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RESUMO 

O exercício da qualidade nos serviços de saúde deve ir além das obrigações legais, normativas 

e meramente técnicas no tocante à realização de práticas em saúde suplementar. No presente 

estudo busca-se descrever como funcionam os sistemas de serviços de saúde em prol do 

desenvolvimento da qualidade, a partir do uso de um modelo para formulação de estratégia 

competitiva em empresas do setor de saúde suplementar. Deve-se destacar que os efeitos da 

prestação do serviço são percebidos após a relação com o usuário, onde a qualidade, com 

efeito, é sentida pelas pessoas. O Modelo proposto está embasado em procedimentos 

norteadores para o processo de formulação estratégica, com uma estrutura sistêmica que se 

decompõe em análises envolvendo o ambiente interno e externo à organização para 

verificação estratégica que melhor se aplica. Baseia-se na estratégia prescritiva - as cinco 

forças competitivas e, na estratégia adaptativa, as arenas da competição. Analisa as 

informações geradas pelo BSC (Balanced Scorecard) e descreve mecanismos para execução 

do benchmarking como ferramenta de análise comparativa envolvendo pressupostos básicos 

de excelência. Esse entendimento contribui fortemente para o embasamento e fortalecimento 

dos conhecimentos estratégicos e de qualidade voltados ao estudo do setor de saúde 

suplementar, uma vez que devido ao alto grau de exigências regulatórias por parte do Estado 

às empresas, o ambiente transforma-se em uma cadeia de informações complexas que migram 

da condição de apenas atender às exigências legais para, além disso, corresponder às 

demandas de um mercado hipercompetitivo. 

Palavras-chave: Gestão da qualidade; Estratégia empresarial; Competitividade em saúde; 

Benchmarking e informações comparativas. 
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ABSTRACT 

The usage of quality at health services should go beyond legal, normative and just technical 

issues when talking about supplemental health practices. Thinking about how to describe the 

manifest of the health services system for quality, from developing a quality model that fits as 

an instrument for supplemental health companies. The detached is that the service reflects the 

relationship with the user, where the quality is a necessary issue. The propose model is 

embayed in formulating strategy processes, having an systemic structure with developing 

from the analyses and verification of the ambient that better applies and is based on the 

prescriptive strategy - 5 competitive strength and adaptive strategic of competition, and 

analyzes the information from de BSC (Balanced Scorecard), also the execution of a 

Benchmarking evolving a excellence bases. This understanding strong contribute with the 

embassy and force of strategy knowledge and quality for the supplement health section, 

because according to high regulatory degree level demanded from the State to companies, the 

ambient becomes complex insight the information chain that migrate from the previous 

condition if attending the demand and survive this demand in a hyper competition market. 

Keywords: Quality Management, Enterprise Strategy, Health Competitive, Benchmarking and 

Comparative Information. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao passo que o mundo se desenvolve, inúmeras questões são reavaliadas considerando-

se as constantes mudanças e exigências da sociedade.  

A maioria dessas questões envolve e destaca a qualidade como medida percepção 

humana, como imprescindível para que as organizações lidem com fatores competitivos, 

aliando seus interesses às necessidades dos seus clientes e, consequentemente, produzindo 

melhores produtos e/ou serviços. 

A atenção com a saúde é um dos pontos principais nesta abordagem, pois envolve um 

serviço básico que precisa continuamente de melhorias e investimentos, que devem ser 

alocados de forma correta, beneficiando o aumento da eficiência dos sistemas existentes. 

O foco desta atenção deve primar pela assistência preventiva e aumento da qualidade, 

no tocante a abrangência do atendimento e a maximização do sucesso na prestação do serviço. 

Gerar saúde para as pessoas criando uma capacidade efetiva ao combate de doenças e 

enfermidades, provenientes de causas diversas. 

Os resultados do atendimento à saúde podem ser alterados, dependendo de pontos 

inerentes ao ambiente, seja interna ou externa à organização prestadora do serviço de saúde. 

Para que isso seja bem entendido, é preciso definir os aspectos cabíveis do gerenciamento 

sistêmico, a partir de processos e diretrizes que sejam estabelecidos tendo em vista a 

qualidade produtiva do mesmo. 

Para um bom gerenciamento da qualidade, deve-se dispor de profissionais capacitados, 

devidamente enquadrados em suas funções. Além disso, é preciso que haja comprometimento 

com o processo de execução de atividades e atendimento às demandas do serviço de saúde.  

Mezomo (2001) aponta que a prestação de serviços médicos e de saúde, devem respeitar 

princípios como: equidade, qualidade, eficiência, efetividade e aceitabilidade.  

 A concepção sistêmica, no contexto dos serviços de saúde, exige cada vez mais uma 

regularidade nas condições de planejamento e visualização do ambiente operacional, como 

explica Bittar (1996), ao explanar sobre a estrutura organizacional de saúde que, de acordo 

com a sua visão, deve envolver as necessidades de recursos materiais, humanos e físicos. 

 Bittar (1996) ainda salienta uma questão importante, que é o desempenho do processo 

que, por sua vez, envolve as tecnologias que facilitarão o atendimento aos pacientes, e toda a 

relação com o próprio sistema. 
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A partir das afirmações de Mezomo (2001) e Bittar (1996) é possível indagar até que 

ponto as pessoas buscam o atendimento à saúde e nesta direção, colocar outros 

questionamentos, quais sejam: Como as organizações responsáveis comportam-se diante 

destas demandas? É prestando pronto atendimento e assistência, inclusive à família? 

Outro ponto fundamental neste aspecto é o resultado esperado; ou seja, a condição 

desejada de saúde do paciente e da população. 

A qualidade é por si só um estado de percepção da realidade por parte da sociedade, e 

isto é percebido no dia-a-dia, a partir do momento em que se criam e se renovam serviços e 

atividades que justificam a necessidade do homem.  

Os serviços de saúde são, acima de tudo, um bem público, cuja responsabilidade é de 

todos. Sejam, instituições públicas, privadas ou filantrópicas que possuam competência 

técnica e humana e que correspondam às necessidades da sociedade. Devendo-se considerar 

para tanto os cuidados com a prevenção, a cura de doenças e a promoção de campanhas com 

apelo social tais como da vacinação, de limpeza e prevenção de acidentes. 

Paladini (2004) considera, através de um pensamento muito coeso, que ao tratar a 

identidade da qualidade sob uma visão disciplinar de empenho do planejamento estruturado. 

Para o autor planejar significa se antecipar ao erro e às falhas nos processos, fazendo-se as 

coisas da melhor forma.  

O efeito de práticas de qualidade nos serviços de saúde devem se sobrepor as obrigações 

legais, normativas e meramente técnicas, sejam elas de atendimento emergencial, clínico, 

ambulatorial, cirúrgico e pediátrico, em hospitais, clinicas ou postos de saúde.  

Dois fatores são determinantes na prestação do serviço de saúde. 

O primeiro é a tomada de consciência em relação à importância das informações 

quantitativas voltadas para: 

− Os equipamentos; 

− Pacientes atendidos por dia; 

− Porcentagem de ocupação; 

− Número de consultas realizadas; 

− Quantidade de profissionais existentes; 

− Nível de qualificação e rotatividade dos mesmos 

O segundo fator também crucial dentro do processo é a conscientização é o trabalho que 

envolve as questões qualitativas do sistema, como: 

− Os resultados relativos à saúde das pessoas por ele assistido; 
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− Formação de profissionais, com treinamentos e cursos específicos e de 

reciclagem; 

− A satisfação garantida dos pacientes; 

− O sofrimento evitado; 

− Erros prevenidos; 

− Decisões acertadas. 

A evolução da qualidade, segundo Oliveira (2006), está dividida em três eras: a era da 

inspeção, a era do controle estatístico e a era da qualidade total. 

Pode-se observar que, os estudos voltados para a qualidade surgem com o advento dos 

estudos administração e do desenvolvimento econômico no século XX. 

O apogeu da qualidade acontece em meados da década de 50 no instante da 

administração Pós-Taylorista como fundamenta Corrêa e Corrêa (2006) a partir de definições 

escritas em obras de autores como Joseph M. Juran, com o controle da qualidade; William E. 

Deming, com o estudo das variações nos processos e, Armand Feigenbaum, com o controle 

total da qualidade, que protagonizaram o surgimento e a defesa de adoção de medidas de 

controle e gestão da qualidade.  

A qualidade é formada durante o processo de produção afirmam Corrêa e Corrêa (2006) 

diante disso pode-se perceber que das atividades desenvolvidas em oficinas de artesanato, seu  

aperfeiçoamento até a produção em massa, enfatiza-se esta evolução. 

O pensamento estatístico, através do controle de qualidade estatístico (CQE), tendo na 

reconstrução do Japão no pós-guerra um momento chave para a qualidade, acompanha o 

processo sendo uma conseqüência natural da necessidade evolutiva. 

Mais tarde, para minimizar custos e potencializar ações empresariais com o 

estabelecimento da garantia da qualidade, quantificando-se os custos da qualidade, a 

engenharia de confiabilidade e o zero defeito, busca-se com controle da qualidade total 

(CQT), como aponta Carvalho (2005), maximizar a eficiência a partir da concentração de 

ações para o empenho, desenvolvimento, manutenção e melhoramento da qualidade, a partir 

dos diversos atores existentes numa organização.  

Mosso (2001), ao explanar sobre as estruturas voltadas para o desenvolvimento de 

programas de qualidade, comenta que existe consenso entre os estudiosos de que a qualidade 

não pode se concentrar em programas, pois estes denotam princípio, meio e fim. Uma vez que 

não se admite a qualidade apenas por um determinado intervalo de tempo, não seria sensata a 

utilização de tal pressuposto.  
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Este mesmo autor afirma que, quando se pensa em um programa de qualidade, não 

significa dizer que, decorrido determinado período ou atingido desejado fim, a preocupação 

ou o esforço pela qualidade seriam interrompidos.  

Mosso (2001) argumenta que o termo programa significa, no âmbito da matéria, um 

esforço concentrado e planejado, retratado através de etapas distintas, no término das quais 

serão feitas correções das falhas e a normalização dos procedimentos.  

Esta normalização serve para que os progressos sejam sistematizados e jamais 

esquecidos, devendo no final desse período, ficar uma estrutura que apóie a melhoria 

contínua, possibilitando programas ainda mais complexos e ousados (MOSSO, 2001).  

Os serviços de saúde suplementar são regulados pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, que foi criada pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Trata-se de uma 

autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde, possui sede no Rio de Janeiro e atua em 

todo o território nacional, de acordo com informações da própria ANS (2007).  

A ANS foi constituída com a missão de promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde pela regulação e fiscalização do setor, das relações das 

operadoras setoriais com prestadores de serviços de saúde e com consumidores de planos de 

saúde, para o desenvolvimento das ações de saúde no país (ANS 2007). 

Neste trabalho é apresentado um estudo sobre os sistemas de serviços de saúde 

suplementar, com o intuito de desenvolver a qualidade, focado na busca de diretrizes 

estratégicas para as organizações em seus serviços. Para tal, apresenta um modelo que, 

acredita-se, pode servir de instrumento para empresas do setor de saúde suplementar.  

Pretende-se, através do entendimento de um cenário corporativo vigente, desenvolver 

mecanismos de análise do ambiente para apoio, criação e implementação das atividades, em 

favor de um melhor desempenho, a fim de aprimorar a vantagem competitiva e as próprias 

estratégias então utilizadas. 

1.1 Justificativa 

Os temas corporativos contemporâneos possuem um grande apelo pelas diretrizes 

regentes dos estudos em administração, não sendo particular a gestão de serviços, nem a 

gestão manufatureira.  

Com a qualidade não é diferente. Miguel (2005) sustenta que a gestão da qualidade total 

é a habilidade de um conjunto de características de um produto, processo ou sistema em 
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atender aos requisitos dos clientes gerenciada em forma de atividades para dirigir e controlar 

uma organização. 

Para Miguel (2005) essa gestão envolve não somente diversas áreas funcionais das 

organizações, mas também diferentes conceitos, que vão desde a liderança até os meios de 

controle nos processos, sejam eles de manufatura ou de serviços, fortalecendo a presença da 

qualidade na função de gerenciamento organizacional.  

Para o autor, a evolução no conceito da qualidade total veio com a necessidade de 

incorporar os diversos interesses dos stakeholders (partes interessadas, agentes internos e 

externos a organização, funcionários, acionistas, fornecedores, sociedade e os clientes) de 

uma organização na busca da excelência no desempenho de operações produtivas.   

As preocupações com a prestação de serviço em saúde muitas vezes restringem-se ao 

investimento em melhoria da estrutura física e tecnológica dos ambientes de prestação de 

serviços, fator este de extrema importância, mas que não seja preponderante. Deve-se também 

investir na própria qualidade do atendimento, nível de qualificação dos profissionais e na 

ampliação da condição de atendimento aos pacientes por parte das instituições. 

Busca-se neste trabalho, compreender a necessidade de uma distribuição de 

investimentos mais criteriosa em saúde suplementar, ou seja, de forma estratégica, a fim de 

atender as diversas necessidades do setor, ampliando a qualidade e credibilidade do serviço. 

Mélo et al (2003) argumentam que atualmente vive-se numa época em que a área de 

saúde investe, cada vez mais, em tecnologias para lhe permitir alcançar a cura do doente. 

Além disso, a percepção que se tem é de que o nível de tecnologia está diretamente ligado à 

excelência da qualidade do serviço prestado. 

Estes mesmos autores afirmam que, ainda que seja certo que a tecnologia tem o poder 

de aumentar e de diminuir os custos do serviço de saúde, esta pode elevar os gastos do serviço 

e, por outro lado, possibilitar o aumento da produtividade da mão de obra, melhorando a 

qualidade do serviço oferecido. Concluem seu pensamento, afirmando que a administração do 

serviço deve sempre procurar o equilíbrio econômico entre essas conseqüências conflitantes. 

A apreciação da qualidade nos serviços de saúde evoca as constantes transformações 

que devem ocorrer no sistema produtivo, a partir de aspectos estruturais, entendidos como 

inadequados, até o aperfeiçoamento de profissionais, ampliação e dinamização na assistência 

dada aos pacientes.  

A melhoria da qualidade vai desde o acesso até o atendimento do objetivo natural que 

irá evidenciar a eficiência e eficácia na promoção do serviço de saúde. 
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Os serviços de saúde são hoje estruturas organizacionais e técnicas extremamente 

diversificadas, incluindo desde consultórios individuais e unidades básicas até hospitais 

terciários e especializados, bem como serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. A condição 

essencial para sua identificação é se o espaço onde se localizam os profissionais e as 

tecnologias materiais utilizados na atividade de atenção à saúde da população (NOVAES, 

2004). 

A proposta de aplicação do modelo se justifica pela necessidade do setor de saúde 

suplementar em desenvolver estratégias mais eficazes em relação aos fatores de 

competitividade e de análise do desempenho operacional, que estejam adequadas as 

constantes mudanças que ocorrem no mercado.   

1.2 Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

Este trabalho tem por objetivo geral desenvolver um modelo de gestão que visa 

instrumentalizar empresas do setor de saúde suplementar, com um método para efetuar o 

planejamento estratégico, aumentar a vantagem competitiva e acompanhar seu desempenho, 

face aos critérios de excelência: estratégias e planos - informações e conhecimento, descritos 

no modelo brasileiro de excelência para a qualidade. 

É através da observação de parâmetros de qualidade pré-estabelecidos, baseados nos 

critérios estratégias e planos - informações e conhecimento, descritos no Modelo de 

Excelência Brasileiro, que foram realizadas as questões básicas do exercício da qualidade nos 

aspectos requeridos, bem como identificar os valores estratégicos e os benefícios gerados pela 

ação de qualidade, a partir do modelo instituído. 

