a implementação, trabalhando para que o BSC passe 

a ser o mais importante sistema gerencial da unidade estratégica de negócio. 

Planejamento do Projeto 

Entrevista 

Workshop 1 

Subgrupos 

Workshop 2 

Lançamento do Plano 

Workshop 3 
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Assim sendo, o BSC não se restringe apenas a um sistema de medição financeiro e 

não financeiro organizado em torno das quatros perspectivas, mas, sobretudo, a uma 

ferramenta gerencial focada na estratégia, utilizando, para tanto, indicadores de tendência e 

vetores de ocorrência, na qual busca a relação de causa-efeito  produz o suporte necessário 

para o gerenciamento da empresa. 

 

3.5. O Balanced Scorecard no Setor Público 

 

Embora as organizações públicas tenham características distintas em relação ao setor 

privado, elas continuam se adaptando e crescendo vertiginosamente, proporcionando os 

mesmos benefícios das instituições particulares, desde o início da década de 1990, conforme 

Niven (2005).     

A concepção do BSC, inicialmente, foi voltada para as empresas particulares, uma 

vez que o lucro sempre foi um dos principais objetivos, no entanto, Kaplan e Norton (1997), 

modificaram sua estrutura básica, conforme Figura 3.11 a seguir, para que a organização 

pública  utilizasse a ferramenta com total vantagem, criando seu posicionamento 

mercadológico forte. 

 

MISSÃO

 Cliente

Quem definimos como
nosso cliente?
Como criaremos valor
para nossos clientes?

Para satisfazer os
clientes em que
processos precisamos
nos superar?

Processos Internos

ESTRATÉGIA

Como crescer e mudar
suprindo as exigências
contínua da legislação e
do cidadão?

Aprendizagem e Cresc.
do Funcionário

Como criaremos valor
para nossos clientes
enquanto controlamos
os custos?

Financeira

 

Figura 3.11: Balanced Scorecard do Setor Público 

Fonte: Niven,(2005, p.358) 
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Qualquer que seja a natureza, privada ou pública, o objetivo central continua sendo a 

estratégia da organização. Porém, o órgão governamental tem dificuldade em desenvolver 

uma estratégia clara e transparente. 

Segundo Niven (2005) as primeiras iniciativas internas das instituições públicas 

concentravam-se primeiramente nas medidas internas de eficiência e qualidade, dando pouca 

atenção ao seu objetivo fundamental que é de bem servir à comunidade na qual ela está 

inserida. 

Dessa forma, as entidades governamentais precisam deixar muito claro quais são 

seus objetivos estratégicos, haja vista que isso facilita o processo de construção da sua razão 

de ser, ou seja, a sua missão ou o papel  a ser desempenhado no mercado. 

A partir da explicitação da missão, deve-se  colocá-la  no topo do Balanced 

Scorecard  governamental  para nortear o desenvolvimento das medidas de desempenho, as 

metas e as iniciativas no sentido de viabilizar o seu cumprimento. 

Na verdade, o que surge da missão da entidade pública é o ponto de vista  da 

clientela e da instituição, e não dos interessados no capital financeiro. Portanto, cumprir a 

missão nesse âmbito corresponde a  definir a quem visa servir e como suas necessidades 

podem ser atendidas, diferentemente das empresas privadas que visam ao lucro para atender 

as exigências dos seus acionistas que acompanham os resultados através da perspectiva 

financeira do BSC. 

No ambiente do serviço público, o modelo do Balanced Scorecard terá a perspectiva 

financeira como um elemento facilitador do sucesso do cliente ou como elemento restritivo  

com o qual se deve lidar, seja criando condições para tentar minimizar ou mesmo neutralizar 

as ameaças decorrentes desse segmento, de acordo com Niven (2005). 

O objetivo essencial da entidade pública é viabilizar sua razão de existir, atendendo 

as necessidades dos clientes, e não somente alcançar o sucesso financeiro, mais importante na 

iniciativa privada. Entretanto, trabalhar com a possibilidade de otimizar os recursos e 

minimizar custos sempre é um objetivo contínuo a ser perseguido por qualquer tipo de 

organização, seja ela privada ou pública. 

Além disso, as instituições governamentais caminham na busca da eficiência e da 

produtividade dos seus serviços, ainda em processo lento, com alguns poucos exemplos, por 

intermédio de técnicas gerenciais que contribuam para melhoria contínua de suas atividades. 
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Nesse sentido, os processos internos da máquina pública devem alinhar-se à  

proposta de valor discutida na perspectiva de cliente, ou seja, quais procedimentos devem ser 

construídos ou aperfeiçoados com vistas a se alcançar o sucesso do cliente. 

Assim, de acordo com Niven (2005, p. 361) “para se atingir os objetivos fixados nas 

perspectivas dos processos internos, financeira e do cliente, as agências públicas devem 

desenvolver métricas na área da aprendizagem e crescimento do funcionário que possibilitem 

obter resultados positivos”. 

Portanto, os servidores motivados e integrados, em um clima fértil e agradável, 

gerado para dar suporte  as melhorias e os avanços, são os ingredientes relevantes para o 

alcance da missão e satisfação do cliente, mesmo em meio às limitações de natureza 

financeira. 

Niven (2005) apresenta alguns desafios inigualáveis, identificados especialmente, no 

setor público e, ao mesmo tempo, oferece algumas possíveis soluções para se equacionar, 

conforme se relaciona abaixo: 

1. O que executo não é mensurável – tentar envolver a equipe no âmbito do 

Balanced Scorecard  não tem sido tarefa fácil, principalmente para os gerentes ou 

gestores. Para superar esse desafio, é importante que as instituições possam 

distinguir os resultados dos produtos. Niven (2005, p. 363) considera “os produtos 

como substitutos a curto ou médio prazo dos resultados de longo alcance que a 

agência espera atingir”. As hipóteses que você está levando adiante dentro desse 

cenário indicam que, no final, o sucesso dos produtos em curto prazo levará ao 

sucesso duradouro dos resultados. Por exemplo: medir a redução dos índices de 

HIV em uma comunidade pode ser algo difícil e naturalmente sujeito a uma série 

de influências. No entanto, conforme uma medida de produto, localizar o número 

de indivíduos de alto risco que freqüentam apresentações de conscientização pode, 

ao longo do tempo, ajudar a conter o crescimento desses índices. Dessa forma, as 

organizações governamentais devem considerar as possíveis relações de causa e 

efeito e armazenar informações que podem ser usadas  para gerar melhores 

questões e resultar em respostas mais refletidas. 

2. Qual é a missão? A maioria das instituições públicas por conta das suas chefias 

serem indicações políticas, é orientada por inúmeras direções diversas, sobretudo 

quando ocorre mudanças freqüentes, dificultando materialização de um BSC 

conciso e claro. Niven (2005, p. 365) orienta que: 
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[...] quando faltar uma diretriz clara, os líderes que enfrentam  estas forças 

contraditórias devem fazer um esforço para definir qual é a missão que guia 

a organização e então desenvolverem medidas de desempenho de acordo 

com esse entendimento. 

 

3. Por que investir em algo que durará somente até o final desta administração? 

Normalmente uma nova gestão rejeita os projetos e trabalhos que foram 

desenvolvidos por administração passada, independente da qualidade, quer seja 

boa ou ruim. Nesse sentido, um plano de medição da performance  pode ser objeto 

de manipulação política, e levar até mesmo o grupo defensor a refletir duas vezes 

antes de investir sua energia em nome do êxito do trabalho. Outrossim, 

diferentemente de outras ferramentas que pode variar, a mensuração do 

desempenho surgiu para ser introduzidas em todas as gestões. Ainda, em processo 

gradativo, há uma cobrança generalizada pela comunidade  no sentido de fazer 

com que os administradores públicos assumam a sua responsabilidade pelos 

resultados. Dessa forma, os instrumentos de medição são as ferramentas 

necessárias para que os gestores públicos obtenham os resultados. Convencer os 

novos dirigentes é semelhante a ganhar o encorajamento e aceitação dos grandes 

administradores do mundo corporativo privado, e a empreitada não é tão simples.  

Assim, Niven (2005, p. 366)  sinaliza que 

 

[...] um método de assegurar o patrocínio é envolvê-los na criação de 

medidas de desempenho, já que os dirigentes nomeados que participam 

menos da formação das medidas de desempenho são também aqueles que 

provavelmente menos apoiarão[...] 

 

 

4. Restrições técnicas – em que pese as mudanças estarem acontecendo de forma 

muito lenta, pode-se afirmar que as instituições públicas ainda estão bem distantes 

das organizações particulares no tocante a detenção das ferramentas tecnológicas 

mais modernas, o que deverá ser um problema  a ser esbarrado no BSC. Além 

disso, o componente do custo envolvido na criação do plano de medição de 

desempenho pode ser também um entrave para as entidades públicas. 

5. Desenvolvendo medidas inovadoras – considerando que a cultura de medição 

ainda está engatinhando no serviço público, é possível que se construa algo que 

seja bem próprio ao desenvolverem medidas de desempenho. Niven (2005, p. 
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368) levanta o seguinte questionamento: “Caso as medidas  não sejam eficazes, 

como poderão motivar o desempenho?  Os criadores do Scorecard  devem ser 

relembrados de que as novas medidas ou a medida faltante sempre oferecem os 

maiores valores do Scorecard.” Assim, a definição do cliente, a identificação dos 

processos internos que agreguem mais valor ao consumidor, determinando que 

limitações de recursos financeiros estão presentes e quais as competências 

pessoais são essenciais, podem propiciar ao gestor público enxergar um novo 

ambiente para as medidas criativas e inovadoras de desempenho que descrevam a 

história da estratégia. 

 

3. 6. Experiências  de  Hospitais com Balanced Scorecard 

 

Em que pese à antiga imagem conservadora e estática atribuídas às organizações 

hospitalares brasileiras, sobretudo as públicas, essas entidades vêm passando por 

transformações substanciais em suas práticas de gestão empresarial, haja vista que na última 

década, detectou-se um avançado processo de modernização gerencial dessas instituições, 

estimuladas por  mudanças profundas que se instalaram no segmento de saúde do Brasil. 