Para a realização deste estudo analítico, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos, que serviram de foco para a delimitação de informações da pesquisa, os mesmos 

estão descritos a seguir: 

− Identificar e analisar as características do setor de prestação de serviços de saúde 

através de operadoras de planos de saúde; 

− Descrever os mecanismos de análise do macro ambiente, do ambiente interno e 

do mercado de atuação; 

− Identificar fontes, obter e atualizar informações comparativas de desempenho; 

− Definir o uso efetivo de informações comparativas. 
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1.3 Metodologia 

Os aspectos metodológicos do estudo serão descritos a seguir. 

1.3.1 Características da Pesquisa 

A pesquisa possui uma ótica de integração conceitual com a realidade, no contexto da 

gestão da qualidade em organizações de saúde suplementar onde foram analisadas as 

principais variáveis para fundamentação de práticas eficazes no processo de formulação de 

diretrizes estratégicas.  

Para Cooper e Schindler (2003), um estudo pode ser visto como exploratório ou formal. 

A diferença essencial entre estas duas opções é o grau de estrutura e o objetivo imediato do 

estudo.  

O objetivo de uma pesquisa exploratória, explica Malhotra (2001), é explorar um 

problema ou situação para prover critérios e compreensão da mesma, podendo ser utilizada 

para qualquer das finalidades descritas a seguir: 

−  Formular um problema ou defini-lo com maior precisão; 

−  Identificar cursos alternativos de ação; 

−  Desenvolver hipóteses; 

−  Isolar variáveis e relações-chave para exame posterior; 

−  Obter critérios para desenvolver uma abordagem do problema; 

−  Estabelecer prioridades para pesquisas posteriores. 

 Cooper e Schindler (2003) afirmam que essas análises exploratórias tendem a gerar 

estruturas soltas com o objetivo de descobrir futuras tarefas de pesquisa e que o objetivo 

imediato da exploração normalmente é desenvolver hipóteses ou questões para pesquisa 

adicional em que o estudo formal começa onde a exploração termina - começa com uma 

hipótese ou questão de pesquisa e envolve procedimentos precisos e especificação de fontes 

de dados. 

Barbetta (2004) explica que devido ao uso dos dados relacionados às empresas, 

funcionários e clientes torna-se necessário organizá-los e apresentá-los de forma organizada, 

sendo este o papel da estatística descritiva. 
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Para Barbetta (2004) na análise exploratória de dados, além de descrevê-los, busca-se 

conhecer algumas características do processo, através do uso adequado de tabelas, gráficos e 

medidas. 

A pesquisa exploratória possui uma característica de flexibilidade e versatilidade a 

respeito dos métodos afirma Malhotra (2001), para ele este tipo de pesquisa raramente 

envolve questionários estruturados, grandes amostras, e planos de amostragem por 

probabilidade. 

Observando o contexto da análise exploratória de dados Barbetta (2004), considera, 

então, que os dados podem ser observações de variáveis qualitativas – cujos dados são 

observados na forma de categorias, ou de variáveis quantitativas – cujos dados são possíveis 

resultados numéricos distribuídos em certa escala, que podem ser variáveis discretas ou 

contínuas. 

O modelo desenvolvido busca através da análise exploratória de dados considerar, em 

termos classificatórios, os seguintes aspectos práticos da pesquisa: 

− Um estudo exploratório através de análise de variáveis qualitativas 

considerando-se as categorias estratégicas descritas na construção do modelo; 

− O uso de ferramentas representativas de dados qualitativos como tabelas de 

freqüência, representações gráficas e uso de diagramas; 

− Aferição das informações gerais acerca do assunto, para se estabelecer um 

cenário mais amplo, a partir de informações disponíveis na literatura e em 

instituições de respaldo nacional e internacional. 

O levantamento de informações que caracterizam o ambiente de prestação de serviços 

em saúde foi realizado através de uma observação e medição criteriosa, perseguindo-se um 

foco construtivo para aferição de resultados que possam vir a contribuir com a sociedade, 

sugerindo soluções para resolução de problemas que venham a existir. 

1.3.2 Parâmetros para Realização da Pesquisa 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram tratados os sistemas de prestação de 

serviços em saúde suplementar, envolvendo operadoras de planos de saúde. A priori, foram 

observadas informações inerentes aos critérios estratégias e planos e informações e 

conhecimento do Modelo de Excelência Nacional. 
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Cooper e Schindler (2003) ilustram de forma representativa os tipos de amostragem, 

onde os membros de uma amostra são selecionados baseados em probabilidade ou por outros 

meios.  

Para estes mesmos autores, a amostragem probabilística é baseada no conceito de 

seleção aleatória - um procedimento controlado, que assegura que todos os elementos da 

população tenham uma chance de seleção conhecida diferente de zero.  

A amostragem não-probabilística é arbitrária (não aleatória) e subjetiva, e os membros 

não têm uma chance conhecida diferente de zero para sua inclusão, e apenas as amostras 

probabilísticas fornecem estimativas de precisão (COOPER E SCHINDLER 2003). 

1.3.3 Mecanismos para Formulação Conceitual, Instrumento da Pesquisa e Forma 

de Análise  

Seguem descritos neste texto os mecanismos pra formulação conceitual, descrição dos 

instrumentos de pesquisa utilizados e a forma de análise dos dados: 

1) Pesquisa bibliográfica - levantamento bibliográfico em livros, revistas 

especializadas, jornais, teses, dissertações e sites na internet com informações 

pertinentes ao assunto.  

2) A fase de modelagem está relacionada à aplicação relativa dos requisitos dos 

critérios de excelência selecionados, e suas devidas adequações ao setor de saúde 

suplementar foram realizadas após a fase de fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica.  

Para a elaboração do Modelo de Formulação Estratégica em Empresas do Setor de 

Saúde se faz necessário o uso de métodos de aferição de informações já consolidados em 

outros estudos e que instrumentalizam a possível aplicação do modelo que está dividido em 

três fases : 

i) A análise do macro ambiente de competição entre as empresas, uma verificação 

através das Cinco Forças de Porter (1979) ou Hipercompetição de D’Aveni (1995), 

a fim de compreender a sistemática mais adequada na elaboração de estratégias e 

planos no setor de saúde suplementar. 

ii) A identificação de dados e possíveis caminhos para transferir à realidade uma 

visão de futuro, através da identificação de forças restritivas e impulsoras externas 

e internas.  
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Na Figura 1.1, pode-se observar uma exemplificação da análise do ambiente e suas 

conseqüências. 

Análises 
Ambientais

Estratégias
Definidas

Análises 
Ambientais

Estratégias
Definidas

 

Figura 1.1: Análise do Ambiente e Definição de Estratégias 
Fonte: O Autor (2007) 

 

iii) Configuração dos indicadores de desempenho estabelecidos a partir da análise do 

Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton (1992).  

iv) A análise de um ciclo de busca e uso de informações comparativas de resultados, 

após a análise do macro ambiente relacionados à aplicação do ciclo de 

benchmarking, de acordo com instrumento de pesquisa em benchmarking 

(Apêndice 1), que visa apoiar a busca por melhoria nos serviços e processos, 

baseados nos indicadores definidos anteriormente.  

Os métodos apresentados configuraram-se em sugestões práticas para a obtenção de 

informações estratégicas reais devido ao bom nível de aplicação de conhecimentos e de um 

mapeamento organizacional estratégico, considerando-se, como premissa, a qualidade. 

Diante do modelo desenvolvido, se houver algum tipo de limitação em sua aplicação 

será facilmente detectado pela condição de continuidade estabelecida, e naturalmente por se 

tratar de uma metodologia sistemática e flexível, sendo possível observar suas etapas, 

controlar e compreender suas falhas e revisar princípios. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada nos seguintes capítulos: 

O Capítulo 2 concentra a base conceitual. Cujos temas são: gestão da qualidade; 

qualidade em serviços; planejamento estratégico; estratégia e competitividade. 

O Capítulo 3 aborda os estudos pertinentes a empresas do setor de saúde suplementar e 

trata das práticas voltadas para o uso da qualidade e de ferramentas dirigidas para 

implementação de estratégias. 

10 
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O Capítulo 4 apresenta o modelo proposto, desenvolvido com ênfase na formulação 

estratégica para atender a necessidade de empresas do setor de saúde, orientado por dois 

critérios de excelência dispostos no Modelo Brasileiro de Excelência da Fundação Nacional 

de Qualidade – FNQ: (1) Estratégias e Planos; (2) Informação e Conhecimento. 

O Capítulo 5 relata as conclusões do trabalho, suas limitações e tece considerações para 

futuros trabalhos acadêmicos ou técnicos em contexto semelhante. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos necessários ao desenvolvimento 

deste trabalho, com destaque para os seguintes temas: Gestão da Qualidade; Qualidade em 

Serviços, Descrição dos critérios para excelência na gestão e Planejamento Estratégico.  

2.1 Qualidade em serviços 

O ambiente da gestão da qualidade voltado para serviços não possui uma divisão clara; 

ou seja, a realização do serviço se confunde com o processo produtivo, devido à constante 

interação entre ambos. 

Para Paladini (2004) a prestação do serviço é um resultado da relação com o usuário, 

onde a qualidade é uma necessidade sentida por ele. Para o autor, o ambiente da qualidade é 

caracterizado por uma seqüência lógica de atendimento (Figura 2.1), que descreve suas 

interações com o usuário.  
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Figura 2.1: Ambiente característico da prestação de serviço. 
Fonte: O Autor (2007). 
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Paladini (2004) explica que os elementos da qualidade na prestação de serviços devem 

envolver sempre a interação com o usuário. Para ele, não há como empregar ações corretivas, 

apenas preventivas, baseadas em situações análogas ocorridas no passado.  

O autor afirma ainda que a gestão da qualidade prioriza um projeto de avaliação global, 

que envolve qualquer aspecto da interação com o cliente, a busca de um aprimoramento 

contínuo, sempre mais próximo do que efetivamente o cliente deseja. 

O cliente possui uma visão definida por ele próprio sobre o serviço que lhe será 

prestado. É baseado em sua experiência de contato que vai definir cada vez mais aprimorar 

sua opinião sobre a qualidade, criando suas próprias expectativas, como afirmam Paladini 

(2004), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) e Johnston e Clark (2002). 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) explicam que em serviços, a avaliação da qualidade 

surge ao longo do processo da prestação, que geralmente ocorre no encontro entre um cliente 

e um funcionário da linha-de-frente. 

Neste cenário, a satisfação do cliente com a qualidade do serviço pode ser definida pela 

comparação da percepção do serviço prestado com a expectativa do serviço desejado e, que 

quando se excede à expectativa, o serviço é percebido como de qualidade excepcional, como 

uma agradável surpresa. Quando, no entanto, não se atende às expectativas, a qualidade do 

serviço passa a ser inaceitável. Por fim, se a qualidade atende às expectativas, ela é 

considerada satisfatória (FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2000). 

 Para o cliente a avaliação do serviço depende de como ele próprio relaciona-se com a 

empresa, pelo suporte que recebe na execução do serviço, facilidades disponíveis, atenção no 

atendimento e pronta resposta às formulações e solicitações feitas (PALADINI, 2004). 

O autor ainda explica que como não há forma de inspecionar um serviço antes que ele 

seja prestado, nem sequer há meios de obter amostras do serviço; ou seja, a gestão da 

qualidade não conta com procedimentos prévios de avaliação do serviço.  

Muitos autores, a exemplo de Johnston e Clark (2002), confirmam que a qualidade do 

serviço é um bem intangível para uma organização, mas fundamental em sua estruturação e 

permanência no mercado. Pode-se observar, entretanto, que o cliente é um recurso que 

aparece no sistema e que possui suas próprias impressões e expectativas dos serviços, ou seja, 

é ele quem dá o parecer final sobre a qualidade do serviço, que servirá de indicativo para o 

processo de aperfeiçoamento de falhas e implementação de melhorias.  

O propósito da tentativa de entender as expectativas dos clientes é assegurar que o 

serviço pode ser preparado e entregue para atender a essas expectativas. Se a operação atende 
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às expectativas, ou as excedem, os clientes ficam satisfeitos com o serviço. Se estiverem 

satisfeitos é mais provável que usem novamente o serviço e o recomende (JOHNSTON E 

CLARK, 2002). 

Paladini (2004), Corrêa e Caon (2002) entre tantos autores concordam que um dos 

grandes desafios da qualidade em serviços é a percepção de aproveitamento máximo da 

função operacional, a fim de se reduzir custos e promover a ação efetiva. 

Para os autores, a qualidade em serviços depende em muito da função constante de 

observação e promoção de melhorias, visto que ainda são pouco usuais as formas de redução 

dos custos com a não-qualidade. As empresas precisam se preocupar muito mais e ter custos 

com a prevenção, a inspeção, a observação e combate às falhas internas e externas, seja ela 

com perda ou recuperação, em suas operações, evitando enfim desgastes maiores, ou seja, 

custos maiores.  

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) concordam que as informações do sistema devem 

servir de ponte para o alcance de soluções voltadas para o aumento da qualidade na execução 

dos serviços, e o feedback também pode ser utilizado, devido ao mecanismo de retro-

alimentação e revisão de atividades já realizadas. 

Existem vários mecanismos que visam preparar a organização para a redução de falhas 

em seus processos, como argumentam Corrêa e Caon (2002), ao explicarem que a natureza 

dos serviços é tal que, em muitas atividades, é impossível que se usem mecanismos de 

controle de qualidade do produto da atividade para evitarem falhas externas, falhas que 

acontecem e são notadas pelo cliente.  

Isso ocorre pelo fato de que em serviço, muitas atividades têm produção e consumo 

simultâneo e que mais do que isso muitas vezes em serviços são delegadas a clientes, ou seja, 

clientes são responsáveis por parte do processo de produção do serviço CORRÊA E CAON 

(2002).  

Com tal afirmação, os autores entendem que o cliente deve, nesse sentido, ser tratado 

como um funcionário: treinado, motivado, ter sua atuação controlada, não apenas sobre 

atividades realizadas pelo cliente, mas também pelo próprio funcionário. É a utilização dos 

chamados mecanismos à prova de falha ou poka-yoke. O termo foi mantido da sonoridade 

aproximada da palavra japonesa usada para descrever o conceito. Possui a idéia de que é tão 

simples como poderosa, se bem utilizada, e assim usar a criatividade para alterar o processo 

e/ou produto de forma a minimizar a possibilidade de a pessoa, funcionário ou cliente a cargo 

de realizar a tarefa, gerar uma falha. 
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2.1.1 Processos de melhoria da qualidade em serviços 

Considerando que a competitividade é uma forma dinâmica de promover mudanças nas 

organizações, inclusive no tocante à evolução do tratamento dado à qualidade nos processos, 

Schmenner (1999), Corrêa e Caon (2002) e Paladini (2005), entendem que os negócios 

dependem de adaptações e acompanhamento do mercado. E que as adaptações devem ser 

feitas a partir de princípios que buscam a melhoria. 

Os estudos da gestão da qualidade total, ou Total Quality Management -TQM, enfatizam 

os processos de melhoria da qualidade como um todo, que devem ser aplicados nas 

organizações como forma de aprimoramento de processos e operações. 

Para Schmenner (1999), a qualidade só é melhorada em uma operação quando todos os 

envolvidos - tanto aqueles que entregam como os que não entregam o serviço - 

conscientizam-se de que suas próprias tarefas podem afetar a qualidade e que talvez precisem 

redirecionar seus procedimentos e hábitos para a prevenção de erros. 

Corrêa e Caon (2002) apresentam duas formas complementares de se perceber a 

melhoria continua - normalmente associada com os conceitos de qualidade total, também 

conhecida como Kaizen. É uma abordagem evolutiva, incremental mais que radical, com uma 

filosofia de transferir a responsabilidade pela qualidade aos funcionários de produção, e de 

estabelecer metas ambiciosas.  

Para esses autores, espera-se que os benefícios principais sejam obtidos ao longo de 

algum tempo. Defendem também que a reengenharia visa o redesenho radical dos processos 

para obtenção de resultados mais drásticos e, em prazos mais curtos, correspondentemente, 

representam também riscos maiores.  

Slack et al (2002) consideram que a habilidade de melhorar continuamente não é algo 

que ocorre sempre, e naturalmente, existem habilidades especificas, comportamentos e ações, 

que precisam ser desenvolvidos conscientemente para que o melhoramento contínuo seja 

sustentável no longo prazo.  

Para tal, é indispensável a atribuição de maior valor para soluções criativas, através do 

conceito de melhoramento revolucionário, ou reengenharia. Os autores incentivam o 

pensamento livre, a iniciativa individual, e preconizam que o melhoramento contínuo seja 

menos ambicioso, pelo menos em curto prazo. Com isso cria-se um ambiente para favorecer a 

adaptabilidade, o trabalho em grupo e a atenção voltada aos detalhes operacionais, não é uma 

atuação radical, mas embasada na experiência acumulada dentro da operação e, com 

freqüência, confia nas pessoas que operam o sistema para melhorá-lo (SLACK ET AL, 2002). 
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2.2 Gestão da qualidade aplicada em serviços 

O aumento da competitividade das empresas só ocorrerá a partir do momento em que as 

organizações potencializarem suas ações, em detrimento da concepção da qualidade do 

serviço. Para Schmenner (1999) a noção de qualidade que deveria ou deve ser sacrificada em 

favor de objetivos de entrega ou de custo é substituída pela noção de que é somente 

entregando um serviço com qualidade é que a empresa pode permanecer competitiva. 

Gianesi e Corrêa (1996) consideram que os custos de qualidade devem ser levados em 

conta, de forma preventiva. Neste sentido, explicam que a maior utilidade de enxergar os 

custos de qualidade é que as empresas podem entender melhor a dinâmica da variação relativa 

entre as diversas categorias. Consideram que pelo menos duas categorias - prevenção e 

inspeção - estão totalmente sob o controle da gerência, pois as falhas internas e as falhas 

externas são conseqüências das decisões gerenciais tomadas. 

Esses mesmos autores explicam que com as análises adequadas e priorização de ações, 

melhorias de qualidade nos níveis de serviços prestados terão impacto direto na 

competitividade da organização.  

Gianesi e Corrêa (1996) defendem ainda que nunca é demais repetir que ser competitivo 

é superar a concorrência naquilo que o cliente mais valoriza, e que o cliente tem valorizado, 

cada vez mais, aspectos relacionados à qualidade dos serviços.  

A qualidade em serviços, entretanto, irá dimensionar o espaço referente ao sucesso das 

operações, a partir da consecução de ações eficazes. Berry (2001) apresenta três desafios da 

sustentação do sucesso dos serviços: - operar eficazmente enquanto se está crescendo 

rapidamente; - operar eficazmente enquanto se está em uma competição de preços; e - reter o 

espírito empreendedor de quando a empresa era mais jovem e menor.  

Neste processo de busca continua por melhorias, destaca-se que uma organização 

preparada, que busca a qualidade na gestão de serviços, está pronta para reagir a mudanças e 

enfrentar possíveis problemas, de forma a superá-los, sem causar danos ao desempenho das 

operações, equilibrando a relação entre os custos e a eficácia da organização. 

Para Schmenner (1999), há muitas formas de alcançar mudanças nas atitudes e na 

organização gerencial, e destaca os 14 pontos de Deming, entre uma série de princípios para a 

melhoria contínua da qualidade que vêm sendo propostas desde a década de 1950. 

Os 14 pontos, Deming (2000): 

1. Criar uma intenção de melhoria contínua de produtos e serviços, com o objetivo de se 

tornar competitivo e de permanecer no negócio, proporcionando empregos. 
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2. Adotar a nova filosofia. A gerência ocidental deve acordar para o desafio, deve 

aprender suas responsabilidades e alterar a liderança para a mudança. 

3. Acabar com a dependência da inspeção para atingir a qualidade. Eliminar a 

necessidade de inspeção em massa, criando qualidade para o produto em primeiro 

lugar.  

4. Acabar com a prática de premiação do negócio baseando-se no preço. Ao invés disso, 

deve-se procurar minimizar o custo total. 

5. Melhorar constantemente e para sempre o sistema de produção e serviço, melhorar a 

qualidade e produtividade, e assim, reduzir custos. 

6. Treinamento institucional no trabalho - on the job. 

7. Liderança institucional. O objetivo da supervisão deve ser ajudar as pessoas e 

máquinas a fazer um serviço melhor. A supervisão da gerência necessita uma revisão, 

assim como a supervisão dos trabalhadores da produção. 

8. Livrar-se do medo, de forma que todos possam trabalhar efetivamente para a 

companhia. 

9. Quebrar barreiras entre os departamentos. Pessoas de pesquisa, design, vendas e 

produção devem trabalhar como um time, para superar problemas de produção e de 

uso que possam ser encontrados com o produto ou serviço. 

10.  Eliminar slogans e objetivos que apelam à força de trabalho por defeitos zero e por 

novos níveis de produtividade. Estas práticas só criam relações de adversários dentro 

da força de trabalho, sendo que as causas para a baixa produtividade e qualidade que 

residem no sistema recaem sobre a força de trabalho.  

a. Deve-se eliminar os padrões de cotas no chão-de-fábrica. Substituir a 

liderança. 

b. Eliminar a gerência por objetivo. Eliminar a gerência por números alcançados. 

Substituir a liderança. 

11. Remover barreiras que tiram o trabalhador freqüente de sua rotina de trabalho pelo 

orgulho de ser um destaque. A responsabilidade dos supervisores devem ser mudadas 

de números para qualidade. 

12. Remover barreiras que tiram as pessoas das áreas de gerência e de engenharia de seu 

trabalho pelo orgulho de se destacar. Isto significa abolir qualquer gerência por 

objetivo. 

13. Implantar um vigoroso programa de educação e auto-melhoramento. 
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14. Colocar todos na companhia para trabalhar em prol da transformação. A 

transformação é trabalho de todos. 

Estes 14 pontos de Deming, sintetizam um mecanismo de conhecimento aprofundado 

sobre a gestão organizacional, para melhorar a compreensão das forças externas a organização 

e, com efeito, desenvolver uma dinâmica de otimização de processos industriais dentro das 

organizações.  

Deming (2000) destaca que os 14 pontos constituem a base para a transformação da 

indústria americana e não se restringem a solução de problemas, estejam eles dispostos em 

ordens de grandeza distintas. Reforça que a adoção e ação nos 14 pontos são um sinal de que 

a gerência pretende permanecer no negócio e proteger os investidores e os empregos.  

Os 14 pontos se aplicam em qualquer lugar, em pequenas organizações, assim como em 

grandes organizações, na indústria de serviços e na manufatura. Também se aplicam dentro de 

uma divisão dentro de uma companhia (DEMING, 2000). 

2.2.1 Modelo de excelência brasileiro 

O modelo de excelência brasileiro foi desenvolvido a partir da necessidade de promover 

uma dinâmica competitiva em prol da qualidade no Brasil. Além disso, surge a partir da 

concessão de prêmios em outros países, como o Deming Prize no Japão e o Malcolm 

Balbridige nos Estados Unidos. 

O Modelo de Excelência da Gestão da FNQ (2007), diferencia-se em função de sua 

flexibilidade e simplicidade de linguagem e, principalmente, por não prescrever ferramentas e 

práticas da gestão específica; pode ser útil para a avaliação, o diagnóstico e o 

desenvolvimento do sistema da gestão de qualquer tipo de organização, no setor público ou 

privado, com ou sem finalidade de lucro, seja de porte pequeno, médio ou grande.  

Destaca-se, no modelo brasileiro, a incorporação dos fundamentos da excelência às 

práticas da organização de maneira continuada e em consonância com seu perfil e estratégias. 

Deste modo, tendo os Critérios de Excelência como referência, uma organização pode realizar 

uma auto-avaliação ou se candidatar ao Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ (FNQ, 2007). 

Uma premiação como o PNQ garante a uma organização credibilidade que se renova 

em um ciclo de tempo determinado, envolvendo requisitos importantes de promoção da 

qualidade. Assim, com o respaldo de uma iniciativa individual da organização, ao passo em 

que se auto-avalia, os clientes poderão usufruir dos serviços e/ou produtos que possuirão, 

então, garantia de qualidade. 
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O Prêmio Nacional da Qualidade é uma iniciativa de promoção da qualidade nas 

empresas. Serve como ferramenta de análise e desenvolvimento de uma política de qualidade, 

adequada aos padrões internacionais de exigências que envolvem a produção de bens e 

serviços que é desenvolvida pela Fundação Nacional da Qualidade - FNQ. 

A Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ) foi criada, em outubro de 

1991, como entidade sem fins lucrativos, por 39 organizações, privadas e públicas, para 

administrar o PNQ e todas as atividades decorrentes do processo de premiação, em todo o 

território nacional, além de fazer a representação institucional externa do PNQ nos fóruns 

internacionais.  

Os critérios de excelência, deste modo, dão um novo impulso à dinâmica de 

incorporação da qualidade, fazendo valer o modelo de excelência. 

Miguel (2005) afirma que o PNQ no Brasil é, hoje, um instrumento importante para 

incentivo a competitividade, na forma de avaliação de empresas que buscam alcançar 

reconhecimento em excelência daquilo que produzem e/ou comercializam, sejam produtos ou 

serviços. 

O autor afirma, ainda, que alcançar excelência na gestão organizacional significa 

atender plenamente as necessidades das partes interessadas no desempenho da organização, 

por meio de práticas modernas de gestão, e alcançar os resultados positivos que essas práticas 

objetivam.  

O modelo de excelência apresenta vários fundamentos que são conceituados e 

reconhecidos internacionalmente, e refletem as práticas presentes em empresas que lideram o 

mercado mundialmente.  

Tais práticas, quando seguidas em sua ordem de estrutura podem gerar muitos 

benefícios, como aumento da produtividade, eficiência nos processos e a melhoria da 

qualidade. 

Com isso, alcança-se a satisfação das necessidades dos clientes, e naturalmente os 

objetivos organizacionais, que estão atrelados à relação custo-benéficio percebida pelo 

cliente. É muito difícil equacionar esta relação, pois além de proporcionar o melhor acesso ao 

cliente, deve atender as perspectivas de lucratividade das empresas prestadores de serviço. 

Na Tabela 2.1, apresenta-se, resumidamente, os fundamentos da excelência para a FNQ. 
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Tabela 2.1: Fundamentos da excelência  para a FNQ (2007) 

Compromisso com a obtenção de resultados que atendam, de forma harmônica e 
balanceada, às necessidades de todas as partes interessadas na organização.Orientação para resultados

Compreensão e gerenciamento da organização por meio de processos, visando à
melhoria do desempenho e à agregação de valor para as partes interessadas.Abordagem por processos

Compreensão de que o desempenho da organização depende da capacitação, 
motivação e bem-estar da força de trabalho e da criação de um ambiente de trabalho 
propício à participação e ao desenvolvimento das pessoas.

Valorização das pessoas

Tomada de decisões com base na medição e análise do desempenho, levando-se em 
consideração as informações disponíveis, incluindo os riscos identificados.Gestão baseada em fatos

Atuação baseada em relacionamento ético e transparente com todas as partes 
interessadas, visando ao desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais.

Responsabilidade social

Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando à criação de valor 
de forma sustentada para o cliente e maior competitividade nos mercados.Foco no cliente e no mercado

Compreensão dos fatores que afetam o negócio e o mercado no curto e no longo 
prazo, permitindo o delineamento de uma perspectiva consistente para o futuro 
desejado pela organização.

Visão de futuro

Comprometimento dos líderes com os valores e princípios da organização; 
capacidade de construir e implementar estratégias e um sistema de gestão que 
estimule as pessoas a realizar um propósito comum e duradouro.

Liderança e constância de propósitos

Implementação de novas idéias geradoras de um diferencial competitivo.Inovação

Capacidade da organização de se antecipar às mudanças de cenários e às 
necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas.Proatividade

Busca e alcance de um novo nível de conhecimento, por meio de percepção, 
reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências, alterando princípios e 
conceitos aplicáveis a práticas, processos, sistemas, estratégias e negócios, e 
produzindo melhorias e mudanças na organização.

Aprendizado organizacional

Entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de 
uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo.Visão sistêmica

ConceitoFundamento

Compromisso com a obtenção de resultados que atendam, de forma harmônica e 
balanceada, às necessidades de todas as partes interessadas na organização.Orientação para resultados

Compreensão e gerenciamento da organização por meio de processos, visando à
melhoria do desempenho e à agregação de valor para as partes interessadas.Abordagem por processos

Compreensão de que o desempenho da organização depende da capacitação, 
motivação e bem-estar da força de trabalho e da criação de um ambiente de trabalho 
propício à participação e ao desenvolvimento das pessoas.

Valorização das pessoas

Tomada de decisões com base na medição e análise do desempenho, levando-se em 
consideração as informações disponíveis, incluindo os riscos identificados.Gestão baseada em fatos

Atuação baseada em relacionamento ético e transparente com todas as partes 
interessadas, visando ao desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais.

Responsabilidade social

Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando à criação de valor 
de forma sustentada para o cliente e maior competitividade nos mercados.Foco no cliente e no mercado

Compreensão dos fatores que afetam o negócio e o mercado no curto e no longo 
prazo, permitindo o delineamento de uma perspectiva consistente para o futuro 
desejado pela organização.

Visão de futuro

Comprometimento dos líderes com os valores e princípios da organização; 
capacidade de construir e implementar estratégias e um sistema de gestão que 
estimule as pessoas a realizar um propósito comum e duradouro.

Liderança e constância de propósitos

Implementação de novas idéias geradoras de um diferencial competitivo.Inovação

Capacidade da organização de se antecipar às mudanças de cenários e às 
necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas.Proatividade

Busca e alcance de um novo nível de conhecimento, por meio de percepção, 
reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências, alterando princípios e 
conceitos aplicáveis a práticas, processos, sistemas, estratégias e negócios, e 
produzindo melhorias e mudanças na organização.

Aprendizado organizacional

Entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de 
uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo.Visão sistêmica

ConceitoFundamento

 
Fonte: O Autor, (2007). 
  

2.2.1.1 O Modelo de Excelência e seus critérios de gestão  

O Modelo de Excelência da gestão tem base nos fundamentos de excelência da gestão e 

possui oito critérios específicos e similares a critérios de modelos internacionais. O modelo 

apresenta um sistema de pontuação e definição do perfil da organização e de definição da 

pontuação, a partir dos critérios de excelência podem ser observados na Tabela 2.2. De acordo 

com a FNQ (2007) a definição do perfil da organização segue os seguintes passos: 

1. Descrição da organização: Instituição propósitos e porte da organização, produtos e 

processos, força de trabalho, clientes, mercados e concorrência, fornecedores e 

insumos, sociedade, relacionamento com outras partes interessadas. 

2. Concorrência e ambiente competitivo: Ambiente competitivo, desafios estratégicos. 

3. Aspectos relevantes: Principais riscos, aspectos legais dentre outros. 
20 
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4. Histórico da busca pela excelência: Descrever a cronologia e os fatos mais relevantes 

de sua jornada em busca pela excelência. 

5. Organograma: apresentar o organograma da organização. 

Tabela 2.2: Critérios e itens de pontuação máxima do modelo de excelência brasileiro. 