Nesse sentido, foram introduzidas as melhores ferramentas gerenciais compelidas a 

atender as grandes demandas do mercado, como também contribuir para melhorias de 

dinâmicas administrativas que visem otimizar o desempenho de todos os hospitais. 

Por conseguinte, iniciou-se no país, nos meados de 1996, o uso do sistema de 

avaliação de desempenho Balanced Scorecard, como instrumento para gerenciamento,  

aferição  e comunicação de estratégias, organizadas em torno de suas quatro perspectivas: 

financeira, clientes, processos internos e ensino e aprendizado. 

Assim, não se tem uma data precisa de quando se utilizou a ferramenta BSC no 

âmbito dos hospitais, o que se presume que foi logo no início do ano de 1997, iniciada pelos 

hospitais privados. 

Entre as diversas instituições particulares, com experiências reconhecidamente 

comprovadas, no uso do BSC, podem ser citadas as Entidades Hospitalares: 9 de Julho, de 

São Paulo, a Monte Sinai, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a Santa Luzia, de Brasília, 

Distrito Federal, todas com avanços e melhorias significativas em seus processos internos de 

qualidade com utilização eficiente da tecnologia da informação e no investimento expressivo 

em recursos humanos. 
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Segundo Oliveira (2003), gestor de qualidade do Hospital 9 de Julho, “o foco do 

BSC está no todo, na missão e uma vez que os gestores entenderam como funciona a 

instituição, eles serão partes fundamentais do plano estratégico”. 

Na experiência positiva de aplicabilidade do BSC  no Hospital Monte Sinai, a 

médica diretora da instituição, Lima (2001), especialista em Gestão Hospitalar afirma: “que a 

implantação trouxe benefícios, como o planejamento estratégico de ação e a melhora 

considerável na qualidade do atendimento ao cliente”. 

Já o Hospital Santa Luzia, de acordo com seus gestores (2001), o Balanced Scorcard 

veio facilitar o processo de alinhamento da Visão e da Missão da  instituição com suas 

estratégias.    

Quando se trata de vivências bem sucedidas no âmbito das organizações hospitalares 

públicas, inclusive as filantrópicas também,  com a ferramenta do BSC,  constatam-se 

diversas instituições, dentre as quais podem ser destacadas: o Hospital Waldomiro Ferreira, da 

cidade de Caruaru, Pernambuco, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e 

o Hospital Filantrópico Santa Rita de Cássia, em Vitória, no Espírito Santo. 

Um trabalho apresentado por Silva et al.(2006), acerca do Hospital Regional 

Waldomiro Ferreira, a partir de uma investigação de seus indicadores de desempenho, 

apoiado no modelo do BSC, revela como um importante instrumento de agilização da tomada 

de decisão. 

No tocante ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre,  vem-se adotando o BSC com a 

visão gerencial criada para facilitar a comunicação, a compreensão e a implementação das 

estratégias a toda organização, principalmente após a criação do mapa estratégico e o painel 

de indicadores balanceados da instituição. 

Quanto a instituição hospitalar filantrópica Santa Rita de Cássia, de acordo com 

Castro et al.(2004),  o Balanced Scorecard permitiu o desenvolvimento de indicadores de 

desempenho, tanto financeiros quanto não financeiros, de modo a associar os objetivos 

empresariais a seus resultados, o que resultou em sessenta e oito indicadores. 

Finalmente, os hospitais públicos e filantrópicos  não buscam compensações 

financeiras como tradução última de sucesso, diferentemente das entidades hospitalares 

privadas, sua lógica é o cumprimento da missão que objetiva melhoria da sociedade. Como se 

trata  de instituições focadas na missão, devem modificar a sua arquitetura do BSC, 

priorizando a função do seu sentido de existir e dos clientes, diminuindo a influência dos 

objetivos e indicadores financeiros. 
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 3. 7. Conclusão do capítulo 

  

 A estratégia revelada no texto exposto é concebida como sendo essencial para 

construção de qualquer sistema gerencial, em especial, o Balanced Scorecard, por se tratar de 

uma ferramenta que necessita estar sempre alinhada a ela. Sua percepção na organização 

passou também a ser vista na perspectiva de facilitar o processo de interação ao 

macroambiente, visando a cumprir o seu papel no âmbito competitivo do negócio, seja 

privado ou público. 

 

Nesse contexto, a estratégia passa a ser parte integrante do BSC, traduzindo os 

planos da alta administração e, em seguida, operacionalizando nas rotinas das áreas 

departamentais da empresa, conforme Wright et al (2000). 

No tocante ao planejamento estratégico, constata-se sua coerência em descortinar os 

cenários, a partir da análise do ambiente, como também definir a sua missão, situando a 

instituição no tempo e espaço e estabelecer os instrumentos prescritivos e quantitativos, que 

passam pelos desafios, objetivos e metas, último momento. Agregue-se ainda a isso, pela sua 

relevância, o acompanhamento necessário para examinar os resultados revelados no 

instrumento utilizado. 

Vale salientar que, por mais que haja predisposição da equipe para realização do 

planejamento estratégico, ele só é viabilizado à medida que a cúpula assume integralmente os 

desafios estratégicos impostos pela sua implantação. 

Como se observa, não se pode separar o BSC da estratégia, tampouco do 

planejamento, visto que são fundamentais para consolidar esse valioso sistema gerencial. 

Dessa forma, o Balanced Scorecard   vai se harmonizar com a estratégia e com a visão no 

intuito de estabelecer os objetivos, indicadores, metas e iniciativas que propiciarão resultados 

a serem monitorados e, conseqüentemente, administrados pela instituição. 

Assim, a aplicabilidade do BSC nas empresas se deve também por unir as 

contribuições das experiências de mercado dos consultores e executivos à vivência acadêmica 

de alguns profissionais da universidade, que aliaram com maestria o conhecimento da 

academia com o de negócios mercadológicos, permitindo a concretização de um sistema de 

avaliação de desempenho viável. 
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4. PROPOSIÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO 

DO BSC NO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO 

 

Este capítulo apresenta uma metodologia voltada para implantação do Balanced 

Scorecard no Hospital Escola Portugal Ramalho, instituição de saúde pública psiquiátrica, a 

partir do modelo proposto por Kaplan e Norton (1997), adequando a sua realidade ao contexto 

mercadológico regional. 

 

4.1. Proposição de Metodologia 

 

Como o Hospital já dispõe de um planejamento estratégico, desde abril de 2004, 

elaborado por uma equipe de colaboradores da própria instituição, sob a orientação de um 

facilitador externo, o ponto de partida deve ser este, haja vista que várias etapas do 

planejamento devem ser extraídas e alinhadas para integrar-se à metodologia do sistema 

gerencial de desempenho BSC, visando a instituir a cultura da comunicação e mensuração dos 

resultados organizacionais.  

Nesse sentido, o planejamento estratégico construído pelo Hospital foi concebido de 

acordo com o modelo apresentado pelos autores Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001), cuja 

representação visual pode ser formatada de acordo com a Figura 4.1 a seguir.   

                           

 

Figura 4.1 – Modelo de Planejamento Estratégico 

Fonte: Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001, p.288) 
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Outrossim, os autores Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001, p. 31) mostram os 

conceitos sobre cada etapa do planejamento estratégico que foi adotado pela instituição 

hospitalar, conforme podem ser consolidados na Tabela 4.1 a seguir. 

 

        Tabela 4.1: Conceitos das Etapas do Modelo de Planejamento Estratégico 

Negócio É o entendimento do principal benefício esperado pelo cliente. 

Missão É a razão de existir da empresa no seu negócio. 

Princípios São os balizamentos para o processo decisório e o comportamento da empresa no 

cumprimento da sua Missão. 

Análise do 

Ambiente 

É um conjunto de técnicas que permitem identificar e monitorar permanentemente as 

variáveis competitivas que afetam a performance da empresa. 

Visão É a explicitação do que se visualiza para a empresa. 

Objetivos São resultados que a empresa precisa alcançar em prazo determinado para concretizar sua 

Visão sendo competitiva no ambiente atual e futuro. 

Estratégia 

Competitiva 

É o que a empresa decide fazer e não fazer, considerando o Ambiente, para concretizar a 

Visão e atingir os Objetivos, respeitando os Princípios, visando cumprir a Missão no seu 

Negócio. 

Fonte: Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001, p. 31) 

 

A partir do entendimento e da vivência da equipe de colaboradores do HEPR com o 

planejamento estratégico, vivência essa experimentada ao longo dos três anos de 

acompanhamento e monitoramento, com  revisões e alguns encontros periódicos, é possível 

propor uma metodologia de aplicação do BSC com possibilidade de não só ser compreendida, 

bem como ser viabilizada com a participação de todos os integrantes que se envolveram no 

planejamento. 

Nesse contexto, a proposição de construção do Balanced Scorecard da Entidade 

deverá ser desenvolvida por um processo que passa pelas etapas iniciais do planejamento 

estratégico até o uso da ferramenta do BSC,  trabalhando no alinhamento da Visão e da 

Estratégia do Hospital com as quatro perspectivas de natureza financeira e não financeira, 

interligadas por meio de relações de causas e efeitos, buscando alcançar a harmonia entre os 

indicadores de resultados e indicadores de desempenho. 

Como se trata de um hospital público, sem fins lucrativos,  a perspectiva financeira, 

de processos internos, de ensino e de aprendizado funcionarão como  sustentáculos para 

perspectiva dos clientes, passando essa dimensão a ser o principal objetivo do Hospital. 

Vale destacar ainda, que a questão financeira continua sendo muito relevante, porém, 

na esfera pública, fica restrita aos valores orçados previamente pelos poderes constituídos e 

repassados dentro dos limites estipulados por lei. 
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Desse modo, o modelo proposto por Niven (2005), através da Figura 3.11, é 

utilizado, porém, com a permuta da perspectiva de ensino e aprendizado pela financeira, na 

lógica de que a causa maior das demais perspectivas se deve a financeira para o Hospital 

Escola Portugal Ramalho. Como na realidade do HEPR o elemento motivador maior para 

equipe alcançar os objetivos passa pelos recursos financeiros, motivo pelo qual foi-se alterado 

a ordem, conforme Figura 4.2 abaixo. 

Assim, neste trabalho propõe-se um modelo de BSC para o Hospital, partindo do 

planejamento estratégico  existente e da metodologia proposta pelos autores Kaplan e Norton 

(1997), de acordo com a Figura 4.2 a seguir, onde deverá ser utilizada inicialmente pelo 

HEPR. 

                        
 

Análise
Macroambiental

Missão

Cliente

Visão e
Estratégia

Processos
Internos

Financeira

Ensino e
Aprendizado

 

Figura 4.2 – Modelo Proposto do BSC para o HEPR 

Fonte:Adaptado de Kaplan e Norton (1997) 

 

4.1.1. Análise Macroambiental 

 

A análise macroambiental pode ser considerada como processo que permite 

diagnosticar e monitorar as variáveis competitivas no âmbito das forças ambientais como 

políticas, legais, econômicas, demográficas, sociais e tecnológicas, além das forças propostas 

de Porter (1986) no setor em que a Instituição está inserida, ou seja, novos entrantes, 

concorrentes, fornecedores, compradores e produtos substitutos que certamente refletirão no 

Hospital, gerando oportunidades ou ameaças. 
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Na esfera interna encontram-se os recursos que abrangem os capitais humanos, 

organizacionais e físicos associados a atendimento, sistemas, eficiência, produtividade, 

marketing, produção e outros, contribuindo para diagnosticar as qualidades e potencialidades 

do HEPR, bem como suas e falhas e  fraquezas. 

Assim, para Bethlem (1999, p.159) “as empresas que vão se desenvolver, ou mesmo 

sobreviver, serão as que tiverem a capacidade de se adaptar às características diferentes que o 

meio ambiente em mudança for apresentando”. 

Um dos instrumentos mais utilizados para sistematização da análise é a matriz 

SWOT, concebida para examinar os fatores externos e internos no sentido de ter um 

diagnóstico da situação global da instituição, de acordo com Certo et al (2005). As grandes 

questões  identificadas podem ser tratadas através de uma cuidadosa avaliação de cada item 

que compõe a matriz, propiciando uma ação mais direcionada para equacionar os problemas 

mais desafiadores, em uma hierarquia de prioridade da empresa. 

No tocante a esfera da qualidade, existem algumas ferramentas que são utilizadas 

também para diagnosticar as debilidades e as oportunidades, buscando encontrar as  ações que 

impliquem melhoria organizacional, da qual, posteriormente, o Hospital poderá fazer uso. 

Assim, Brassard (1996) apud Gonçalves (2006) cita algumas dessas ferramentas, 

conforme abaixo: 

        1. Diagrama de Pareto, representação de gráficos sob formato de barras verticais, 

objetivando determinar os elementos críticos a equacionar e a prioridade;  

2. Diagrama de Causa e Efeito, identifica a vinculação entre uma característica de 

qualidade e as variáveis que a influenciam; 

2. Diagrama de Dispersão, por intermédio do gráfico, estuda a relação entre duas 

variáveis. 

 

4.1.2. Missão 

 

Toda organização tem um papel a cumprir no mercado, com a entidade pública não 

seria a exceção, visto que sua existência tem um sentido de ser, o que naturalmente precisa 

tornar essa missão uma realidade para se sentir responsável  por  aquilo para que foi criada. 

Dessa forma, ela se localiza no topo das demais perspectivas, com a finalidade de 

nortear os objetivos decorrentes das quatro dimensões, devendo também estar alinhadas às 

medidas, metas e aos planos de ações,  na busca pelo equilíbrio. 
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Como se trata de uma missão de Instituição ligada ao governo, deverá ser definida  

no sentido de atender as necessidades da clientela, entenda-se pacientes, estudantes, familiares 

e a comunidade em geral, na qual ela está inserida, e não dos interesses financeiros das 

empresas privadas.     

Portanto, a missão deve traduzir um comprometimento com essa clientela, visando 

satisfazê-la, encantá-la e, acima de tudo, surpreendê-la  para consolidar a sua razão de existir. 

 

4.1.3. Clientes 

 

Quando da construção da missão já foi possível mapear os clientes do Hospital, 

constituídos dos pacientes, usuários, familiares e da sociedade, o que na perspectiva de 

clientes já pode pensar nos indicadores de desempenho desses segmentos. 

Nesse sentido, as medidas utilizadas para aferir essa dimensão pode incluir as 

genéricas de satisfação, manutenção e ampliação de atendimento, além de contemplar 

algumas específicas de tendências como o tempo médio de permanência internado e a 

quantidade média de remédio consumida por paciente, entre outras. 

Além disso, as medidas de resultados devem ser alinhadas com às medidas de 

desempenho no segmento-alvo específico de clientes no mercado, embutindo a proposta de 

valor que será oferecida. 

 

4.1.4. Processos Internos 

 

Devem ser detectados os processos críticos que a máquina pública apresenta nas 

quais a organização precisa buscar a melhoria, com vistas à consecução dos objetivos 

estratégicos nesta perspectiva. A elaboração dos objetivos e indicadores nesta perspectiva 

contribuirá para que as medidas nas dimensões de clientes que gerem satisfação e alcance dos 

resultados financeiros para a instituição. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) para atender as necessidades dos clientes e 

acionistas é necessário construir a cadeia de valor, que vai desde o processo de inovação, 

passando pelo processo de operações, até o processo de pós-venda. 

No que tange ao HEPR, por exemplo, pode se pensar na etapa da inovação a partir da 

pesquisa de mercado voltado para identificar o seu tamanho, a sua localidade e a preferência 

dos pacientes pela instituição. Nas operações, pode ser concebida desde a chegada do paciente 
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até a sua saída, ou seja, a sua alta. No serviço de pós-venda, última fase da cadeia de valor, 

caracterizado pelo oferecimento de serviço, após a sua prestação, pode se considerar os 

pacientes egressos, que por motivo de manutenção periódica e outras situações decorrentes 

das patologias, necessitam de tratamentos posteriores. 

 

4.1.5. Ensino e Aprendizado 

 

A perspectiva de ensino e aprendizado atua como uma das mais significativas das 

demais perspectivas, contribuindo para ganhos de melhoria de longo-prazo para a Entidade. 

Os componentes importantes desta perspectiva são o capital humano, capital da informação e 

o capital organizacional, este último constituído de inovação e processos, cujos três juntos 

formam o chamado capital intelectual. 

Esta perspectiva apresenta alguns objetivos e medidas genéricas como capacidade 

dos funcionários, capacidade dos sistemas de informação e grau de motivação dos 

colaboradores. 

No Hospital, podem ser traçados alguns treinamentos que visem a qualificação dos 

servidores, sintonizados com a missão e com a visão institucional, para não desfocar da 

estratégia, como também elaboração de excelentes sistemas de informações gerenciais, a fim 

agilizar a tomada de decisão do HEPR. 

 

4.1.6. Financeira 

 

Em razão das origens de recursos serem decorrentes de repasse dos governos 

estadual e federal, esta perspectiva passa a ser fonte geradora das outras, na relação causa e 

efeito, visto que ela não depende, necessariamente, das demais. 

Assim, a organização deve buscar otimizar melhor os recursos para viabilizar o seu 

papel institucional e, conseqüentemente, atingir seus objetivos na dimensão das quatro 

perspectivas, sobretudo, a de clientes. 

Nesse contexto, o grande desafio da perspectiva financeira é compatibilizar os 

recursos orçados com os objetivos das outras perspectivas, passando a ser elemento restritivo 

para as demais, nas quais deve gerenciar com bastante parcimônia seus recursos. 

Desse modo, um dos objetivos principais deverá ser voltado para o trabalho com 

eficiência, gerando valor com diminuição dos seus custos,  utilizando, para tanto, técnicas 
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gerenciais que possam controlar o desperdício, principal gargalo encontrado na maioria das 

organizações públicas, inclusive no próprio Hospital, não necessariamente por incompetência 

administrativa, mas por falta do alinhamento estratégico de suas ações.  

 

4.1.7. Visão e Estratégia 

 

A visão e a estratégia estão no centro da Figura 4.2 para representar que todas as 

partes do BSC precisam estar em sintonia com elas, através da transformação em um conjunto 

de medidas, a fim de dar o equilíbrio e a coerência do Balanced Scorecard. 

A Visão é a etapa em que se estabelece a posição que a organização deverá estar, 

considerando a realidade mercadológica atual e futura, para tanto, conta-se com as ações 

integradas das demais partes do processo, dando a orientação de rumo para consolidar seu 

futuro. 

A estratégia definirá as grandes iniciativas que deverão ser concretizadas para 

alcançar os objetivos, os indicadores e as metas, além de tornar a visão uma realidade, 

cumprindo a missão dentro do mercado. 

Portanto, o Hospital precisará definir as diretrizes maiores ou macroestratégias para 

servir de referencias no processo de implantação do BSC, podendo ter estratégias como: a 

política de estímulo à atividade de pesquisa, extensão e ampliação da produção acadêmica 

entre outras. 

 

4.2. Metodologia de Construção do BSC no HEPR 

 

A proposição que será adotada para construção do Balanced Scorecard do Hospital é 

a de Kaplan e Norton (1997), porém, adaptado às suas características e particularidades 

mercadológicas. 