1 Liderança ..........................................................................................................................................................55
1.1 Sistema de liderança .......................................................................................................................................20
1.2 Cultura da excelência ......................................................................................................................................20
1.3 Análise crítica do desempenho global ............................................................................................................15
2 Estratégias e Planos .........................................................................................................................................50
2.1 Formulação das estratégias .............................................................................................................................20
2.2 Desdobramento das estratégias .......................................................................................................................15
2.3 Planejamento da medição do desempenho .....................................................................................................15
3 Clientes ..............................................................................................................................................................40
3.1 Imagem e conhecimento de mercado ..............................................................................................................20
3.2 Relacionamento com clientes .........................................................................................................................20
4 Sociedade ..........................................................................................................................................................30
4.1 Responsabilidade socioambiental ...................................................................................................................15
4.2 Ética e desenvolvimento social .......................................................................................................................15
5 Informações e Conhecimento ..........................................................................................................................30
5.1 Gestão das informações da organização .........................................................................................................10
5.2 Gestão das informações comparativas ............................................................................................................10
5.3 Gestão do capital intelectual ...........................................................................................................................10
6 Pessoas ...............................................................................................................................................................45
6.1 Sistemas de trabalho .......................................................................................................................................15
6.2 Capacitação e desenvolvimento ......................................................................................................................15
6.3 Qualidade de vida ...........................................................................................................................................15
7 Processos ...........................................................................................................................................................50
7.1 Gestão de processos relativos ao produto .......................................................................................................20
7.2 Gestão de processos de apoio..........................................................................................................................10
7.3 Gestão de processos relativos aos fornecedores .............................................................................................10
7.4 Gestão econômico-financeira .........................................................................................................................10
8 Resultados .......................................................................................................................................................200
8.1 Resultados relativos aos clientes e ao mercado ..............................................................................................40
8.2 Resultados econômico-financeiros .................................................................................................................40
8.3 Resultados relativos às pessoas .......................................................................................................................30
8.4 Resultados relativos aos fornecedores ............................................................................................................15
8.5 Resultados dos processos relativos ao produto ...............................................................................................40
8.6 Resultados relativos à sociedade .....................................................................................................................15
8.7 Resultados dos processos de apoio e organizacionais ....................................................................................20
Total de Pontos Possíveis ..................................................................................................................................500

Pontuação MáximaCritérios e Itens
1 Liderança ..........................................................................................................................................................55
1.1 Sistema de liderança .......................................................................................................................................20
1.2 Cultura da excelência ......................................................................................................................................20
1.3 Análise crítica do desempenho global ............................................................................................................15
2 Estratégias e Planos .........................................................................................................................................50
2.1 Formulação das estratégias .............................................................................................................................20
2.2 Desdobramento das estratégias .......................................................................................................................15
2.3 Planejamento da medição do desempenho .....................................................................................................15
3 Clientes ..............................................................................................................................................................40
3.1 Imagem e conhecimento de mercado ..............................................................................................................20
3.2 Relacionamento com clientes .........................................................................................................................20
4 Sociedade ..........................................................................................................................................................30
4.1 Responsabilidade socioambiental ...................................................................................................................15
4.2 Ética e desenvolvimento social .......................................................................................................................15
5 Informações e Conhecimento ..........................................................................................................................30
5.1 Gestão das informações da organização .........................................................................................................10
5.2 Gestão das informações comparativas ............................................................................................................10
5.3 Gestão do capital intelectual ...........................................................................................................................10
6 Pessoas ...............................................................................................................................................................45
6.1 Sistemas de trabalho .......................................................................................................................................15
6.2 Capacitação e desenvolvimento ......................................................................................................................15
6.3 Qualidade de vida ...........................................................................................................................................15
7 Processos ...........................................................................................................................................................50
7.1 Gestão de processos relativos ao produto .......................................................................................................20
7.2 Gestão de processos de apoio..........................................................................................................................10
7.3 Gestão de processos relativos aos fornecedores .............................................................................................10
7.4 Gestão econômico-financeira .........................................................................................................................10
8 Resultados .......................................................................................................................................................200
8.1 Resultados relativos aos clientes e ao mercado ..............................................................................................40
8.2 Resultados econômico-financeiros .................................................................................................................40
8.3 Resultados relativos às pessoas .......................................................................................................................30
8.4 Resultados relativos aos fornecedores ............................................................................................................15
8.5 Resultados dos processos relativos ao produto ...............................................................................................40
8.6 Resultados relativos à sociedade .....................................................................................................................15
8.7 Resultados dos processos de apoio e organizacionais ....................................................................................20
Total de Pontos Possíveis ..................................................................................................................................500

Pontuação MáximaCritérios e Itens

 
Fonte: FNQ, (2007).  
 

Para a FNQ (2007) a figura representativa do Modelo de Excelência da Gestão (Figura 

2.2) simboliza a organização, considerada como um sistema orgânico, adaptável ao ambiente 

externo.Sugere que os elementos do Modelo, imersos num ambiente de informação e 

conhecimento, relacionam-se de forma harmônica e integrada, voltados para a geração de 

resultados, e que embora o desenho admita diferentes interpretações, a que melhor descreve o 

Modelo utiliza o conceito de aprendizado, segundo o ciclo de PDCA - Plan, Do, Check, 

Action. 
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Figura 2.2:  Modelo de Excelência da Gestão. 

Fonte: FNQ (2007) 
 

As atividades de gestão para a qualidade devem, assim, seguir um roteiro sistêmico 

agregando todos os critérios de desempenho, considerando-se as necessidades e expectativas 

dos clientes e as perspectivas mutáveis do mercado. 

Deve-se também considerar a tomada de posse de informações e conhecimentos que 

irão nortear o processo de liderança em busca do alcance do exercício da excelência para a 

organização, potencializando a ação estratégica em prol de uma dinâmica auto-avaliadora 

mais competitiva e inovadora. 

Além disso, o conjunto de ações integradas a partir dos interessados com os processos e 

a atenção para as fases do PDCA, determina uma prática consolidada em favor da execução 

dos critérios de excelência. 

A FNQ (2007) afirma que o conjunto das respostas aos requisitos de cada item do 

modelo, sua aplicação, deve demonstrar a integração das práticas de gestão da organização e 

comprovar que o mesmo é implementado segundo a dinâmica do diagrama da gestão. A 

Figura 2.3 ilustra uma representação gráfica do diagrama, visando o aprendizado 

organizacional, descreve que as práticas de gestão devem, sempre que possível, serem 

reforçadas com a apresentação de exemplos que demonstrem a sua aplicação. 
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Figura 2.3:  Diagrama da Gestão, adaptado da FNQ (2007). 
Fonte: O Autor, (2007). 
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2.2.2 Descrição dos critérios para excelência na gestão  

A descrição dos critérios de excelência na gestão corporativa serve como base para a 

reflexão analítica de fatores consecutivos e construtivos no contexto de busca pela qualidade 

dos serviços prestados por uma determinada organização.  

Para Senge (2004), Terra (2005), Andrade et al (2006), a dinâmica mundial vigente 

simplifica as relações iterorganizacionais, promovendo uma nova visão sistêmica de 

integração dos valores e princípios entre empresas. Isso ocorre em uma escala de agregação 

de valor, através de sistemas de informações modernos que criam ambientes e ecossistemas 

diversos e independentes. Nesses sistemas, as partes interagem buscando maximizar 

vantagens através de negociações provenientes de relações comerciais diversificadas. 

Sicsú (2005) deixa claro que essa dinâmica é caracterizada por uma lógica de 

crescimento de mercado e expansão dos negócios, mas que necessita de mecanismos e 

ferramentas que facilitem o alinhamento e a integração da implementação de iniciativas 

eminentes; ou seja, a inovação deve ser feita de maneira real e progressiva, sem atropelos ou 

falhas no curso do seu desenvolvimento. 

Os modelos de excelência são ferramentas úteis nesse contexto, pois são eles que podem 

conduzir as organizações às práticas modernas e niveladas com outras empresas.  

De acordo com a FNQ (2007), a implementação dos fundamentos de excelência 

expostos na Tabela 2.5 não ocorre de forma linear e mecanicista. Entretanto destaca que tais 

fundamentos, quando aplicados em sua plenitude, estão internalizados na cultura 
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daorganização e presentes em cada atividade realizada. Dentro do exposto pode-se observar 

que se propõe uma lógica de construção de um Modelo de Excelência em Gestão (MEG), na 

Figura 2.4 pode-se observar de forma seqüencial a ordem da lógica do MEG.  

O que se deve ressaltar, nesse contexto, é a configuração necessária e básica ao MEG, 

que se constrói através da consolidação da idéia principal existente até chegar aos critérios de 

excelência que são pré-definidos no modelo a partir dos fundamentos e requisitos observados 

no sistema, e que serviram de apoio para consolidar a prática do modelo proposto. Os critérios 

serão explicados de forma mais completa nos itens seguintes. 

 

FUNDAMENTOS

REQUISITOS

ITENS/ 
CRITÉRIOS

Conceitos que expressam as 
organizações de Classe Mundial

Mas como se expressam esses conceitos de forma 
tangível dentro das organizações? 

São as características tangíveis (mensurável 
quantitativa ou qualitativamente) que 
constroem os fundamentos

Mas como esses requisitos se inserem dentro de 
um framework capaz de reproduzir de forma 
lógica a condução de um negócio? 

São agrupamentos de requisitos afins 
feitos por meio de uma lógica pré-definida

FUNDAMENTOS

REQUISITOS

ITENS/ 
CRITÉRIOS

Conceitos que expressam as 
organizações de Classe Mundial

Mas como se expressam esses conceitos de forma 
tangível dentro das organizações? 

São as características tangíveis (mensurável 
quantitativa ou qualitativamente) que 
constroem os fundamentos

Mas como esses requisitos se inserem dentro de 
um framework capaz de reproduzir de forma 
lógica a condução de um negócio? 

São agrupamentos de requisitos afins 
feitos por meio de uma lógica pré-definida

 

Figura 2.4: Lógica da Construção do MEG, adaptado da FNQ (2007). 
Fonte: O Autor (2007).  

2.2.2.1 Liderança  

Este critério de excelência segue premissas fundamentais de gestão, que são 

responsáveis pela condução de políticas organizacionais norteadoras de avanços, na produção 

de bens e serviços, nos processos de melhoria e consequentemente na tecnologia 

(DRUCKER,1998).  

A liderança institui mecanismos de crescimento e desenvolvimento, criando uma cultura 

de governança corporativa em empresas que se preocupam com a eliminação de situações 

adversas que contradizem ou se contrapõe aos objetivos e metas empresariais (DAFT (2005). 

O exercício da liderança transcende aos tempos, quando se torna conhecido uma 

necessidade não mais individual onde a presença de grandes líderes faz a diferença, 

principalmente em tempos de dificuldade. Neste enfoque, a liderança passa a ser um exercício 

24 
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sistêmico onde os líderes saem de sua condição suprema para interagir com seus liderados, 

muitas vezes ensinando o que deve ser feito. 

Senge (2004), aponta que a nova visão de liderança nas organizações que aprendem é 

centrada em tarefas mais sutis e mais importantes; ou seja, nas organizações que aprendem os 

líderes são projetistas, regentes e professores.  

O mesmo autor argumenta que esta idéia identifica um potencial que antes não era tão 

valorizado; ou seja, as pessoas que antes eram concebidas como meros coadjuvantes, passam 

a contribuir através de sua visão pessoal na resolução de problemas complexos e de adaptação 

as mudanças corporativas. 

Para Srour (2005), a força do líder, portanto, repousa na sua capacidade de convencer 

seguidores e catalisar anseios; ou seja, resulta de sua influência. 

O Critério Liderança traduz, essencialmente, o fundamento da excelência Liderança e 

Constância de Propósito, que preconiza o comprometimento dos líderes com os valores e 

princípios da organização com as estratégias, com o sistema de gestão para a excelência e 

com a criação de um ambiente organizacional que estimule as pessoas a realizar um propósito 

comum e duradouro (FNQ, 2007). 

− Sistema de Liderança: Sintetiza as características necessárias para o 

desenvolvimento de um sistema eficaz de liderança, cabendo as preocupações 

com a condução da organização, nos aspectos humanos, físicos, materiais, 

estratégicos e decisoriais. 

− Cultura da Excelência: Envolve os valores e princípios norteadores de práticas e 

ações operacionais na organização. 

− Análise do Desempenho da Organização: Compreende a interpretação das 

lideranças sobre o atendimento das perspectivas estratégicas traçadas em seu 

planejamento e seu alinhamento com as necessidades dos stakeholders, ou seja, 

as partes interessadas. 

2.2.2.2 Estratégias e planos  

Imbuídos dos princípios que regem as culturas modernas, relegadas a alterações 

constantes devido às novas demandas é que se instituiu este critério; ou seja, numa 

expectativa constante de correspondência ao perfil competitivo das organizações 

contemporâneas, garantindo, entretanto, sua permanência no mercado, que por sua vez produz 

incertezas e cria macro ambientes de instabilidade. 
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A estratégia evoluiu do ambiente militar, para estruturar o ambiente corporativo; ou 

seja, a visão de planejamento implementada deu às organizações características mais sólidas. 

Como conseqüência, o eventual beneficio a sociedade e aos demais satakholders, que buscam 

dentro daquilo que fazem encontrar diferenciais que os tornem mais competitivos e que os 

favoreça em situações futuras de colocação no mercado. 

As estratégias organizacionais devem acompanhar a lógica de produção do mercado, em 

um contexto associado a práticas que visem o alcance de resultados. Kaplan e Norton (1997) 

lembram que melhorias de desempenho exigem grandes mudanças e, que isso inclui 

mudanças nos sistemas de medição e gestão utilizados pelas empresas. Afirmam que será 

impossível navegar rumo a um futuro mais competitivo, tecnológico e centrado nas 

competências monitorando e controlando apenas as medidas financeiras do desempenho 

passado. 

Collis e Montgomery (2000) afirmam que a estratégia corporativa excelente começa 

com a visão de como os recursos da empresa a diferenciarão dos concorrentes nos diferentes 

negócios.  

Barney (2000) define estratégia empresarial e corporativa como uma teoria voltada à 

competição fortalecendo a idéia do desenvolvimento de vantagens sustentáveis criando um 

caminho de sucesso; deste modo enfatiza o apoio a estratégia em diversos aspectos do 

conceito, centrais para compreensão do papel que as estratégias podem ter nas organizações 

modernas. 

O Critério Estratégias e Planos traduz, primordialmente, o fundamento da excelência 

Visão de Futuro, pois determina os elementos de análise do ambiente externo para 

compreensão dos fatores que afetam o negócio e o mercado de atuação no curto e no longo 

prazo, assim como o delineamento das perspectivas futuras, proporcionando elementos para 

traduzir a visão da organização em estratégias e planos concretos para alcançá-la, com 

comprometimento das pessoas. (FNQ, 2007) 

Existem dois itens que classificam o critério de Estratégias e Planos: 

− Formulação das Estratégias: envolve todo gerenciamento para a criação de 

estratégias e tem o compromisso de identificar as características inerentes ao 

setor de atuação da empresa; ou seja, estuda criteriosamente o macroambiente 

organizacional e analisa o seu mercado, com o objetivo de tornar possível e 

realizar sua visão. 
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− Implementação de Estratégias: Promovem o alinhamento interno dos processos 

em todos os níveis da organização as estratégias que foram formuladas. 

2.2.2.3 Clientes 

A qualidade de um produto ou serviço prestado por uma organização como afirma 

Paladini (2004) é determinada pela sensibilidade de seus clientes: são eles que poderão 

opinar, de acordo com suas perspectivas quanto aos requisitos e atributos do serviço ou 

produto que irão sob medida agregar-lhes algum valor.  

Para Churchil e Peter (2000) existe uma diversidade de clientes como, empresas, 

varejistas, consumidor final e etc., e com isso tem-se uma configuração do mercado que se 

organiza em um ambiente socioeconômico e concorrêncial, a fim de, fornecer as pessoas e a 

comunidade em geral o atendimento de necessidades e expectativas geradas. 

O Critério Clientes está diretamente relacionado com o fundamento Conhecimento 

sobre o cliente e o mercado, que preconiza a criação e entrega de valor para o cliente de forma 

sustentada e maior competitividade nos mercados. Isso se dá por meio do conhecimento e 

entendimento destas duas entidades: cliente e mercado (FNQ, 2007). 

Para Kotler (1998), os consumidores estimam qual a oferta entregará o maior valor. São 

maximizadores de valor, limitados pelos custos, conhecimento, mobilidade e renda. Nesse 

contexto, formam uma expectativa de valor e agem sobre ela: sua satisfação e probabilidade 

de recompra dependem dessa expectativa de valor ser ou não superada. 

O critério Clientes apresenta uma divisão embasada nos seguintes itens: 

− Imagem e Conhecimento de Mercado: é caracterizado pela forma em que são 

tratadas as necessidades e expectativas dos clientes e do mercado; abrange 

também o processo de propaganda das marcas e produtos/serviços. 