Nesse sentido, os autores apresentam as quatro etapas, conforme demonstrada  na 

Tabela 4.2 abaixo: 
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Tabela 4.2 – As  Quatro Etapas de Construção do BSC 

Etapas Atividades 

Primeira Definição da Arquitetura de Indicadores 

Segunda Consenso em Função dos Objetivos Estratégicos 

Terceira Escolha dos Indicadores 

Quarta Elaboração de Plano de Implementação 

               Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997).   

 

4.2.1. Definição da Arquitetura de Indicadores 

 

 Esse processo iniciará pela escolha da equipe do HEPR que elaborará o BSC, em 

que o líder ou o arquiteto será escolhido pelo grupo, levando-se em consideração o 

conhecimento e a experiência para conduzir o trabalho. 

O Hospital Escola Portugal é a unidade escolhida, porque reúne as principais áreas 

departamentais de uma cadeia de valor completa como operações, finanças, recursos 

humanos, marketing e serviços, facilitando, assim, o desenvolvimento do BSC, além de ser 

relativamente simples elaborar medidas agregadas de desempenho. 

Nesta etapa, procurar-se-á conhecer também, por meio da liderança do BSC, os 

objetivos financeiros da Instituição, como ampliação de repasse financeiro, otimização de 

recursos e redução dos custos; temas corporativos, que envolvam meio ambiente, 

relacionamento com a comunidade e segurança; relação com outras instituições da 

UNCISAL, relacionados com clientes comuns, competências essenciais  e colaboradores.   

 

4.2.2. Consenso em Função dos Objetivos Estratégicos 

 

Discute-se nesta etapa a definição da missão, da visão e das estratégias do HEPR, 

levando-se em conta o ambiente competitivo das oportunidades e das ameaças, bem como 

suas tendências e os desafios advindos desse macroambiente, chegando ao término da reunião 

com  todas elas bem explicitadas, o que deverá ser mais tranqüilo para equipe, pois precisará 

basicamente revisar a missão e a visão. 

Após a explicitação da missão, da visão e das estratégias, definem os objetivos 

estratégicos para cada perspectiva, tendo uma descrição detalhada para cada objetivo e uma 

relação de possíveis indicadores, buscando encontrar o consenso da equipe. 
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4.2.3. Escolha e Elaboração dos Indicadores 

 

Escolhidos os objetivos estratégicos, expressando as intenções da equipe do Hospital, 

serão relacionados aos indicadores que melhor captam e traduzem os interesses da Entidade, 

passando, em seguida, para o estabelecimento da meta que estará atrelada a esse objetivo e 

medida. 

Além disso, fechando o ciclo do objetivo estratégico, serão levantadas as ações que  

contribuirão para que ele seja alcançado e o instrumento de avaliação gerencial  de 

desempenho seja concretizado. 

 

4.2.4. Elaboração do Plano de Implementação 

 

O processo de construção do BSC do Hospital deverá ser elaborado dentro de um 

final de semana ininterrupto, isto é, dois dias, trabalhando oito horas diárias, com carga 

horária total de dezesseis horas.  

A dinâmica de trabalho será conduzida pelo o arquiteto que adotará a discussão nos 

subgrupos e, em seguida, fará debates no grupo até encontrar os consensos acerca dos temas 

propostos. 

Serão também disponibilizados, previamente, textos, em linguagem simples, sobre 

cada tópico do processo, além de informações e relatórios estratégicos do Hospital, como por 

exemplo sobre finanças, orçamentos, sistemas, internamentos, compras, estoques, pessoal 

entre outros. 

No final do trabalho, deverá ser apresentado um mapa estratégico da instituição, que 

constarão as quatro perspectivas, com seus respectivos objetivos, atrelados aos seus 

indicadores, suas metas e suas iniciativas, bem como sua missão, sua estratégia e a sua visão. 

Além disso, será definida uma coordenação que acompanhará a implantação e o 

monitoramento do instrumento, desenvolvendo encontros regulares e a revisão habitual, 

quando se fizerem necessários. 

A seguir, apresenta-se abaixo a materialização preliminar do modelo sugerido neste 

trabalho, feito inicialmente com os dirigentes da Instituição,  através de uma análise ambiental 

com uso da matriz SWOT e por meio da qual se extraíram as estratégias que originaram dessa 

ferramenta, com vistas a obter um norteador na construção do BSC do HEPR.  
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4.3 Construção Preliminar do Balanced Scorecard do HEPR 

 

Seguindo o modelo proposto do BSC para o HEPR, conforme Figura 4.2, cuja  

primeira etapa é a análise macroambiental, foram realizados três encontros, sendo em duas 

manhãs e uma tarde, com os diretores e os assessores do Hospital, no primeiro momento, com 

a finalidade de preencher a matriz SWOT, bem como discutir as principais estratégias da 

Instituição, desdobradas a partir do cruzamento entre as variáveis dos dois ambientes, sob a 

coordenação do autor deste trabalho, facilitando com a metodologia. 

Em função da análise SWOT e as demais decorrentes serem importantes para o 

resultado do trabalho, ocorreram mais dois encontros, com os coordenadores e chefes, no 

sentido de contemplar a percepção deles no produto final da tarefa e obter maior 

comprometimento e representatividade para viabilização do BSC do Hospital.  

As contribuições resultantes da participação da equipe de coordenadores e chefes 

serviram para ampliar o trabalho numa dimensão de se ter algo que refletisse o consenso geral 

do grupo de líderes da Instituição e, consequentemente, o trabalho avançasse para o alcance 

do projeto prévio desejado. 

Chama-se a atenção o grau de disponibilidade do grupo na realização do projeto, 

mesmo em situação adversa, por conta da greve dos servidores públicos da saúde, 

desencadeada há seis meses, e por conta do clima de eleição para escolha diretor nos 

Hospitais Escolas da UNCISAL.  

Outro destaque também da equipe, deve-se a formação eclética do grupo, incluindo 

Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Administrador, Contador, Nutricionista e 

Agrônomo, o que contribuiu para enriquecer o trabalho de diagnóstico da Instituição. 

Além disso, a grande maioria do grupo havia participado das atividades do 

planejamento estratégico, assumindo algumas responsabilidades no desenvolvimento dos 

trabalhos e ao mesmo tempo formando e contribuindo com a disseminação da cultura de 

gestão para resultados.  

Some-se ainda, que alguns integrantes foram a outras instituições, ligadas a 

UNCISAL, para falar da experiência de planejamento, por ocasião da vivência com o 

instrumento, focando as possibilidades de saltos da Instituição, como também os desafios 

advindos dessa  ferramenta.  

Para tanto, foi consolidado na Tabela 4.3 abaixo, intitulada de análise 

macroambiental, o resultado obtido por intermédio da ferramenta matriz SWOT, fruto da 
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contribuição de toda liderança da Entidade Hospitalar, identificando os fatores externos e 

internos que influenciam a Instituição. 

Tabela 4.3: Análise  Macroambiental do HEPR 

AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Relação com a Univers. 

Ciências da Saúde de 

Alagoas-UNCISAL. 

Política salarial do 

governo. 

Transparência. na 

gestão. 

Comunicação. 

Reforma  psiquiátrica. Terceirização dos 

serviços. 

 Centro de atividade  

física. 

Ausência de cantina. 

Respeito da comunidade 

ao hospital. 

Greve. Espaço fisco. 

Estacionamento.  

Segurança. 

Concurso público. Interferência 

governamental. 

Descentralização da 

Gestão. 

Cultura do servidor 

público. 

Processo de eleição para 

escolha de diretores. 

Processo de licitação. Saúde Ocupacional. 

 

Informática.  

Relação com os 

conselhos das categorias.   

Violência. Disponibilidade de 

alimentação para todos. 

Ausência de uma polit. 

de treinamento. 

Parcerias com a 

comunidade. 

Burocracia da 

mantenedora. 

Programa de estágio.   

 

Tratamento privileg. 

dos médicos.  

Estudantes. Obsolescência 

tecnológica da 

UNCISAL. 

Atendimento da  

Recepção. 

Controle de freqüência 

manual. 

Os cursos oferecidos da 

UNCISAL. 

Concentração de serv. 

de  atend.  psiquiátrico. 

Horta terapêutica. 

 

Acesso limitado à 

internet. 

Datas comemorativas. Repasse financeiro 

limitado. 

Biblioteca, auditório, 

museu e c. de estudo.  

Critério de remun. Da 

produtividade. 

Modelo SUS. Falta de informação da 

população. 

Reuniões setoriais. Insatisfação salarial. 

Fornecedores. Preconceito dos outros 

hospitais com  nossos 

pacientes. 

Atividades artísticas. Falta sistematização 

dos processos. 

Hospital Escola.  Serviço odontológico e 

ginecológico.  

Limitação para atend. 

a menores. 

Proximidade com a 

SAMU. 

 Respeito ao paciente. Filas longas 

Plano de Cargos e 

Salários da UNCISAL. 

 Cumprimento de 

normas. 

Fofocas. 

Palestra extra-hospital.  Ouvidoria. Sinalização interna 

ineficaz. 

  Imagem da instituição. Falta canto coral 

 

  Atendimento aos 

pacientes de outras 

cidades. 

Setores Financeiro, 

Compras, Nutrição e 

Lavanderia. 

  Projeto de reciclagem 

do lixo. 

Internamento 

Hospitalar. 

Fonte: O Autor (2007). 
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Depois da análise macroambiental, foi iniciado processo de definição das estratégias 

do Hospital que originam da análise dos quatro quadrantes do SWOT, cruzando, no primeiro 

momento, as oportunidades e pontos fortes, objetivando promover a diferenciação e o 

resultado satisfatório da organização, além de gerar os benefícios competitivos. Em um 

segundo momento, cruzam-se as ameaças e os pontos fortes, devendo representar as 

possibilidades de se investir na mudança do ambiente, de forma torná-lo mais favorável. No 

cruzamento oportunidades e pontos fracos, terceiro momento, serão definidas as bases para 

alterações no ambiente interno, de maneira a otimizar as oportunidades. Quarto e último 

momento, são as ameaças e os pontos fracos, que precisam de modificações profundas. 

Na tabela 4.4, a seguir, observam-se as estratégias derivadas da análise 

macroambiental do Hospital, as quais foram definidas pelos seus dirigentes, assessores, 

coordenadores e chefe. Entretanto, cabe ressaltar que, estas estratégias não são as únicas a 

serem desenvolvidas, mas as prioritárias que devem ser executadas inicialmente pela 

Instituição. 

Tabela 4.4: Estratégias Derivadas da Análise Macroambiental do HEPR 

CRUZAMENTO 

Oportun.  X  Ptºs Fortes Ameaças X Ptºs Fortes Oportun. X Ptºs Fracos Ameaças X Ptºs Fracos 

Ampliar parcerias com 

igrejas, escolas, 

prefeituras, entre outras.  

Trabalhar para 

implantação do plano de 

cargos e salários. 

Desenvolver trabalho de 

melhoria da 

comunicação. 

Apresentar um programa 

para mantenedora que 

diminua a burocracia. 

Potencializar o uso da 

biblioteca, auditório e 

sala de estudo, através da 

comunidade acadêmica. 

Estabelecer uma política 

criteriosa e reguladora 

da terceirização. 

Adotar política de 

qualificação e 

treinamento global. 

Ampliar o atendimento a 

menores nas 

dependências do 

hospital. 

Fazer parcerias com 

outras IES para 

capacitação, pesquisa etc. 

Priorizar a 

modernização 

tecnológica da 

instituição. 

Criar o ambulatório 24 

horas para atendimento 

geral.  

Instituir critérios 

igualitários na  

remuneração da 

produtividade. 

Melhorar  o programa de 

estágio e ampliar para 

outras áreas acadêmicas. 

 

Disseminar junto a 

comunidade a existência 

de serviços psiquiátricos 

em outros lugares 

Sistematizar os 

processos internos. 

Montar uma cantina, seja 

com gerenciamento 

interno ou terceirizado. 

Formar alianças 

estratégicas com outros 

hospitais escolas. 

Aprimorar o 

atendimento da 

Recepção, extendendo 

para outras áreas. 

Implantar o programa de 

Gestão da Qualidade 

Total. 

Desenvolver programa 

que reduza 

consideravelmente as 

filas. 

Desenvolver trabalhos 

que fortaleça a relação 

com a comunidade. 

 

Criar mecanismo de 

ampliação de repasse 

financeiro do governo. 

Adotar o sistema de 

urgência no atendimento 

psiquiátrico. 

Trabalhar um processo  

motivacional dos 

servidores públicos. 

Investir na assistência, no 

ensino, na pesquisa e na 

extensão. 

Desmistificar junto aos 

outros hospitais o que 

são pac. psiquiátricos. 

Otimizar os recursos 

financeiros, 

minimizando  os custos. 

Efetuar a sinalização 

interna do Hospital. 

Fonte: O Autor(2007) 
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Após extrair as estratégias decorrentes do cruzamento das forças ambientais, 

conforme Tabela 4.4 acima, a equipe de diretores, assessores, coordenadores e chefes 

propuseram a manutenção da Missão Institucional, bem com a sua Visão, visto que depois de 

três anos de elaboradas continuam sendo coerentes e desafiadoras com a realidade do 

Hospital. Portanto, a Missão continua sendo: “Oferecer serviço de qualidade no âmbito da 

assistência, ensino, pesquisa e extensão em saúde mental, através dos trabalhos 

disponibilizados pelo hospital, visando a excelência” e a Visão “Ser referência no 

segmento dos hospitais públicos psiquiátricos  do país”. 

Cabe destacar ainda, que a missão e a visão da Instituição passaram a ter uma 

dimensão muito ampla à medida que foi bastante difundida entre todos os servidores com o 

objetivo de  compreenderem o seu significado nas atividades cotidianas de cada um dentro da 

entidade hospitalar. 

Assim, definidas a missão e a visão da Organização, foram confrontadas com as 

estratégias derivadas da análise macroambiental do HEPR, Tabela 4.4,  com a finalidade de 

extrair as ações mais importantes para entidade, por ordem de prioridade, a partir do 

alinhamento da missão e da visão com  essas estratégias, verificando qual delas agregam mais 

valor para o Hospital cumprir o seu papel no ambiente de negócio e consolidar uma posição 

futura no mercado. 

Por conseguinte, após o alinhamento, foram agrupadas as estratégias, consideradas 

de alta prioridade, classificadas por perspectivas, conforme Tabela 4.5 abaixo, sendo a 

primeira relacionada satisfação da clientela, relação com a comunidade, atendimento ao 

cliente e ampliação das parcerias, estratégias que carecem ainda melhorar seus índices; a 

segunda associada aos processos internos que passam pela questão da qualidade, 

comunicação, sistemas e novos serviços, todas fundamentais para alcançar a excelência; 

terceira voltada para ensino, pesquisa e extensão, bem como para inovação e criatividade, 

além de treinamento e qualificação de pessoal, importantes para viabilizar as melhorias 

contínuas da Organização; e por último as finanças atreladas a otimização dos recursos 

financeiros orçamentários e minimização dos custos, buscando a eficiência e eficácia na 

aplicabilidade dos repasses financeiros, essenciais, na relação causa e efeito, para dar 

sustentabilidade as demais. 
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Tabela 4.5: Estratégia de Alta Prioridade do HEPR 

ESTRATÉGIA DE ALTA PRIORIDADE 

PERSPECTIVAS 

Clientes Processos Internos Ensino e Aprendizado Financeira 

1. Buscar satisfação 

dos clientes. 

2. Desenvolver 

trabalhos que 

fortaleça a relação 

com a comunidade. 

3. Aprimorar a área 

de atendimento ao 

cliente. 

4. Ampliar parcerias 

com IES, igrejas,  

ONG‟S, escolas, 

prefeituras, entre  

outras. 

1.Desenvolver serviços de 

qualidade.  

2.  Trabalhar na melhoria 

da comunicação. 

2. Sistematizar os 

processos internos. 

3. Implantar o programa 

Gestão da Qualidade 

Total. 

4. Disponibilizar novos 

serviços. 

1. Investir na 

qualidade do ensino, 

da pesquisa e da 

extensão. 

2. Incentivo  a 

criatividade e a 

inovação. 

3. Adotar política  de 

qualificação e 

treinamento de 

pessoal. 

 

1. Aumentar os 

resultados para o 

governo. 

2. Buscar mecanismo de 

ampliação de repasse 

financeiro do governo. 

3.Otimizar os recursos 

financeiros, minimizando 

os custos.  

   Fonte: O Autor (2007) 

 

4.3.1. Mapa  Estratégico Preliminar do HEPR 

 

Com base na definição das principais estratégias a serem priorizadas pela Instituição, 

Tabela 4.5, foram extraídos os objetivos estratégicos, alinhados com a visão e a missão, 

agrupando-os nas quatro perspectivas: clientes, processos internos, ensino e aprendizado e 

financeira, a partir da colaboração dos dirigentes, assessores, coordenadores e chefes. 

Os objetivos estratégicos são conectados por relações de causa e efeito, dentro da 

concepção do BSC, sistematizados, de forma coerente, para traduzir a importância deles na 

instituição, bem como para nortear as ações a serem trabalhadas na obtenção dos resultados. 

Nesse contexto, os objetivos funcionam também para mobilizar a Organização a 

reagir as contingências mercadológicas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, 

potencializando ou otimizando as grandes oportunidades e minimizando ou neutralizando  as 

ameaças impostas pelas realidades ambientais externas.  

Dessa forma, os objetivos foram organizados no mapa estratégico preliminar, cuja 

representação visual abarca a todos, em cada uma das suas perspectivas, mostrando através 

das setas a relação de dependência entre eles,  destacando a sua visão e a sua missão que estão 

sintonizadas com os objetivos, conforme Figura 4.3  a seguir.  
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VISÃO 

Ser referência no segmento dos hospitais públicos psiquiátricos  do país. 

MISSÃO  

Oferecer serviço de qualidade no âmbito da assistência, ensino, pesquisa e extensão em saúde 

mental, através dos trabalhos disponibilizados pelo Hospital, visando a excelência. 
        CLIENTES                                                   
                                                                   Melhorar a satisfação 

                                                                         dos clientes 

        

 
       Aprimorar o atendimento                      Ampliar as                                Fortalecer a relação                         

               aos clientes                                     parcerias                                   com a comunidade 

 

 
  PROCESSOS                                                          

   INTERNOS                                   Desenvolver serviços de  

                                                                       qualidade 

  

        

       Otimizar os processos         Implantar sistema de         Melhorar a comunicação        Oferecer novos             

              internos                         informação gerencial            externa e interna                       serviços 

                       

 

                            

          ENSINO E                                Alcançar a excelência na  

      APRENDIZADO                 assistência, no ensino, na pesquisa e   

                                                         na extensão  em saúde mental  

           

 

 

          Promover capacitação                Propiciar ambiente              Fomentar a cultura         Investir na 

           em todos os níveis                  para atrair, reter e                     da inovação                 valorização e 

                                                           desenvolver pessoas                                                      motivação do 

                                                                                                                                                    servidor   

 

 

 

        FINANCEIRA                                     Criar  valor  

                                                                  para o governo 

                                                  

    

 

          Otimizar os recursos                      Melhorar relação                    Aumentar o repasse 

                financeiros                              custo-eficiência                            financeiro do        

                                                                                                                  Governo do Estado 

 

 
                            Figura 4.3 – Mapa Estratégico Preliminar do HEPR 

                                                   Fonte: O Autor (2007). 

 

A seguir são detalhadas as quatro perspectivas do mapa estratégico com seus 

respectivos objetivos, indicadores, metas, iniciativas, prazos e responsáveis do Hospital 

Escola Portugal Ramalho. 
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4.3.1.1. Perspectiva dos Clientes do HEPR 

 

  Na primeira perspectiva denominada de clientes são incluídos os pacientes, os 

familiares, os estudantes e a comunidade em geral, sendo os pacientes e os alunos os mais 

representativos, pois permanecem maior parte do tempo na  Instituição. 