− Relacionamento com Clientes: possui uma ligação forte com o cliente, ou seja, 

dirige a atenção para com o cuidado com as reclamações e sugestão dos clientes 

busca uma avaliação constante do nível de satisfação, fidelidade e insatisfação 

do cliente em relação aos produtos ou serviços. 

2.2.2.4 Sociedade 

A qualidade é uma força muito abrangente que influencia diretivamente na organização, 

e o critério sociedade é um dos componentes da qualidade que visa estabelecer um parâmetro 

para que as organizações atuem de forma ética e transparente com seus Stakeholders, em um 

ambiente corporativo pro ativo que visa enaltecer a promoção da sustentabilidade. O critério 
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sociedade é abrangente e defende o uso de políticas sociais e ambientais, ou seja, defende o 

exercício da cidadania e da preservação do meio ambiente, para, através de práticas 

eminentes, alcançar a excelência e atender às necessidades demandadas da sociedade.  

Daft (2005) comenta claramente que a responsabilidade social é a obrigação da 

administração organizacional de tomar decisões e medidas que realçarão o bem-estar e os 

interesses da sociedade, tanto quanto os da organização.  

Drucker (1998) afirma que a responsabilidade social não pode ser vista apenas como 

uma responsabilidade de seus administradores e gerentes, mas como uma responsabilidade da 

empresa como um todo, para ajudar a comunidade na solução de seus problemas sociais. Este 

autor dá uma importância maior às contribuições da organização para soluções de problemas 

como: analfabetismo, marginalização, discriminação, entre outros.  

Portanto, a estruturação do Critério Sociedade está baseada principalmente no 

fundamento Responsabilidade Social, que pressupõe o reconhecimento da comunidade e da 

sociedade como partes interessadas da organização. O valor da organização depende de sua 

credibilidade perante a sociedade e de seu reconhecimento público. Por esta razão, o zelo com 

a imagem perante a sociedade é elemento fundamental para o sucesso e a perenidade da 

organização (FNQ, 2007).  

Os itens que apresentam os fundamentos básicos do critério sociedade são os seguintes: 

− Responsabilidade Socioambiental: é baseado no estímulo para que as 

organizações eliminem processos, produtos e instalações prejudiciais ao 

ambiente e, além disso, incentivar a preservação dos ecossistemas. 

− Ética e Desenvolvimento Social: fortalece o exercício de princípios e valores, 

inclusive no combate a discriminação da força de trabalho, de uma organização, 

afim de, favorecer práticas éticas que contribuam substancialmente para o 

desenvolvimento da sociedade, estimulando o desenvolvimento de projetos e 

parcerias que beneficiem e busquem atender as necessidades das comunidades. 

2.2.2.5 Informações e conhecimentos 

O levante de informações geradas com a modernidade dinamizou a busca por 

conhecimento, ou seja, as corporações estão imersas em um mundo de geração de dados e 

consequentemente criam ambientes sistêmicos embasados em recursos tecnológicos e de 

informação.  
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A excelência, por sua vez, é alcançada a partir da análise efêmera de dados que se 

transformam em informações e geram conhecimento, servindo de insumos para o 

desenvolvimento estratégico. 

Esse valor estratégico se traduz no fator de utilização e aprimoração do conhecimento, 

como fundamenta Terra (2005) o conhecimento como um recurso altamente reutilizável, ou 

seja, quanto mais utilizado e difundido, maior seu valor.  

Sicsú e Dias (2005) citam que a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar 

o conhecimento é estrategicamente relevante para a empresa, seja através de processos 

internos ou externos à organização. Argumentam ainda que isto implica em uma perspectiva 

para a empresa que entende o conhecimento como seu principal ativo estratégico.  

Segundo a FNQ (2007) o Critério Informações e Conhecimento traduz, 

primordialmente, o fundamento da excelência Orientação por Processos e Informações, pois 

determina a tomada de decisões na organização com base em medições e análise do seu 

desempenho e de outros fatos e dados dos ambientes interno e externo.  

A organização deve dispor de sistemas de informação adequados para essa finalidade, e 

usar sistematicamente informações comparativas. Os seus diferenciais favoráveis, 

identificados em relação a essas informações, expressam o potencial de seus ativos intangíveis 

em agregar valor ao negócio e gerar diferencial competitivo (FNQ, 2007). 

Possuem os seguintes itens como componentes de seus requisitos: 

− Informações da Organização: exercem um acompanhamento das atividades 

estabelecidas por meio de planos de ação elaborados pelos líderes da 

organização, e também remete à segurança da informação gerada e alimentada 

através de operações e processos administrativos em sistemas de informação. 

− Informações Comparativas: servem para desenvolver uma política de 

comparação de objetivos diante do que foi planejado e o que foi realizado pela 

organização e, além disso, de desenvolver melhorias em serviços e produtos 

tendo em vista informações da concorrência através da prática do 

Benchmarking. 

− Ativos Intangíveis: promovem, através do conhecimento, uma ação mais efetiva 

de fortalecimento competitivo para a organização, desenvolvendo melhorias e 

incentivando a aprendizagem dentro da organização. 
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2.2.2.6 Pessoas 

As pessoas são agentes corporativos. São elas que põem em movimento toda a 

organização, as atividades operacionais, as metas e objetivos da empresa. Ou seja, elas 

contribuem para que o levante estratégico se realize, pondo em prática ações pré-

estabelecidas.  

As pessoas que fazem parte de uma organização são caracterizadas como colaboradores, 

líderes, funcionários efetivos ou temporários, prestadores de serviço que interagem para 

atingirem juntos os fins da organização.  

Corrêa e Corrêa (2006) salientam, a dependência do desempenho em relação às pessoas, 

ao afirmarem que evidentemente, os métodos de trabalho, instalações, sistemas, tecnologia, e 

outros recursos têm papel importante, mas, em última análise, as capacitações que criam as 

vantagens competitivas mais sustentáveis, na maioria das vezes, estão nas pessoas: suas 

habilidades técnicas, sua motivação, sua atitude, sua capacidade de resolver problemas, sua 

capacidade de aprender e melhorar, juntamente com o modo de organização destas pessoas 

para o trabalho, é que fazem, de fato, a diferença. 

A estruturação do Critério Pessoas está baseada principalmente no fundamento 

Valorização das Pessoas, que relaciona o desempenho da organização com a capacitação, 

motivação e bem-estar da força de trabalho, bem como com um ambiente propício à 

participação e ao desenvolvimento. Os requisitos deste Critério estão baseados também nos 

fundamentos Geração de Valor, Pensamento Sistêmico e Aprendizado Organizacional (FNQ, 

2007). 

Os requisitos possuem uma classificação distribuída pelos seguintes itens: 

− Sistemas de Trabalho: envolve a condição profissional do exercício do trabalho 

e suas relações necessárias, a partir de uma prática respeitosa e de trabalho em 

equipe. Ou seja, considera-se uma relação pro ativa quanto à comunicação dos 

interagentes. 

− Capacitação e Desenvolvimento: busca, através da valorização das pessoas e do 

aprendizado organizacional, tornar o ambiente propício a um aprendizado 

contínuo, destacando-se uma preocupação da organização em oferecer os 

recursos necessários para que as pessoas evoluam pessoal e profissionalmente. 

− Qualidade de Vida: defende a preservação da saúde das pessoas, seja ela de 

ordem física e mental, com uma preocupação notória com as condições de bem 

estar e sintam-se motivadas para darem continuidades as suas atividades. 
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2.2.2.7 Processos 

Os processos estão relacionados às atividades e suas inter-relações que, de forma 

interativa, conduzem à articulação sistêmica, resultando na transformação de insumos em 

produtos ou serviços.  

Uma organização é composta por uma série de processos sistêmicos que são executados 

constantemente pelas pessoas que interagem profissionalmente entre si. 

Para a FNQ (2007) este Critério aborda a gestão dos processos da organização que 

agregam valor de uma forma geral. Mais especificamente, considera os processos que 

agregam valor diretamente para os clientes: os processos de apoio, os processos de 

relacionamento com os fornecedores e os processos econômico-financeiros da organização. 

 Fundamenta-se na orientação por processos e informações, que orienta a organização 

para a compreensão e gerenciamento por meio de processos, obtendo-se, em decorrência, o 

pleno domínio dos recursos empregados pela organização, a previsibilidade dos seus 

resultados, a evolução do seu desempenho e a implementação sistemática de inovações e 

melhorias (FNQ, 2007). 

Os processos estão presentes em praticamente todos os critérios de excelência, e 

apresentam os seguintes itens distribuídos: 

− Processos Principais do Negócio e Processos de Apoio: está relacionado aos 

processos de geração de produtos ou serviços disponibilizados em uma empresa, 

a fim de atender às demandas dos clientes. Também promove o reforço dos 

processos produtivos, através do suporte técnico, utilizando processos de apoio. 

− Processos de Relacionamento com os Fornecedores: é efetivado a partir da 

necessidade de aquisição das matérias-primas necessárias à produção, bem como 

aos produtos materiais ou serviços. Envolve todo empenho para a construção da 

cadeia de suprimento, a seleção e qualificação dos fornecedores, a 

disponibilidade do fornecimento, o atendimento aos requisitos da organização, o 

envolvimento dos fornecedores com os valores e princípios organizacionais e a 

minimização dos custos ligados ao fornecimento.  

− Processos Econômico-Financeiros: é responsável pelo controle financeiro e 

pelas transações econômicas cabíveis para sua gestão. Conduz todas as 

atividades relacionadas à gestão das finanças organizacionais. 
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2.2.2.8 Resultados 

Através dos resultados, pode-se avaliar os efeitos das ações e atividades em uma 

organização, observando-se de forma intrínseca, se os requisitos para excelência foram 

atingidos. 

Este critério tem como objetivo a transição da teoria para a prática, a comparação entre 

o planejado e o realizado, e consequentemente o alcance das metas e dos objetivos 

estratégicos estabelecidos, através da medição do desempenho. 

É amplo e envolve, de forma massiva, os outros critérios de excelência, apresentando os 

seguintes itens: 

− Resultados Econômico-Financeiros; 

− Resultados Relativos aos Clientes e ao Mercado; 

− Resultados Relativos à Sociedade; 

− Resultados Relativos às Pessoas; 

− Resultados dos Processos Principais do Negócio e dos Processos de Apoio; 

− Resultados Relativos aos Fornecedores. 

2.2.3 O planejamento 

O planejamento organizacional é um assunto chave para o encorajamento empreendedor 

em busca do pleno desempenho de operações.  

Drucker (1992) argumenta que é necessário, neste momento, o entendimento do 

conceito de planejamento, que consiste em dois fatores: a definição de objetivos e o alcance 

dos mesmos, elementos norteadores do caminho a ser percorrido pela empresa, através do 

estabelecimento de metas e da definição de planos de desempenho. 

Daft (2005) explica que as metas e os planos tornaram-se conceitos gerais em nossa 

sociedade: uma meta é um estado futuro desejado que a organização tenta imaginar. As metas 

são importantes porque as organizações existem para um propósito e elas definem o que fazer 

para se atingir este propósito.   

O plano é um esboço para a realização de uma meta e especifica a alocação de recursos, 

programações, tarefas, e outras ações necessárias. Para o autor as metas especificam os fins 

futuros, e os planos especificam os meios de hoje. Neste entendimento, afirma que o 

planejamento geralmente incorpora ambas as idéias: determinar as metas da organização e 

definir os meios para alcançá-las (DAFT, 2005). 
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Para que a organização tenha uma política de desenvolvimento bem estruturada, é 

preciso levar em consideração os aspectos básicos quanto aos tipos de planejamento em 

relação à orientação especifica, ou seja, o empenho tático operacional e o estratégico, mais 

enfatizado neste trabalho.  

2.2.4 A estratégia 

O desenvolvimento da estratégia vem como conseqüência do desenvolvimento de várias 

escolas administrativas, como desenvolvimento de modelos específicos. Em sua obra, 

Mintzberg (2000) aponta o desenvolvimento da estratégia observando critérios de diversas 

escolas do pensamento científico, destacando-se para fins deste estudo a escola do 

planejamento que considera a formulação da estratégia como um processo formal. 

A estratégia possui, portanto, um papel, valor básico para o planejamento de uma 

organização, o que de forma sucinta e prática com métodos pré-definidos para alcançar os 

resultados esperados da empresa, Ansoff e McDonnell (1993) validam este pensamento em 

sua obra quando explicam que a estratégia compõem um conjunto de regras que iram nortear 

o comportamento de uma organização, quais sejam:  

1) Objetivos e metas – padrões pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa é 

medido; 

2) Estratégia empresarial – regras de desenvolvimento da relação da empresa com seu 

ambiente externo, estratégia de produto ou mercado; 

3) Conceito organizacional – regras para o estabelecimento das relações e dos processos 

internos na organização; 

4) Políticas operacionais – as regras pelas quais a empresa conduzirá suas atividades do dia-

a-dia. 

O entendimento sobre estratégia se amplia ao passo que seu planejamento e 

desempenho geram conseqüências a organização, principalmente no âmbito da concorrência e 

das necessidades de implementação de ações em várias instâncias como medidas gerenciais, 

operacionais, de mudança e de melhoria da qualidade.  

Todas estas implementações devem apresentar a iniciativa de transformar o objetivo em 

algo maior que sua própria eficácia, ou seja, que determine a permanência da empresa, em 

uma condição privilegiada, no mercado.  

Porter (2006) afirma que uma companhia só pode ter um desempenho melhor que suas 

rivais se puder estabelecer, uma diferença que possa preservar, para ele a empresa deve 
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maximizar o valor agregado ao produto ou serviço respeitando um custo baixo, ou seja, 

criando um ambiente salutar que beneficie cada vez mais os seus clientes.  

A estratégia, portanto, é uma ferramenta central no desenvolvimento de uma empresa 

principalmente na perspectiva de longo prazo, e desenvolve inúmeras questões no âmbito 

administrativo. 

 Certo e Peter (1993) descrevem o processo da administração estratégica em cinco 

etapas: 1- execução de uma análise do ambiente; 2 –estabelecimento de uma diretriz 

organizacional; 3 – formulação de uma estratégia organizacional; 4 – implementação da 

estratégia organizacional; 5 – exercício do controle estratégico. 

É importante, portanto, compreender todo o processo, principalmente no âmbito da 

etapa três; ou seja, de formulação. Para os autores, a estratégia é conceituada como um curso 

de ação, a fim de atender as demandas dos objetivos da empresa, além de lidar 

satisfatoriamente com a concorrência, e permitir a organização o sucesso planejado. 

2.2.5 Planejamento Estratégico 

No nível executivo da organização, as pessoas que detém o poder de tomar decisões 

ditas estratégicas, por envolverem as questões da empresa que possuem um alto grau de 

relevância em seu desenvolvimento, são os responsáveis pela realização do planejamento 

estratégico. São elas que decidem os rumos que a organização deve tomar, tendo em vista ao 

seu futuro. 

Ansoff e McDonnell (1993) fazem um paralelo entre Planejamento de Longo Prazo, que 

possui a percepção de relevante crescimento futuro em ralação ao passado, e o Planejamento 

Estratégico, onde não se espera necessariamente, que se tenha no futuro um crescimento 

relevante em relação ao passado. Para eles, a diferença dá-se no fato de que no Planejamento 

estratégico se avalia as perspectivas da empresa; ou seja, as oportunidades e ameaças, 

tendências e mesmo as variações das tendências que podem movimentar e causar mudanças 

efetivas no mercado. 

O Planejamento estratégico é, portanto, um mecanismo de gestão que viabiliza uma 

sustentação através de métodos capazes de fomentar as necessidades da empresa quanto a 

definição dos rumos futuros da organização. 

Oliveira (2005), acredita que o planejamento estratégico é o processo administrativo que 

garante a sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela 
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empresa, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma 

inovadora e diferenciada. 