Os objetivos estratégicos definidos contemplam, primeiramente, a satisfação dos 

clientes do hospital, que se encontram com índice em torno de setenta e cinco por cento,  

precisando ampliar para percentual próximo de cem, conforme meta definida. 

Já os demais objetivos como aprimorar o atendimento aos clientes, ampliar as 

parcerias e fortalecer a relação com a comunidade continuam voltados para a satisfação da 

clientela, com medidas que possibilitem melhorias significativas na relação com  os clientes. 

A busca de ampliação das parcerias, com as organizações governamentais e não 

governamentais, tornam-se importantes para o HEPR em função das diversas atividades que 

estas oferecem como: alfabetização de jovens e adultos, trabalho agrícola, oficina de música, 

tarefas de reciclagem, entre outras. Tais atividades contribuem para o processo de melhoria da 

sanidade mental e de reinserção social. 

 Outro objetivo é fortalecer a relação com a comunidade, visto que já existe projeto, 

em andamento, de escolha de membros para o conselho de saúde do Hospital, com 

participação de pessoas da sociedade, com vistas a inserção maior da comunidade nas 

decisões estratégicas. 

Quanto aos indicadores, foram selecionados aqueles que medem a satisfação dos 

clientes e os que vão monitorar a relação com eles, servindo de balizamentos para melhoria do 

alcance da excelência esperada pela missão da Instituição. 

Some-se ainda que os indicadores, inclusive de todas as perspectivas, serão avaliados a 

cada seis meses, podendo, posteriormente, em razão de seus resultados serem medidos  a cada 

doze meses. 

No tocante as metas, incluindo também das demais perspectivas, os percentuais 

estabelecidos surgiram a partir da análise de algumas pesquisas já existentes na Organização, 

pesquisas essas carecendo ainda de melhoria técnica e profissional, e contribuições dos 

diversos líderes que se envolveram no processo de construção preliminar do BSC da 

Instituição.  

As iniciativas são agrupadas para facilitar o processo de alcance dos objetivos e 

viabilizar os indicadores de percursos e de resultados, que devem iniciar logo no início do 

ano, introduzindo a sistemática de  acompanhamento do BSC do Hospital. 
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As áreas envolvidas mais diretamente, em razão das responsabilidades, constituem de 

Recursos Humanos, Ouvidoria, Grupo de Humanização e Assessoria Clínica, haja vista já 

realizarem algumas dessas ações, ainda de forma bem embrionária e bem manual. 

Assim, o coordenador geral do sistema gerencial BSC da Instituição, deverá ser 

escolhido à medida que o trabalho for iniciado, cuja atribuição será acompanhar o mapa 

estratégico e seus painéis de bordo, definidos por perspectiva, verificando se os objetivos, os 

indicadores, as metas e as iniciativas estão sendo cumpridas, para, em seguida, sinalizar aos 

responsáveis os caminhos que deverão percorrer daqui por diante. 

Segue-se  abaixo, conforme Tabela 4.6,  a perspectiva dos clientes reunidos dos seus 

componentes. 

                                       Tabela 4.6: Perspectiva dos Clientes(PC) do HEPR 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS 

PC1. Melhorar a satisfação dos clientes. 1. Percentual de satisfação de clientes. 

  

≥  95% 

 

PC2. Aprimorar o atendimento aos 

clientes:  pacientes, familiares dos 

pacientes, estudantes e a comunidade 

em geral.  

1. Percentual de reclamação recebida dos clientes. 

2. Percentual de reclamação respondida em até 24 

horas em relação ao total de atendimento. 

3. Percentual  de atendidos que receberam indicação 

de outros clientes em relação ao total de atendidos. 

<  20% 

 

 

>  90% 

 

 

>  10% 

PC3. Ampliar as parcerias. 1. Percentual de aumento das parcerias em relação 

total existente.  

 

>  10% 

PC4. Fortalecer a relação com a 

comunidade. 

1. Percentual de crescimento da comunidade nas 

atividades do hospital em relação ao ano anterior. 

2. Percentual de contribuição da comunidade no 

hospital em relação ao ano anterior. 

 

>  30% 

 

≥  40% 

INICIATIVAS PRAZO RESPONSÁVEIS 

PC1. Realizar pesquisa de satisfação de 

clientes e monitorar os resultados. 

Março/2008 Ouvidoria, RH e 

Humanização.  

PC2. e PC3. Acompanhar o registro de 

reclamações dos clientes e respondê-los 

dentro do prazo estipulado. 

A partir de Janeiro/2008 Ouvidoria, RH e 

Humanização. 

PC3. e PC4. Efetuar visitas dirigidas as 

instituições de possíveis parceiros. 

Convidar os parceiros para os eventos 

do hospital. Divulgar as atividades à 

comunidade.   

Março/2008 Administração, 

Assessoria Clínica e 

RH. 

Fonte: O Autor (2007). 

  

4.3.1.2. Perspectiva dos Processos Internos 

 

Nesta perspectiva parte-se também dos processos críticos diagnosticados na tabela 4.3, 

identificada como análise macroambiental do HEPR, que necessitam ser trabalhados para 

atender aos clientes externos e internos. 
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O primeiro objetivo é desenvolver serviços de qualidade, que incluem, 

prioritariamente, as áreas que estão mais diretamente relacionadas com a clientela externa 

como os trabalhos desenvolvidos pelos Médicos, Psicólogos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, 

Nutricionistas, Assistentes Sociais, Farmacêuticos, Terapeutas Ocupacionais e Recreadores, 

que embora tenham um percentual relativamente bom, precisam aperfeiçoar. 

O outro objetivo voltado para a otimização dos processos internos com a finalidade de 

alcançar a eficiência em termos de rapidez, flexibilidade, qualidade e custo, utilizando, para 

tanto, a reengenharia nas áreas prioritárias da Organização tais como: Pessoal, Compras, 

Almoxarifado, Lavanderia, Nutrição, Farmácia, Finanças e Internamento Hospitalar, sendo 

medidos pela diminuição do ciclo dos processos-chave e pela redução do custo. 

O próximo objetivo está relacionado a implantação de um sistema gerencial, cujo 

alcance deverá atingir quase toda a Organização. Seus indicadores são direcionados para 

integração e a eficácia do uso da tecnologia da informação. 

A comunicação aparece como um dos objetivos desta perspectiva para ser trabalhada 

pelos gestores, a fim de evitar quantidade de falhas reveladas no processo de comunicação e 

ao mesmo tempo uniformizar a linguagem do Hospital. 

O último objetivo é oferecer novos serviços, que agreguem mais valor para Instituição, 

partindo das debilidades mapeadas como: filas extensas e atendimento reduzido para crianças 

e adolescentes. Assim, uma das soluções é a criação de um sistema de atendimento ao cliente, 

funcionando vinte e quatro horas, para agendamento de consulta, terapias, entrega de 

medicamentos e outros serviços que sejam possíveis planejar previamente. Também deve se 

estudar a possibilidade de criação de um ambulatório para atendimento de crianças e 

adolescentes, inclusive com a criação de uma Ala para internamento deles, o que propiciará a 

ampliação deste serviço e, consequentemente, satisfação dos familiares. 

Os indicadores, nesta perspectiva, destinam-se a garantir a qualidade e produtividade 

das áreas operacionais, de forma que os ativos produzam resultados previstos. 

No tocante as iniciativas, destaca-se o programa de Gestão da Qualidade Total, não 

mais como diferencial competitivo, mas fundamental para o HEPR se manter no mercado de 

forma atuante e sustentável. 

Outra iniciativa, que cabe destacar, é a necessidade de introduzir a tecnologia da 

informação, visto que  o Hospital está muito aquém no uso dessa ferramenta, com quase todos 

os processos internos serem manuais. Ademais, a comunicação deverá ser facilitada pelo uso 

da tecnologia, que deverá ser mais rápida, mais pontual e mais precisa. 
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Quanto aos responsáveis, além de contar com o pessoal de Sistema, inclui ainda 

Administração, Recursos Humanos e Ouvidoria, os quais todos conhecem a maioria dos 

processos. 

Nesse contexto, são relacionados abaixo os objetivos, de acordo com a Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7: Perspectiva dos Processos Internos(PPI) do HEPR 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS 

PPI1. Desenvolver serviços de 

qualidade.  

1. Percentual de serviços prestados sem reclamação. 

2. Percentual de recomendação de cliente em relação 

ao serviço prestado. 

≥  80% 

 

 

≥  70% 

PPI2. Otimizar os processos internos. 1. Percentual de diminuição do ciclo dos processos-

chave.  

2. Percentual de redução do custo dos processos-

chave. 

 

<  60% 

 

<  50% 

PPI3. Implantar sistema de informação 

gerencial. 

1. Percentual de integração de todos os processos no 

sistema. 

2. Percentual  de satisfação com  a eficácia da TI. 

 

≥  95% 

≥  95% 

PPI4. Melhorar a comunicação externa  

e interna. 

1. Percentual de diminuição de reclamação sobre 

comunicação. 

 

<  40% 

PPI5. Oferecer novos serviços. 1. Percentual de  novos serviços que agregam valor.  

>  10% 

INICIATIVAS PRAZO RESPONSÁVEIS 

PPI1., PPI2. Diagnosticar os serviços 

falhos e propor melhorias para os 

gargalos. Iniciar programa de Gestão da 

Qualidade Total.  

Início de Março/2008  Administração, 

Sistema e RH. 

PPI3. Introduzir a cultura da tecnologia 

da informação, desenvolvendo sistema 

de informação gerencial. 

Março/2008 Sistema e 

Administração. 

PPI4.  Sistematizar os veículos de 

comunicação e padroniza-los  

Março/2008 Ouvidoria e RH 

PPI5. Estudar a implantação de novos 

serviços. 

Início Março/2008 Administração e 

Asses. Clínica. 

Fonte: O Autor (2007). 

 

4.3.1.3. Perspectiva de Ensino e Aprendizado do HEPR 

 

Por se tratar de Hospital Escola foram definidos objetivos estratégicos no âmbito do 

ensino, da pesquisa e da extensão, medidos por intermédio de índice de reprovação, trabalhos 

científicos apresentados pelos alunos, produção acadêmica dos docentes e participação em 

eventos educacionais. 

A atividade acadêmica, contemplada pelos alunos e pelos professores,  é um dos alvos 

prioritários para o alcance da missão do Hospital, o que deverá convergir as ações da  

Instituição. 

A capacitação em todos os níveis é o segundo dos objetivos, incluído na política de 

pessoal a ser adotada pela Organização, destinada a envolver todos os servidores, dentro dos 
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cursos que estão alinhados com a estratégia, missão e visão, buscando preparar os servidores 

para o melhor desempenho de suas funções. 

 Como a carreira profissional do servidor público do Hospital é subdividida em três 

níveis: nível elementar, nível médio e nível superior, os programas serão desenhados de 

acordo com cada nível existente, levando-se em conta as diretrizes gerais estabelecidas para 

capacitação. 

Um outro objetivo chave para o HEPR é a capacidade de atrair, reter e desenvolver 

talentos humanos, o que desafia os gestores a propiciar um ambiente agradável, tranqüilo e  

oportuno para o crescimento pessoal. 

No tocante a cultura da inovação, faz-se necessário desenvolver uma atmosfera 

contínua para que a imaginação, a criatividade e as novas idéias fluam com mais liberdade e 

reconhecimento, sendo prestigiado a contribuição de melhoria de cada servidor para o 

Hospital. 

O último objetivo  valorização e motivação do funcionário, passa a ser um outro 

grande desafio, por conta de uma cultura impregnada na mentalidade dele, além do momento 

de greve atual que o servidor vem experimentando. 

As iniciativas vão na direção de programa de qualificação, de treinamento e de 

desenvolvimento de competências essenciais, bem como processo de meritocracia, os quais 

valorizam o desejo de crescimento dos servidores. 

Acresça-se, por ser relevante, que já existe um plano de cargos e salários elaborados 

por técnicos dos diversos órgãos ligados a mantenedora, cuja a implementação ajudaria a 

melhorar a auto-estima e a motivação dos servidores da Instituição. Entretanto, ainda não 

entrou em vigor, por questões de natureza financeira do Governo do Estado. 

As áreas que devem se envolver, naturalmente, são as de Recursos Humanos e a 

Administração, gerenciando desde a formulação, a implementação e o acompanhamento dos 

programas. 

No cronograma dos prazos, a previsão fica para início de março de 2008, porque, 

normalmente, nos períodos de janeiro e fevereiro ocorrem um esvaziamento de pessoal na 

Instituição, em razão de afastamento para gozo de férias. 

Nesse sentido, apresenta-se na Tabela 4.8 abaixo a perspectiva dos processos internos 

do Hospital Escola Portugal Ramalho, classificadas de acordo com os objetivos estratégicos, 

indicadores de tendências e indicadores de resultados, iniciativas, prazos e responsáveis. 
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Tabela 4.8: Perspectiva do Ensino e Aprendizado (PEA)  do HEPR 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS 

PEA1. Alcançar a excelência  na 

assistência, no ensino, na pesquisa e na 

extensão em saúde mental.                                    

1. Percentual de reprovação de alunos em relação ao total 

matriculados. 

2. Percentual de trabalhos de alunos apresentados em eventos 

científicos em relação ao total. 

3. Percentual de aumento da participação da produção 

acadêmica dos docentes em saúde mental em relação ao total 

das demais áreas. 

4. Percentual em participação em seminário, congresso, 

simpósio entre outros encontros. 

 

< 5% 

 

≥ 10% 

 

 

≥ 10% 

 

≥  35% 

PEA2. Promover a capacitação em 

todos os níveis. 

1. Percentual de investimento com treinamento em relação a  

total do repasse financeiro. 

2. Percentual de servidores cursando graduação ou pós, 

financiado pela instituição em relação ao total de empregados. 

3. Percentual de horas de treinamento em relação ao total de 

horas trabalhadas 

 

≥  10% 

 

≥  5% 

 

≥  10% 

PEA3. Propiciar ambiente para atrair, 

reter e desenvolver pessoas. 

1. Percentual de rotatividade dos servidores 

2. Percentual de atividades realizadas para desenvolvimento de 

pessoal em relação carga-horária de trabalho 

< 10% 

 

≥ 10% 

PEA4. Fomentar a cultura da inovação. 1. Percentual de sugestões que foram implantadas/aproveitadas 

em relação ao total sugerido 

2. Percentual de servidores premiados pela  criatividade e 

inovação nas sugestões de melhorias 

 

> 30% 

 

> 30% 

PEA5. Investir na valorização e  

motivação. 

1. Percentual de servidores satisfeitos em relação ao total. 

2. Percentual de gratificações dados aos servidores em relação 

ao total. 

≥ 60% 

 

≥ 10% 

INICIATIVAS PRAZO RESPONSÁVEIS 

PEA1., PEA2. Implantar programa de 

desenvolvimento de competências 

essenciais. Definir política de 

treinamento alinhada à estratégia. 

Início Março/2008 RH e Humanização. 

PEA3. PEA4. e PEA5. Criar um 

ambiente favorável a valorização, a 

motivação, a criatividade e  a 

permanência dos servidores. Criação da 

galeria dos funcionários que se 

destacarem em relação a contribuição 

para a instituição.   

Março/2008 RH e Administração. 

Fonte: O Autor (2007). 

 

4.3.1.4 – Perspectiva Financeira 

 

Esta perspectiva passou a ser a que dá a maior solidez ao BSC do Hospital, uma vez 

que ela não depende necessariamente das demais e sim dos recursos financeiros 

orçamentários já previamente estabelecidos pelos órgãos governamentais. 

O objetivo de criar valor para o governo, refere-se ao alcance das metas de indicadores 

sociais da Instituição atrelados aos custos financeiros, ou seja, fazer mais e melhor com 

menos recursos. 

O segundo objetivo é otimizar os recursos financeiros que devem ser aplicados nas 

ações que agregam valor para Organização, bem como minimizar ou eliminar o desperdício. 
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A relação custo-eficiência passa a ser o terceiro objetivo, que visa não somente 

diminuir os custos, mas também adequá-los ao orçamento, gerando ganhos significativos na 

relação custo x benefício. 

No último objetivo, que é aumentar o repasse financeiro do Governo do Estado, foi 

pensado pela capacidade e pela história que o Hospital tem de serviços prestados à 

comunidade, credenciando em termos de responsabilidade e credibilidade junto as autoridades 

governamentais.      

As iniciativas estão mais associadas  ao combate de desperdício, controle de custos e  

cumprimento de orçamento, sendo os envolvidos os setores Financeiro, Compras e 

Administração, com prazo para iniciar em janeiro de 2008. 

 Apresenta-se a seguir a Tabela 4.9 onde reúne-se todos objetivos revelados acima. 

 

Tabela 4.9: Perspectiva Financeira (PF)  do HEPR 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS 

PF1. Criar valor para o governo. 1. Percentual de aumento dos resultados em relação 

ao ano anterior. 

 

≥  20% 

PF2. Otimizar os recursos financeiros 1. Percentual de investimento que agrega valor para 

a instituição. 

2. Percentual de diminuição desperdício. 

 

≥  80% 

≥  30% 

PF3. Melhorar relação custo-eficiência. 1. Percentual de redução de custos. 

2.  Percentual de cumprimento do orçamento. 

≥ 20% 

>  95% 

PF4. Aumentar o repasse financeiro do 

Governo do Estado. 

1. Percentual de incremento do orçamento em 

relação ao ano anterior. 

 

≥  10% 

INICIATIVAS PRAZO RESPONSÁVEIS 

1. PF1., PF2., PF3. e PF4  Investir na 

melhoria e conservação dos ativos. 

Controlar os custos e monitorar o 

orçamento. Efetuar gestões na busca de 

aumento de repasse financeiro.  

Início Janeiro/2008 Financeiro, Compras 

e Administração. 

Fonte: O Autor (2007). 

 

4.4. Conclusão do Capítulo 

 

A metodologia proposta visa aproveitar o planejamento estratégico já existente no 

Hospital e a introduzir a cultura de mensuração do desempenho, visando proporcionar a 

criação de um instrumento gerencial que contribua para melhoria da performance empresarial 

da organização, bem como facilitar a concretização da sua missão e da visão. 

Nesse sentido, o formato anterior do planejamento estratégico do HEPR, baseado no 

método utilizado por Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001), conforme observado na Figura 

4.1, desdobra-se em um outro modelo, Figura 4.2, cujo fluxo se inicia pela análise ambiental, 

seguida pela missão, depois pela visão e estratégia e, finalmente, pelo estabelecimento dos 
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objetivos, de acordo com cada perspectiva, atrelados aos indicadores, as metas e os planos de 

ação, contemplando as medidas de resultados e de tendências. 

O fato de apresentar uma proposta de metodologia nova para a Instituição não 

garante, necessariamente, o sucesso, visto que podem aparecer problemas como: falta de 

comprometimento da alta direção com o processo, equipe desmotivada, informações 

disponibilizadas de forma errada e imprecisa, comunicações desencontradas, recursos 

escassos para o projeto entre outras. Portanto, a equipe constituída sob a liderança do 

coordenador geral precisa buscar imediatamente o apoio da alta direção com a finalidade de 

garantir a construção do instrumento e contribuir para minimizar ou neutralizar os possíveis 

problemas. 