O autor cita aspectos relevantes que tratam da elaboração e implementação do 

planejamento estratégico em empresas, como a definição de mecanismos para a aferição de 

informações que destacam os pontos fortes da organização; ou seja, o diferencial estratégico 

dos produtos ou serviços, os pontos fracos, situações inadequadas da empresa e que precisam 

ter uma atenção especial e, além disso, a percepção em relação às oportunidades e ameaças ao 

negócio. 

Para Oliveira (2005), o planejamento estratégico encontra-se dividido em quatro fases 

distintas e complementares: Fase I – diagnóstico estratégico; Fase II – missão da empresa; 

Fase III – instrumentos prescritivos e quantitativos e por fim a Fase IV – controle e avaliação, 

estas fases podem ser observadas na Figura 2.5.  
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Figura 2.5:  Fases do planejamento estratégico 
Fonte: Oliveira, (2005).  

2.2.5.1 Formulação da estratégia 

A formulação da estratégia exige uma análise aprofundada que irá trazer ao ambiente da 

organização informações acerca das oportunidades e ameaças. Para Andrews (1971), as 

principais subatividades da formulação da estratégia, como uma atividade lógica, incluem a 

identificação de oportunidades e ameaças no ambiente da companhia e inclusão de algumas 

estimativas ou riscos para as alternativas discerníveis. 

O mesmo autor considera, ainda, que antes de fazer uma escolha deve-se avaliar as 

forças e fraquezas de uma empresa, além dos recursos já disponíveis. Sua capacidade real ou 

potencial de aproveitar as necessidades percebidas no mercado, ou de lidar com possíveis 

riscos, deve ser estimada da forma mais objetiva possível.  

O processo de formulação deve avaliar os riscos da tomada de decisão em favor dos 

objetivos centrais e mais importantes para a empresa. Certo e Peter (1993) argumentam que 
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formular estratégias é, então, projetar e selecionar estratégias que levem à realização dos 

objetivos organizacionais, e o objetivo central da estratégia organizacional é como lidar  

satisfatoriamente com a concorrência. 

2.2.5.2 Implementação da estratégia 

A implementação da estratégia é uma fase posterior à formulação. Entende-se que a 

implementação poderá ser considerada como uma fase de ajustes; ou seja, da prática de 

operações produtivas e da observação das necessidades de melhoria. 

Andrews (1971) considera que a implementação de estratégias compreende uma série 

de subatividades primariamente administrativas. Se o objetivo é determinado, então os 

recursos serão destinados para que este seja atingido. Assim, uma estrutura organizacional 

adequada deve ser utilizada, a fim de se alcançar um desempenho eficaz. E isto deve ser posto 

na prática por meio de sistemas de informação e relacionamentos dinâmicos e bem 

posicionados na empresa, para a manutenção de uma política eficiente de coordenação de 

subatividades. 

A colocação em prática da estratégia considera que a organização estruturou sua 

potencialidade intelectual em favor de seus interesses. Certo e Peter (1993) explicam que a 

implementação é a execução na prática de uma ação desenvolvida de forma lógica e que 

surgiram das bases estruturais pensadas com antecedência. Afirma ainda que é a 

implementação que irá garantir o sucesso esperado. 

2.2.5.3 Análise do ambiente empresarial 

A avaliação do ambiente se dá como conseqüência de um propósito organizacional; ou 

seja, em atender as demandas do mercado considerando-se fatores ambientais relevantes a 

exemplo das necessidades básicas da sociedade, como saúde, educação, transporte, 

alimentação e lazer.  

O ambiente organizacional não trata apenas a empresa em seus aspectos institucionais, 

mas aborda toda uma relação com as variantes externas, norteadoras de mudanças e práticas 

internas.  

Para Bethlem (2004), os gestores precisam estar sempre atentos e informados sobre as 

variáveis externas e suas influências para a empresa e sua atuação e, quando possível, tentar 

interferir no comportamento destas variáveis. Afirma ainda que o ambiente externo pode ser 

dividido por fronteira em regiões, mercados ou ramos de atuação. 
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A análise do ambiente, portanto, insere a organização em uma lógica de compreensão 

do mercado em que atua, e de interpretação de oportunidades e ameaças, que podem 

fortalecer sua atuação e automaticamente favorecer o atendimento de metas estrategicamente 

definidas em seu planejamento. 

Certo e Peter (1993) fazem colocações pontuais interessantes acerca do assunto. 

Afirmam que a análise do ambiente, se utilizada adequadamente, pode ajudar a organização a 

atingir seus objetivos; mas que isso pode variar de acordo com o tipo de organização. Mesmo 

assim, destacam três papéis importantes: a função orientada para a política; o papel do 

planejamento integrado e o papel orientado para a função. 

A partir do desenvolvimento destes papéis e do entendimento de sua ampla abordagem, 

os autores afirmam que a estrutura ambiental é geralmente distribuída em três níveis distintos: 

o ambiente geral; o ambiente operacional e o ambiente interno. Tal estrutura encontra-se 

ilustrada na Figura 2.6. 
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Figura 2.6: A organização, os níveis de seus ambientes e os componentes desses níveis. 
Fonte: Certo e Peter (1993) 

 

Andrews (1971) discute de forma sucinta que o ambiente organizacional deve ser 

modelado em todas as condições e influências externas que afetam sua vida e seu 

desenvolvimento. Afirma ainda que as influências ambientais relevantes para a decisão 

estratégica operam no segmento de uma empresa, na comunidade onde ela mantém seus 

negócios, em sua cidade, em seu país em seu mundo. Para ele são influências tecnológicas, 

econômicas, físicas, sociais e políticas. 
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2.2.5.4 Competitividade 

A competitividade é o efeito natural que conduz as organizações a tomarem decisões 

relativas às mudanças necessárias para manterem-nas na liderança ou mesmo em um patamar 

de aceitabilidade no mercado. 

Atualmente os executivos trabalham dedicadamente em muitos seguimentos a fim de 

alcançar vantagens competitivas em relação aos seus novos rivais globais. Transferem suas 

fábricas para outros países em busca de baixo custo de mão de obra, racionalizando linhas de 

produtos para capturar economias de escalas globais, instituindo círculos de qualidade e 

produção just-in-time, e adotando práticas japonesas de recursos humanos. Se a 

competitividade parece fora de alcance, fazem alianças estratégicas, normalmente com as 

mesmas empresas que mais incomodam seu equilíbrio competitivo (HAMEL E PRAHALAD, 

1989). 

2.2.5.5 Vantagem competitiva 

O uso da estratégia é uma ferramenta de competitividade. O sucesso dela poderá, além 

disso, trazer à organização uma vantagem em relação aos seus concorrentes: a vantagem 

competitiva é vista de forma pontual em cada setor da empresa e é preciso compreender a 

cadeia de valores. Como afirma Porter (1989), a cadeia de valores desagrega uma empresa nas 

suas atividades de relevância estratégica, para que se possa compreender o comportamento 

dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. 

Para o autor, uma diferença importante é que a cadeia de valores de uma empresa pode 

divergir, em escopo competitivo, da cadeia de seus concorrentes, representando uma fonte em 

potencial de vantagem competitiva. 

2.2.5.6 Estratégia prescritiva: as cinco forças competitivas 

No desenvolvimento do planejamento estratégico se elaboram os instrumentos 

prescritivos ou normativos.  

Mintzberg (2006) destaca que não há uma melhor maneira em administração; não há 

uma única prescrição que funcione para todas as organizações.  

Oliveira (2005) afirma que os instrumentos prescritivos do planejamento estratégico 

proporcionam a explicação do que deve ser feito pela empresa, para se direcionar ao alcance 

dos propósitos estabelecidos dentro de sua missão de acordo com sua postura estratégica, 

respeitando as macro políticas, bem como as ações estabelecidas pelas macro estratégias e se 

direcionando para a visão estabelecida: o que a empresa quer ser. 
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Neste sentido, compreende-se que a estratégia proposta pelas cinco forças competitivas 

é uma forma prescritiva de formulação estratégica com o objetivo de promover a construção 

de vantagem competitiva. 

As cinco forças competitivas propostas por Porter (1979) evidenciam a necessidade de 

uma estrutura organizacional, pois possui grande influência na determinação das regras 

competitivas que participam no mercado. 

Essa estrutura deve considerar aspectos importantes, principalmente quando se abordam 

as forças externas, pois também dependem das influências sociais econômicas, e a 

concorrência existente não é determinada apenas por empresas do mesmo setor que produzem 

os mesmos serviços, mas por uma gama de fatores que estão presentes nas cinco forças. 

Esses mesmos fatores destacam os pontos fortes e fracos da empresa, motivam o 

posicionamento de empresas em seu setor, revelam as áreas nas quais as mudanças 

estratégicas podem gerar maiores retornos e destacam os locais em que as tendências do setor 

prometem ter maior importância, seja como oportunidade ou como ameaça (PORTER, 1979). 

O autor entende que a força ou as forças competitivas mais fortes determinam a 

lucratividade de uma indústria e, por isso, são de grande importância para a formulação 

estratégica. Ainda argumenta que forças diferentes destacam-se no decorrer da adaptação de 

cada empresa, que cada setor tem uma estrutura implícita, ou um conjunto de características 

fundamentais, econômicas e técnicas, que dão origem a essas forças competitivas. 

As cinco forças competitivas de Porter (1986) são as seguintes:  

1) Ameaça de Entrada – os novos entrantes em um segmento trazem nova capacidade. O 

desejo de ganhar participação de mercado e, em geral, recursos substanciais;  

2) Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes – os concorrentes estabelecem 

uma intensidade de rivalidade comercial; ou seja, assume a forma corriqueira de disputa 

por posição, com o uso de táticas como concorrência de preços, batalhas de publicidade, 

introdução de produtos e aumento dos serviços ou das garantias aos clientes;  

3) Pressão dos produtos substitutos – os substitutos estabelecem pressão na formação de um 

teto para os preços que podem ser cobrados, produtos ou serviços substitutos limitam o 

potencial de um setor;  

4) Poder de negociação dos compradores – os compradores competem forçando os preços 

para baixo, barganhando por melhor qualidade, ou mais serviços e jogando os 

concorrentes uns contra os outros, tudo para melhor rentabilidade da empresa;  
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5) Poder de negociação dos fornecedores – os fornecedores podem exercer poder de 

negociação sobre os participantes de uma indústria ameaçando elevar preços ou reduzir a 

qualidade dos bens e serviços fornecidos.  

A estrutura de Porter (1986), para análise de indústrias, generalizou a relação de oferta-

demanda nos mercados individuais em diversos aspectos (GHEMAWAT, 2000); ou seja, no 

primeiro momento foram abrandadas as hipóteses de grandes números de homogeneidade, em 

outros termos, de um grande número de concorrentes representativos que, com efeito, 

fortalecessem o processo enquanto agentes transformadores da realidade competitiva. Em um 

segundo momento, modificou a atenção da cadeia vertical da competição entre empresas, da 

mais forte a mais frágil, de dois estágios, cada um significando um fornecedor e um 

consumidor. 

Nas cadeias de três estágios, então compostas por fornecedores, rivais e compradores, 

em terceiro lugar ao longo da dimensão horizontal representavam, os entrantes e substitutos 

em potencial, bem como os rivais diretos. Ghemawat (2000) argumenta ainda que essas 

generalizações forçaram Porter a ir além da evidência científica, para domínio do bom censo. 

 Na Figura 2.7 pode-se observar a estrutura básica das cinco forças. 
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Figura 2.7: A estrutura das “cinco forças” para análise de industrias 
Fonte: Porter, (1986).  
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2.2.5.7 Estratégia adaptativa: arenas da competição  

A estratégia considerada adaptativa reflete a necessidade de adequação dos fatores 

estratégicos incipientes a estrutura competitiva existente no mercado, ou seja, identifica um 

pensamento novo, baseado nas novas necessidades e na adaptação das empresas as novas 

demandas e, naturalmente cria um novo ambiente para o pensamento estratégico 

considerando-se outros fatores, baseados num fenômeno conhecido como hipercompetição. 

D’Aveni (1995) é o maior defensor da lógica do pensamento estratégico. O autor 

defende que é preciso abandonar princípios retóricos e tradicionais sob a premissa da 

destruição criativa da vantagem do oponente para a criação de um conjunto novo de 

vantagens, e não da edificação da vantagem competitiva. Ainda afirma que as estratégias não 

são absolutas, e que a posição competitiva de uma empresa e a capacidade de sustentação de 

suas vantagens são relativas aos movimentos dos concorrentes. 

Para D’Aveni (1995), o fenômeno da hipercompetição gira em torno de um esquema 

que estabelece a evolução de segmentos econômicos por meio de movimentos e 

contramovimentos competitivos que conceitua como “interações estratégicas 

dinâmicas”definidora das arenas da competição: (1) competição em custo e qualidade; (2) 

competição em timing e know-how e (3) competição para a criação e destruição de fortalezas; 

competição para acumulo e neutralização de reservas financeiras. 

A hipercompetição é um efeito da dominação ou mesmo da vontade de dominação de 

mercado por parte de grandes empresas. Os avanços competitivos estimulam a 

hipercompetição e fazem dela objetivo principal através da formulação de estratégias 

concorrenciais para poderem manter seu domínio de mercado.  

A estratégia, neste caso, é um segredo que quando descoberto, cria um processo ainda 

mais competitivo. Assim, deve-se entender que a força vence a fraqueza, então não se deve 

atacar o concorrente com as mesmas armas, mas, compreender seus pontos de fraqueza para 

então atacar e obter sucesso. 

As arenas da competição, como definidas por D’Aveni (1995) encontrem-se descritas a 

seguir: 

1) Custo e qualidade: O posicionamento do produto pode ser uma fonte de vantagem 

estratégica. Normalmente as empresas competem oferecendo diferentes níveis de 

qualidade a diferentes preços, porque se todas elas oferecerem um produto com mesmo 

preço e qualidade, terão criado um mercado de commodity. Quando a qualidade não é um 
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fator as empresas são forçadas a engajarem-se em guerras de preço, porque esta é a única 

dimensão na qual conseguem competir. 

2) Timing e know-how: Tratam do tempo certo de entrada no mercado, e sobre como melhor 

desenvolver suas competências, principalmente no tocante a criação de novos produtos ou 

serviços, lembrando-se é claro dos efeitos e da responsabilidade de ser o pioneiro, pois 

sempre corre o risco de ser copiado. O pioneiro então utiliza a estratégia das inovações de 

grandes saltos, investindo em grandes avanços tecnológicos que requerem recursos, mas 

eventualmente eles chegam lá. Isto força o pioneiro a buscar novos movimentos de 

grandes saltos que se tornam mais caros e mais arriscados a cada tentativa. Tudo isso cria 

um custo - beneficio alto para as próximas gerações. 

3) Fortalezas: Conforme o movimento em direção ao valor ótimo e a tendência á rápida 

imitação tende a nivelar o campo de batalha, os concorrentes buscam obter vantagens 

criando fortalezas que excluem os competidores de seu território. Criando barreiras em 

torno de uma fortaleza em uma determinada região geográfica, segmento industrial ou 

segmento de mercado de um produto, as empresas tentam isolar-se dos ataques 

competitivos baseados em preços e qualidade ou em inovação e imitação. Esses ataques e 

contra-ataques normalmente causam uma erosão em ambos os protagonistas. 

4) Reservas financeiras: Empresas bem-dotadas podem utilizar sua força bruta para atingir 

um concorrente pequeno. Estas grandes empresas têm maior resistência, pois utilizam seus 

recursos para desgastar ou minar seus concorrentes. Os pequenos competidores, 

entretanto, não estão completamente indefesos. Eles apelam para leis governamentais, 

desenvolvem alianças formais ou informais ou se retiram para evitar a concorrência com 

empresas dotadas de reservas financeiras vultosas. 

Os movimentos da hipercompetição criam cenários de constante e dinâmico 

desenvolvimento em forma escalar. A Figura 2.8 ilustra este cenário de escalada, que leva ao 

crescimento constante da concorrência. Ao passo que escalam os níveis de competição 

aumentam-se os graus de conflito nas arenas. Nesse sistema é que as organizações investem 

nas mais diversas maneiras para sobreviverem e o se sobressaírem na arena competitiva. 
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Figura 2.8:  Um cenário para escalada de conflito através das arenas de competição 
Fonte: D’Aveni, (1995).  

2.2.5.8 Benchmarking - Práticas que visam o aperfeiçoamento de serviços  

O significado desta palavra envolve um assunto particular inerente a diversas facetas do 

ambiente empresarial, mas que relaciona a função da qualidade com interesses próprios de 

aperfeiçoamento, e busca a diferenciação competitiva, em um mercado marcado por 

constantes mudanças, e que pertence a um universo amplo de necessidades.  

Camp (1996) explica que o Benchmarking é uma palavra utilizada para se esclarecer a 

necessidade que as empresas possuem de conhecer e se comparar com outras empresas; neste 

sentido, cria-se uma visão de implementação e desenvolvimento a partir da inovação, tendo 

por base a concorrência. 

O desenvolvimento de idéias e a realização de operações e serviços eficazes é uma 

preocupação constante e seus efeitos interferem na qualidade.  

O Benchmarking possui uma função que vai além de um aspecto técnico de medição do 

desempenho de uma função ou serviço em relação ao concorrente. Serve para estimular a 
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construção de novas formas, mais criativas e eficientes de realização de atividades inerentes 

ao serviço prestado por uma organização, contribuindo diretamente, através de atividades 

operacionais com a situação positiva de sua competitividade. 

Para Daft (2005) a importância do Benchmarking foi destacada pela Xérox em 1979, 

entendendo que o termo define “o processo contínuo de medir os produtos, serviços e práticas 

contra os principais competidores ou aquelas empresas reconhecidas como líderes na 

indústria”.  

Para o autor, a chave para o Benchmarking bem-sucedido está na análise, começando 

com sua própria declaração de missão. Logo, uma empresa deve honestamente analisar seus 

procedimentos atuais e determinar as áreas para melhorias. Aponta ainda que, como segundo 

passo a empresa seleciona cuidadosamente os concorrentes que valem a pena copiar.  

A partir deste procedimento conseguem emular os processos internos e os 

procedimentos dos concorrentes; entretanto, precisam ter cuidado em selecionar as 

organizações cujos métodos são compatíveis com o seu, pois quando um programa sólido e 

compatível é encontrado e analisado, a empresa de Benchmarking pode, então, elaborar uma 

estratégia para implementar um novo programa (DAFT, 2005).  

Para Camp (1996) o benchmarking é a procura e implementação das melhores práticas. 

A adoção ou adaptação das melhores práticas permitem a uma organização elevar o 

desempenho de seus produtos, serviços e processos de negócios para níveis de liderança.  

As medidas de desempenho do benchmarking são meios úteis para identificar 

organizações cujo desempenho é significativamente melhor e que, portanto, pode ter as 

melhores práticas. Contudo, o benefício real do benchmarking advém da compreensão das 

práticas que geram o desempenho e da transferência com bom senso para a organização 

(CAMP, 1996). 

Seguindo esta visão, o benchmarking deve ser aplicado em: 1 - Produtos e serviços; 2 - 

processos empresariais; 3 - medidas de desempenho.  

As empresas podem aplicar diversas formas de Benchmarking. Cabe analisar sua 

situação em relação ao mercado e perceber sua necessidade de melhoria da qualidade. A 

Tabela 2.3 ilustra tipos de benchmarking, segundo Slack et al (2002). 
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Tabela 2.3: Tipos de Benchmarking segundo Slack et al (2002). 

É a comparação entre as práticas de operação de uma organização, ou forma de 
fazer as coisas, com aqueles adotados por outra operação. O objetivo é, 
usualmente, ver se alguma coisa pode ser aprendida das práticas adotadas por 
outras organizações, que então poderia ser transferida para as práticas 
operacionais da própria organização.

De Práticas

É uma comparação entre níveis de desempenho atingidos em diferentes operações 
ou serviços.De Desempenho

É uma comparação direta entre concorrentes nos mesmo mercado ou em mercados 
similares.Competitivo

È feito contra organizações externas que não são concorrentes pelos mesmos 
mercados.Não Competitivo

É uma comparação entre uma operação e outras operações que são partes de 
diferentes organizações. Externo

É uma comparação entre operações ou partes de operações que estão dentro da 
mesma organização. Envolve setores e serviços realizados na mesma empresa ou 
entre empresas que pertencem a um único grupo.

Interno

DescriçãoTipo de Benchmarking
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ou serviços.De Desempenho

É uma comparação direta entre concorrentes nos mesmo mercado ou em mercados 
similares.Competitivo

È feito contra organizações externas que não são concorrentes pelos mesmos 
mercados.Não Competitivo

É uma comparação entre uma operação e outras operações que são partes de 
diferentes organizações. Externo

É uma comparação entre operações ou partes de operações que estão dentro da 
mesma organização. Envolve setores e serviços realizados na mesma empresa ou 
entre empresas que pertencem a um único grupo.

Interno

DescriçãoTipo de Benchmarking

 
Fonte: O Autor, (2007).  
 

2.2.6 Avaliação, controle e metas de desempenho 

Para a realização da medição de desempenho é preciso considerar a eficiência e a 

eficácia como premissa, que se justifique pela condição de realização de práticas que 

correspondam com os objetivos então planejados pela empresa numa relação diferenciada. 

Medir o desempenho é um esforço de observação da coerência na execução de atividades, de 

acordo com o que foi planejado pela organização, este precisa ser eficiente e eficaz.  

A Figura 2.9 ilustra de forma clara essa diferenciação, comentada por Corrêa e Corrêa 

(2004), onde enfatiza porque não só ela permite identificar duas importantes dimensões do 

desempenho, mas também chama a atenção para o fato de que há razões internas (referentes 

ao uso de recursos) e externas (referentes ao nível de serviço aos clientes e outros grupos de 

interesse) para perseguir determinados cursos de ação. 

Eficiência

Eficácia

Utilizar economicamente 
os recursos

Atingir os objetivos

Eficiência

Eficácia

Utilizar economicamente 
os recursos

Atingir os objetivos

 

Figura 2.9:  Diferença entre eficiência e eficácia. 
Fonte: O Autor (2007) 
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Os autores afirmam ainda que o nível de desempenho de uma operação é função dos 

níveis de eficiência e eficácia que suas ações têm, e descrevem cada um desses níveis como a 

seguir: 

1. Medição do desempenho pode ser definida como o processo de quantificação da 

eficiência e da eficácia das ações tomadas por uma operação; 

2. Medidas de desempenho podem ser definidas como as métricas usadas para quantificar 

a eficiência e a eficácia de ações; 

3. Um sistema de medição de desempenho pode ser definido como um conjunto coerente 

de métricas, usado para quantificar ambas, a eficiência e a eficácia das ações. 

Uma das formas de desenvolver medidas de desempenho é observando-se os 

procedimentos estabelecidos no Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton (1997), onde 

são preservadas as medidas financeiras tradicionais. Mas, como as medidas financeiras 

levantam um valor histórico muito maior acerca do passado da organização, se percebe a 

necessidade de compreender o valor futuro; ou seja, investir em clientes, fornecedores, 

funcionários, processos, tecnologias e inovação, principalmente pela atual era do capital do 

conhecimento. 

Para Kaplan e Norton (1997), o BSC complementa as medidas financeiras do 

desempenho passado com medidas dos vetores que impulsionam o desempenho futuro. Para 

os mesmos, os objetivos e medidas do BSC, focalizam o desempenho organizacional sob 

quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e 

crescimento. 

Os autores enfatizam que o uso do BSC vai além da perspectiva tático e operacional de 

avaliação do desempenho e afirmam que empresas inovadoras utilizam o sistema para 

administrar a estratégia a longo prazo; ou seja, adotam, para gerenciar os processos de forma 

filosófica, seus processos administrativos considerados críticos: (1) Esclarecer e traduzir a 

visão estratégica; (2) Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; (3) Planejar, 

estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas, e por fim, (4) Melhorar o feedback e o 

aprendizado estratégico. 

A qualidade é um dos elementos básicos que compõem os cinco objetivos de 

desempenho definidos por Slack et al (2002): Neste enfoque, é fundamental compreender que 

a avaliação do gerenciamento operacional que abrange atividades e serviços, deve fornecer 

um parâmetro para o entendimento de que os trabalhos ali realizados são bons, ou se 

necessitam de melhoria.  
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Os autores afirmam que a medida de desempenho é o processo de quantificar ação, no 

qual medida significa o processo de quantificação, e o desempenho da produção é presumido 

como derivado de ações tomadas por sua administração. Consideram, ainda, que o 

desempenho, é definido como o grau em que a produção preenche os cinco objetivos de 

desempenho, em qualquer momento, de modo a satisfazer seus consumidores.  

Para medir o padrão de desempenho de um serviço deve-se levar em consideração um 

conjunto de medidas voltadas para os objetivos de desempenho capazes de mensurar e 

determinar o seu nível, ou seja, bom, mau ou indiferente. Os autores defendem quatro tipos de 

padrões que são comumente utilizados para mensurar de forma comparativa o nível de 

desempenho atualmente atingido (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4: Os quatro tipos de padrões de desempenho mais utilizados em Slack (2002) 

É o que é tomado em seus padrões teóricos. Por exemplo, o padrão de 
qualidade de “zero defeito” ou o padrão de estoques de “zero estoque”
são ambos padrões absolutos. São talvez nunca atingíveis na prática, mas 
permitem a uma operação calibrar-se em relação ao limite teórico. 

Absolutos

Percebe-se a importância e a habilidade do concorrente lidar com o 
mercado de forma estratégica, ou seja avalia-se os procedimentos de 
sucesso da concorrência. Servirão de ferramenta comparativa no 
desempenho atingido pela produção com aquele que está sendo atingido 
por um ou mais concorrentes da organização. 

da Concorrência

São aqueles estabelecidos arbitrariamente para refletir algum nível de 
desempenho que é visto como adequado ou razoável. Pode-se dizer que a 
meta é geralmente quantificável.

Meta/Alvos

Usa o tempo como mecanismo de verificação da evolução do 
melhoramento do desempenho, observando as atividades realizadas por 
período. Serve como parâmetro de Comparação do desempenho atual 
com desempenhos anteriores. 

Históricos

DescriçãoPadrões de 
Desempenho
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por um ou mais concorrentes da organização. 
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desempenho que é visto como adequado ou razoável. Pode-se dizer que a 
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Usa o tempo como mecanismo de verificação da evolução do 
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período. Serve como parâmetro de Comparação do desempenho atual 
com desempenhos anteriores. 

Históricos

DescriçãoPadrões de 
Desempenho

 
Fonte: O Autor, (2007). 

 

Nesse mesmo contexto, Corrêa e Corrêa (2002) ressaltam que existe uma certa 

dificuldade na literatura para definir métricas mais especificas e adequadas aos objetivos de 

desempenho, afirma que uma consideração importante é que as métricas adotadas para avaliar 

o desempenho de uma operação deveriam ser alinhadas com a estratégia dessa operação e que 

isso se dá através da definição de métricas que sejam coerentes com as prioridades 

competitivas da operação.  
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As métricas descritas de forma pontual por Corrêa e Corrêa (2002) direcionadas ao 

grupo relacionado à qualidade são as seguintes: 

- Qualidade relativa percebida do produto; 

- Qualidade relativa percebida das instalações e do atendimento (em vária submetidas: 

limpeza, conforto, estética, segurança, integridade, cortesia, competência, atenção no 

atendimento); 

- Qualidade comparada aos concorrentes; 

- Qualidade da comunicação com o cliente;  

- Confiabilidade do produto (probabilidade de falharem determinado período); 

- Durabilidade do produto (até o final da vida econômica do produto); 

- Percentual de clientes satisfeitos e grau de satisfação de clientes;  

- Número de reclamações; 

- Taxa de entregas perfeitas dos fornecedores; 

- Assistência do fornecedor para resolver problemas técnicos; 

- Taxa de ligações para serviço de assistência; 

- Taxa de retenção de clientes; 

- Valor de mercadorias devolvidas; 

- Falhas no campo; 

- Tempo médio entre falhas do produto; 

- Percentual de tempo disponível do produto; 

- Taxa de aprovação do controle de qualidade; 

- Defeitos; 

- Redução percentual de produtos defeituosos; 

- Redução percentual de tempo decorrido entre geração e detecção de falhas; 

- Redução percentual de refugo; 

- Custos da qualidade (prevenção, inspeção, falhas internas e falhas externas); 

- Qualidade dos fornecedores; 

- Competência do fornecedor para responder a problemas técnicos. 

O processo de medição do desempenho é fundamental na verificação do perfil de 

qualidade de uma organização. Mas, não se trata de algo fácil de realizar, principalmente 

quando se aborda serviços abstratos que refletem na maioria das vezes a opinião do 

consumidor; ou seja, como o cliente sente o serviço.  
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Nos casos onde a atividade prestada refere-se a algo mais concreto, a avaliação é 

facilitada, uma vez que os aspectos que envolvem a qualidade serem de certa forma mais 

controláveis e naturalmente previamente definidos e determinados; ou seja, a expectativa está 

atrelada ao padrão de qualidade estabelecido. 

Esta percepção da qualidade, principalmente no tocante à prestação de serviços deve ser 

bem definida, para que não haja controvérsias e, por conseguinte, contestação do perfil 

definido e esperado para a execução de um determinado serviço. 

A qualidade do serviço, entretanto, está atrelada às expectativas do cliente, embasadas 

em necessidades individuais, experiências vivenciadas anteriormente, orientação de outrem, e 

através do estimulo da publicidade. Posteriormente ao consumo, o cliente irá estabelecer um 

comparativo entre a qualidade que esperava em relação ao serviço e a qualidade recebida. 

 Os desempenhos que superarem os níveis desejados serão de pronto reconhecidos como 

de qualidade superior, quando este serviço apenas atende as expectativas ele é considerado 

adequado. 

 Quando estes casos não ocorrem, ou seja, a qualidade real está abaixo dos níveis 

esperados, pode-se dizer que neste momento ocorre uma discrepância, que é uma lacuna na 

qualidade. Estas lacunas podem ser representadas em diversos momentos da execução do 

serviço, em relação ao conhecimento do cliente, nos padrões necessários, na entrega, nas 

comunicações internas, nas percepções, na interpretação e propriamente no serviço. 

Para Lovelock e Wright (2001), as lacunas no serviço não são as únicas maneiras pelas 

quais os clientes julgam a qualidade do serviço. Eles também utilizam cinco dimensões 

amplas como critérios, quais sejam: 

− confiabilidade: a empresa é confiável no fornecimento de serviço conforme 

prometido, no curso do tempo? 

− tangíveis: como são as instalações físicas, equipamento, pessoal e material de 

comunicação do fornecedor do serviço? 

− sensibilidade: os funcionários da empresa são prestativos e capazes de fornecer pronto 

atendimento? 

− segurança: os funcionários do serviços são bem informados, educados, competentes e 

dignos de confiança? 

− empatia: a empresa de serviço fornece atenção cuidadosa, personalizada? 
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Essas mesmas dimensões, acrescidas ou modificadas, também são apresentadas e 

discutidas por outros autores, embora com pequenas diferenças inerentes à percepção de cada 

um. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), os clientes utilizam as cinco dimensões a 

(Tabela 2.5), para fazer julgamentos sobre a qualidade dos serviços, e se baseiam na 

comparação entre o serviço esperado e o percebido, sendo a diferença entre a qualidade do 

serviço esperado e o percebido uma medida da qualidade do serviço; ou seja, a satisfação 

positiva ou negativa. 

Tabela 2.5: As cinco dimensões da qualidade para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) 

É a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais para a 
comunicação. A condição do ambiente (como a limpeza por exemplo) é uma 
evidência tangível do cuidado e da atenção aos detalhes exibidos pelo 
fornecedor do serviço.

Tangibilidade

É demonstrar interesse, atenção personalizada aos clientes. A empatia inclui as 
seguintes características: acessibilidade, sensibilidade e esforço para entender 
as necessidades dos clientes. 