As etapas adotadas são as utilizadas por Kaplan e Norton (1997), porém adaptadas ao 

contexto de realidade local do Hospital, ou seja, partindo da definição da arquitetura de 

indicadores, com a escolha da entidade; seguindo do consenso em função dos objetivos 

estratégicos, definição dos objetivos alinhados às quatro perspectivas; e ainda a escolha e 

elaboração dos indicadores,  construção das medidas, metas e iniciativas e, por fim, o plano de 

implementação, materialização do projeto. 

Nesse sentido, foi elaborado o Balanced Scorecard  preliminar do HEPR, com a 

participação dos diretores, assessores, coordenadores e chefes, onde, inicialmente, realizaram 

a análise do ambiente e, em seguida, estabeleceram as estratégias e resgataram a missão e a 

visão, como também definiram os objetivos estratégicos, com seus respectivos indicadores, 

suas metas e ações, culminando na representação visual que é o mapa estratégico da 

instituição. 

Finalmente, espera-se a partir desta elaboração preliminar do Balanced Scorecard do 

Hospital Escola Portugal Ramalho disponibilizar aos gestores da instituição  uma ferramenta 

de quantificação da estratégia, funcionando como um “painel de bordo”, com vistas a guiá-los 

no dia-a-dia das atividades da instituição.   
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5. CONCLUSÕS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve início com a apresentação do Hospital Escola Portugal Ramalho, 

revelando a sua história, a estrutura organizacional e o seu planejamento estratégico, 

abordados no Capítulo 2. Seu referencial teórico foi fundamentado na estratégia 

organizacional, no planejamento estratégico e no sistema avaliação de desempenho Balanced 

Scorecard, referenciados no Capítulo 3. No quarto Capítulo fez-se a apresentação de  um 

modelo de planejamento estratégico com BSC, com uma demonstração prática preliminar de 

aplicação do BSC   no Hospital, sob a ótica dos dirigentes e assessores. 

Assim, neste capítulo são apresentadas as conclusões gerais e os benefícios oriundos  

do estudo em exame.  

 

5.1.  Conclusões Gerais  

 

Neste trabalho foram reveladas algumas das realidades gerais do ambiente que 

envolve as entidades hospitalares, tanto as privadas quanto as públicas, e a importância de 

utilizar indicadores de desempenho por meio do instrumento gerencial intitulado de Balanced 

Scorecard para monitorar o comportamento organizacional e agilizar as  decisões. 

Em seguida, revela-se a Instituição, objeto deste estudo, a partir da sua história e os 

fatos que marcaram a sua trajetória ao longo dos seus cinqüenta e dois anos de existência, 

destacando inclusive os ganhos e as conquistas no âmbito social, clínico e gerencial.  

A estrutura organizacional também tem passado por modificações gradativas, porém, 

ainda precisa diminuir a quantidade de níveis hierárquicos, visando se adequar à tendência 

moderna voltada para o desenho de estrutura mais compacta, mais flexível e mais  

horizontalizada, o que deverá ser viabilizada na implantação do BSC do Hospital. 

Além disso, foi estruturado um planejamento estratégico para a instituição, há três 

anos, em uma iniciativa de contribuir com o processo de melhoria da Entidade hospitalar e 

ajudar na  profissionalização dos gestores. Entretanto, observou-se a dificuldade de criar 

mecanismos por meio do qual se pudesse medir os objetivos estratégicos, aliados aos seus 

indicadores e metas, especialmente os não financeiros, uma vez que a cultura reinante ainda 

privilegiava apenas os financeiros. 

A fundamentação teórica tratada nesta dissertação inicia com os conceitos da 

estratégia, suas características e suas relações com o meio ambiente, passando pelas 
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concepções das escolas, além da subdivisão dos três níveis de aplicabilidade da estratégia, no 

nível empresarial, nível de unidade de negócio e nível funcional. 

O planejamento estratégico é abordado também de forma conceitual, como princípio 

norteador das ações gerenciais e deve ser utilizado na esfera dos três níveis da pirâmide 

organizacional, no estratégico, no tático e no operacional. 

Ademais, verifica-se que não existe um modelo único de planejamento estratégico; 

cada organização adota o que melhor lhe convier, desde que sejam respeitadas as suas 

particularidades e complexidades, traduzindo em resultados concretos para a instituição. 

O referencial teórico mostra também a origem do Balanced Scorecard, 

fundamentado na capacidade de mensurar a estratégia empresarial, no âmbito das quatro 

perspectivas: finanças, clientes, processos internos e ensino e aprendizado, alinhado com a sua 

missão e a sua visão, consolidando, assim, como uma das ferramentas mais importante da 

nossa era. 

Nesse sentido, apresenta-se uma proposta de metodologia  para implantação do BSC 

no Portugal Ramalho, a partir da experiência com a ferramenta do planejamento estratégico, 

com um modelo próprio de processo para a Instituição, baseado nos autores do sistema de 

avaliação de desempenho gerencial, seguindo as quatro etapas recomendadas: arquitetura do 

programa de medição, definição dos objetivos estratégicos, escolha dos indicadores e plano de 

implementação. 

Por conseguinte, com o intuito de validar a proposta foi aplicada inicialmente a 

ferramenta do BSC com os dirigentes, assessores, coordenadores e chefes,  utilizando a matriz 

SWOT, logo em seguida  extraídas as estratégias e depois construídas as tabelas dos 

objetivos, medidas, metas e iniciativas, cujo resultado foi possível materializar o mapa 

estratégico da Instituição, o que deverá servir de instrumento norteador para acompanhamento 

da performance do Hospital. 

Dessa forma, o Hospital passará a ter um sistema gerencial que monitora de maneira 

integrada todos os objetivos estratégicos, propiciando aos gestores não só o acompanhamento 

dos resultados sobre os serviços disponibilizados, mas também se beneficiando por meio do 

desenvolvimento social,  econômico, científico e tecnológico da Instituição. 

 

5.2.  Benefícios do Trabalho 
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Como desdobramento deste trabalho a partir da adoção do Balanced Scorecard 

podem ser  extraídos os principais benefícios, conforme estão relacionados a seguir. 

Os principais benefícios para a empresa são: 

 Alargar a visão da  Empresa sobre a compreensão da estratégia corporativa; 

 Introduzir os objetivos estratégicos nos processos de alocação de recursos; 

 Propiciar um ambiente fértil para mudança organizacional; 

 Detectar os elementos-chave da estratégia de negócio;  

 Compatibilizar os indicadores sociais com os empresariais; 

 Mostrar as partes que compõem um sistema de gestão estratégica; e 

 Neutralizar o olhar da Organização a partir da ótica individual de cada área 

funcional. 

 

5. 3. Dificuldades e Limitações 

 

O estudo em exame se deparou com algumas dificuldades, as quais são destacadas 

abaixo: 

 Substituição do diretor geral, nos últimos meses de 2007, para realização de 

eleições diretas para escolha de diretor geral, ocasionando dificuldade, pelo atual 

dirigente, em entender as estratégias de posicionamento mercadológico do Hospital; 

 Alguns mecanismos de controle de processos são realizados ainda de forma 

artesanal, limitando a credibilidade das informações disponíveis, quando da 

elaboração preliminar do BSC da Instituição; e 

 O clima de greve dos servidores públicos da saúde, instalado no decorrer do ano de 

2007 no Estado, tem preocupado os seus dirigentes, por ocasionar o ceticismo entre 

os seus colaboradores, refletindo no resultado da Organização.       

Como principal limitação neste trabalho, tem-se o fato do mesmo não apresentar 

ainda os resultados da avaliação dos objetivos e indicadores traçados, pois o tempo para sua 

aplicação ultrapassa o prazo do mestrado. 

 

5.4. Sugestões para Trabalhos Futuros 
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Em razão de não ser possível mensurar os resultados imediatos deste trabalho, 

propõe-se a continuidade do mesmo, visando monitorar a aplicabilidade do modelo e, 

posteriormente, propor alterações que visem a aperfeiçoá-lo na Instituição.   

Nesse sentido, as sugestões são as seguintes: 

 Testar a ferramenta do BSC em outros hospitais  públicos, preferencialmente no 

interior do Estado,  a partir do modelo adotado pelo HEPR; 

 Estudar a possibilidade de incluir uma outra perspectiva no BSC denominada de 

ciência e tecnologia para atender mais plenamente uma das característica da 

instituição que é  o fato de ser hospital escola; e 

 Produzir uma literatura paralela que conte a história da organização, desde do uso 

inicial do sistema BSC até as avaliações futuras, comparando os avanços e os 

atrasos que porventura possam ocorrer. 

 

5.5.  Recomendações para o Hospital Escola Portugal Ramalho 

 

Considerando que o trabalho proposto trará ganhos significativos para a instituição 

hospitalar, pelo uso adequado deste importante sistema de avaliação de desempenho 

gerencial, algumas recomendações poderão ajudar para melhoria das atividades da 

organização, como: 

 Desenvolver uma atmosfera de qualidade de serviços voltada para melhoria contínua, 

aliada ao processo de certificação, a partir dos princípios norteadores do programa de 

gestão da qualidade total; 

 Aplicar a reengenharia de processos, trazendo maior agilidade, menor custo e melhor 

qualidade aos processos organizacionais, gerando desempenho superior aos  

resultados dos negócios; 

 Introduzir  uma cultura relacionada à tecnologia da informação que tenha como base 

o BSC, facilitando a relação com os instrumentos de apoio gerencial, na melhoria dos 

negócios da Empresa; e 

 Criar um ambiente fértil para o florescimento de valores que passem pela ética, pelo 

compromisso social e pela gestão ambiental como relevante fator de desenvolvimento 

sustentável da estratégia empresarial.  

Nesse contexto, compreende-se, ao longo do desenvolvimento desta atividade, a 

importância de se adotar modernas técnicas e ferramentas de administração, não só para 
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atender as necessidades imperiosas dos seus mantenedores, credores e públicos interessados 

em geral, mas também para facilitar governança corporativa dos seus dirigentes no 

cumprimento da sua missão. 
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