Empatia

É o conhecimento e a cortesia dos funcionários bem como sua capacidade de 
transmitir confiança e confidencialidade. A dimensão segurança inclui as 
seguintes características: competência para realizar o serviço, cortesia e 
respeito ao cliente, comunicação efetiva com o cliente e a idéia de que o 
funcionário está realmente interessado no melhor par o cliente.

Segurança

É a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço prontamente. 
Deixar o cliente esperando, principalmente por razões não aparentes, cria 
desnecessariamente uma percepção negativa da qualidade. Se ocorre uma falha 
em um serviço, a capacidade para recuperá-la rapidamente e com 
profissionalismo pode criar muitas percepções positivas da qualidade.

Responsabilidade

É a capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e exatidão. O 
desempenho de um serviço confiável é uma expectativa do cliente e significa 
um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem erros.

Confiabilidade

DescriçãoDimensões da Qualidade
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Fonte: O Autor, (2007). 
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2.3 Conclusões acerca da base conceitual 

Através da base conceitual aqui lançada, é possível defender a importância que envolve 

o tema nos aspectos mais específicos, e o entendimento do conceito de qualidade. Observa-se 

que, apesar do sentido abstrato que o envolve, revela-se o seu lado prático. De toda sorte, é 

consenso o seu valor para a maximização dos bens capitais, onde as empresas buscam cada 

vez mais agregar valor competitivo aos seus produtos. 

Os diversos autores valorizam o empenho da qualidade sob a visão de serviços, Paladini 

(2004) destaca a gestão da qualidade como forma de priorizar um projeto de avaliação global, 

que envolve qualquer aspecto da interação com o cliente, além do aprimoramento contínuo, 
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como argumenta Schmenner (1999), ao perceber as diversas formas de desenvolver e alcançar 

mudanças que viabilizam, a partir dos gerentes, a visão de implementação de melhorias.  

Os aspectos fundamentais neste processo de fundamentação são os princípios 

normativos dos modelos de excelência para a qualidade e da ISO 9000, norteadores do 

pensamento estruturado da qualidade nas diversas instâncias do mercado produtivo. Sua 

amplitude envolve indiscriminadamente a atuação em serviços.  

Esta apreciação busca através de diferentes ângulos de visão entender o processo de 

implementação estratégica, sob um aspecto peculiar: a visão estrutural da qualidade e o 

planejamento estratégico. 

Para a aplicação de um modelo que busque desenvolver diretrizes estratégicas 

empresariais, de forma prescritiva ou adaptativa, envolve mecanismos de gestão competitiva 

que incidem na preocupação com a qualidade, e coloca em evidência a vulnerabilidade dos 

empreendimentos que precisam adaptar-se às constantes mudanças, respeitando-se as 

informações fornecidas pelo mercado e ainda considerando os aspectos peculiares ao negócio 

da empresa. 

Os indicadores de desempenho possuem uma característica de fornecimento de 

informações acerca dos resultados auferidos por uma empresa, e para programar melhorias é 

preciso conhecer seus parâmetros e definir de forma pontual suas bases analíticas. Tudo isso 

reformula a estrutura estratégica e verifica a atuação da qualidade em detrimento dos 

objetivos e metas da organização. 

A influência da qualidade nos custos da empresa, na determinação da criação de 

vantagem competitiva e no fenômeno da hipercompetição, que analisa a relação competitiva 

entre grandes grupos de empresas, valorizando o mecanismo de destruição criativa. 

A qualidade evidenciada aqui expõe uma percepção de melhoria continuada sob os 

aspectos normativos que são do interesse da organização; ou seja, sua prática não é 

obrigatória para fins legais. Entretanto, assim é entendida, considerando-se não apenas a 

necessidade de sobrevivência da organização, mas, também visando o seu crescimento e 

dominação do mercado.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, destacam-se temas referentes ao conteúdo e orientados para 

contextualização do trabalho, considerados como base de informações atuais.  

3.1 Serviços Voltados à Saúde Suplementar 

Os serviços de saúde suplementar são aqueles ligados diretamente as operadoras de 

planos de saúde e envolvem uma gama de características particulares regido por diretrizes 

intrínsecas que regulamentam a atuação profissional do setor. 

O setor de saúde suplementar reúne mais de 2000 empresas operadoras de planos de 

saúde, milhares de médicos, dentistas e outros profissionais, hospitais, laboratórios e clínicas. 

Toda essa rede prestadora de serviços de saúde atende a mais de 37 milhões de consumidores 

que utilizam planos privados de assistência à saúde para realizar consultas, exames ou 

internações (ANS, 2007). 

3.1.1 A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

Diante da ampla necessidade de criar parâmetros regimentares para o setor de saúde 

suplementar, em um processo macro de gestão em saúde capaz de garantir uma segurança às 

pessoas através de um trabalho de controle e gestão pública nas relações entre esses 

segmentos de saúde suplementar. 

Foi com a finalidade de consolidar, em parceria com a sociedade, um mercado sólido, 

equilibrado e socialmente justo que se criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

uma agência reguladora que possui vínculo com o Ministério da Saúde.  

A ANS (2007) descreve que condicionada no texto constitucional a uma estrita 

regulação do Estado, a participação da iniciativa privada no sistema de saúde brasileiro 

passou por 10 anos de negociações no Congresso Nacional até ser definida em lei, a Lei 

9.656/98. 

Esta Lei é resultado das discussões que se iniciaram no Legislativo após a promulgação 

da Constituição Federal, considerando-se ainda que a sua aprovação no Senado somente foi 

possível pela introdução de alterações no enunciado do texto legal, por meio de Medida 

Provisória - MP, solução política, com a concordância dos atores sociais envolvidos, para 

evitar que o setor permanecesse operando sem regras por mais tempo (ANS, 2007). 
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3.1.2 Compreensão do cenário corporativo e sistêmico nos serviços de saúde 

suplementar 

Para Daft (2005) a designação formal para um cenário corporativo abrange um conjunto 

de fatores que compreendem uma organização em vários âmbitos, sejam eles, administrativos, 

operacionais, funcionais, humanos e ambientais.  

Vale destacar que um cenário corporativo e sistêmico, de acordo com Andrade (1996) e 

Drucker (1998), é resultado de um mecanismo de comunicação e de troca de informações que 

não pode ter falhas.  

No mundo moderno uma organização que não acompanha as constantes mudanças 

principalmente tecnológicas, reeditando modelos de gestão com base na geração de produtos e 

serviços com maior qualidade, deve criar um mecanismo de controle e geração do 

conhecimento, a partir de bases qualificadas, para geração de suas próprias informações em 

seu ambiente (DRUCKER 1998). 

Alguns teóricos fazem previsões, apostando em como será o cenário futuro das 

organizações, talvez se inspirando em práticas que ora vigentes em muitas empresas. 

 Drucker (2000) considera que em 20 anos, a típica empresa de grande porte será 

baseada no conhecimento, uma organização composta sobretudo de especialistas, que dirigem 

e disciplinam seu próprio desempenho por meio do feedback sistemático dos colegas, dos 

clientes e da alta administração; ou seja, serão organizações baseadas em informações. 

Para Nonaka (2000), a noção de que uma organização é uma máquina de 

“processamento de informações” está profundamente enraizada na cultura de gerência 

ocidental, desde Frederick Taylor até Herbert Simon, onde o único conhecimento útil é o 

conhecimento formal e sistemático, dados hard (quantificáveis), procedimentos codificados, 

princípios universais. Além disso, destaca que as formas básicas de avaliação de novos 

conhecimentos são igualmente hard e quantificáveis: aumento de rendimento, redução de 

custos e melhor rentabilidade. 

 Esta reflexão leva à percepção de um cenário corporativo mais dinâmico e que, 

naturalmente, demanda maior nível de auto-desenvolvimento por parte das organizações, 

principalmente no tocante ao gerenciamento de informações. 

Observando-se a dimensão da saúde através dos agentes como Ministério da Saúde e 

ANS no Brasil, entende-se que em serviços de saúde o cenário não pode ser diferente. As 

demandas sugerem o apoio, a criação e desenvolvimento de estruturas cada vez mais sólidas e 
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modernas, baseadas nos princípios de geração do conhecimento e de informações tácitas, 

capazes de fornecer ao sistema de gestão a eficiência necessária para o sucesso nas operações. 

3.1.2.1 Elementos característicos dos serviços prestados por sistemas de saúde  

No Brasil, os serviços prestados por sistemas de saúde são caracterizados por dois 

subsistemas: o público e o privado. O sub-sistema público é dês responsabilidade do Governo 

Brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde (SUS), e o privado constituído por dois sub-

setores: o da Saúde Suplementar, predominante nesse subsistema, composto pelos serviços 

financiados pelos planos e seguros de saúde, e, o liberal clássico, composto pelos serviços 

particulares autônomos. 

Num país em que, constitucionalmente, a saúde é um direito e o sistema público de 

saúde, o SUS, é um sistema universal, observar alguns dados sobre esses diferentes 

subsistemas pode subsidiar a definição de estratégias para garantir os preceitos do sistema. A 

magnitude do setor privado, e em particular do mercado de Saúde Suplementar, sem dúvida, 

torna-o um importante setor do sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 2007). 

A Tabela 3.1 apresenta as principais características dos elementos sistêmicos do serviço 

de saúde suplementar brasileiro, o público e o privado, que são responsáveis pelo atendimento 

à população. 

Tabela 3.1: Características do sistema de saúde brasileiro (2007) 

- Financiamento: privado, com subsídios do setor público.
- Gestão: privada, em processo de regulamentação pela 
ANS.
- Prestadores da Assistência: privados credenciados pelos 
planos e seguros de saúde ou pelas cooperativas 
médicas;serviços próprios dos planos e seguros de saúde, 
etc.;serviços privados conveniados ou contratados pelo 
subsistema público que são contratados por empresas de 
planos de saúde, passando a fazer parte da rede 
credenciada dos mesmos.

- Financiamento: público, com a participação das esferas da 
federação.
- Gestão: pública, única, com integração e articulação entre 
as diferentes esferas.
- Prestadores da Assistência: serviços da rede própria de 
Municípios, Estados e União; serviços públicos de outras 
áreas de governo; serviços privados contratados ou 
conveniados.

Sistema PrivadoSistema Público 
- Financiamento: privado, com subsídios do setor público.
- Gestão: privada, em processo de regulamentação pela 
ANS.
- Prestadores da Assistência: privados credenciados pelos 
planos e seguros de saúde ou pelas cooperativas 
médicas;serviços próprios dos planos e seguros de saúde, 
etc.;serviços privados conveniados ou contratados pelo 
subsistema público que são contratados por empresas de 
planos de saúde, passando a fazer parte da rede 
credenciada dos mesmos.

- Financiamento: público, com a participação das esferas da 
federação.
- Gestão: pública, única, com integração e articulação entre 
as diferentes esferas.
- Prestadores da Assistência: serviços da rede própria de 
Municípios, Estados e União; serviços públicos de outras 
áreas de governo; serviços privados contratados ou 
conveniados.

Sistema PrivadoSistema Público 

 
Fonte: BRASIL, (2007). 

Na configuração do modelo brasileiro de assistência à saúde, destacando o contexto das 

instituições privadas, são incorporados valores importantes voltados ao atendimento das 

necessidades dos clientes. 

Fernandes e Lima (2004) afirmam que para atender sua clientela, o sistema privado está 

atualmente organizado por categorias de atividade da saúde suplementar, que além da 

indústria e do comércio de produtos farmacêuticos, equipamentos, instrumentos, e materiais 

médico-hospitalares, serviços de informática e serviços especializados  de suporte ao setor 
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(limpeza e coleta de resíduos hospitalares, transporte e serviços de ambulância, entre outros), 

constituem a cadeia de valor da saúde. 

Na Tabela 3.2, estão descritas as principais categorias de atividade de saúde 

suplementar do setor privado. 

Tabela 3.2: Principais categorias de atividade da saúde suplementar segundo  

Fernandes e Lima (2004). 

Com o perfil de instituições financeiras - bancárias ou não - e forte 
caráter oligopolizador (apenas duas empresas controlavam 60% do 
volume brasileiro de prêmios de seguro saúde no final dos anos 
1990). São elos francamente mais poderosos  da cadeia, situando-se 
na extremidade contrária ao usuário final do sistema, o paciente elo 
mais fraco.

Seguradoras

Nascidas da oposição de alguns médicos as medicinas de grupo, às 
cooperativas  se desenvolveram especialmente no interior do país, 
com o apoio de entidades profissionais (sindicatos e associações 
médicas), mas que prestam serviço à semelhança daquelas, isto é, de 
forma empresarial.

Cooperativas médicas

Grupos de médicos que se associam a empresas para atender a 
demanda por assistência médica diferenciada para trabalhadores, 
estimulada por empresas ou empregados e pela previdência social 
(no caso desta última, por meio de convênios com os empregadores).

Empresas de medicina de grupo

Também chamados de auto-gestões, atuam via departamento de 
benefícios das empresas ou via de entidades paralelas a estas, 
(previdência fechada, sindicatos, associações).

Planos próprios das empresas

DescriçãoCategorias

Com o perfil de instituições financeiras - bancárias ou não - e forte 
caráter oligopolizador (apenas duas empresas controlavam 60% do 
volume brasileiro de prêmios de seguro saúde no final dos anos 
1990). São elos francamente mais poderosos  da cadeia, situando-se 
na extremidade contrária ao usuário final do sistema, o paciente elo 
mais fraco.

Seguradoras

Nascidas da oposição de alguns médicos as medicinas de grupo, às 
cooperativas  se desenvolveram especialmente no interior do país, 
com o apoio de entidades profissionais (sindicatos e associações 
médicas), mas que prestam serviço à semelhança daquelas, isto é, de 
forma empresarial.

Cooperativas médicas

Grupos de médicos que se associam a empresas para atender a 
demanda por assistência médica diferenciada para trabalhadores, 
estimulada por empresas ou empregados e pela previdência social 
(no caso desta última, por meio de convênios com os empregadores).

Empresas de medicina de grupo

Também chamados de auto-gestões, atuam via departamento de 
benefícios das empresas ou via de entidades paralelas a estas, 
(previdência fechada, sindicatos, associações).

Planos próprios das empresas

DescriçãoCategorias

 
Fonte: O Autor (2007). 

3.2 Qualidade em Serviços de Saúde Suplementar 

A qualidade em serviços envolve uma vasta gama de fatores teóricos e práticos, abre 

espaço para diversas considerações que conduzem à elucidação de práticas coerentes com a 

realidade. Atinge as necessidades do cliente/usuário, e também atende as expectativas de 

quem produz um serviço ou um produto propriamente dito (ANS 2007). 

Fernandes e Lima (2004) destacam que o caso das operadoras de planos de saúde não 

foge a essa premissa, e que a busca por um serviço que atenda expectativas qualitativas deve 

ser primordial e urgente, pois os mesmos são responsáveis pela intermediação de serviços 

cruciais à vida humana, e se referem ao pleno estabelecimento da saúde do homem; ou seja, a 

preservação da vida através do atendimento médico/clínico/hospitalar, dentre outros.  
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3.3 Pesquisas realizadas 

Nos tópicos seguintes, busca-se contextualizar os principais pontos relativos ao setor de 

saúde suplementar, utilizando para tal, exemplos de pesquisas realizadas na área. 

3.3.1 Estudos aplicados ao setor de saúde suplementar 

Os estudos referentes ao setor de saúde possuem uma característica muito própria, 

devem identificar as informações inerentes a responsabilidade na promoção dos serviços de 

saúde no que tange à atenção para com a manutenção de um sistema capaz de assegurar e 

promover a restauração e a integridade física das pessoas. Isto é acima de tudo um 

compromisso ético que tem o dever fornecer o serviço com a segurança necessária para o 

sucesso das operações. 

Harting (2005), em seu estudo voltado para a difusão da implementação e inovação em 

serviços de saúde, apresenta interessante discussão a partir de pesquisa que envolveu 

instituições de prestação de serviços de saúde, na área de cardiologia, na Holanda. Destaca 

através de comparação de informações os serviços realizados, onde as políticas de inovação e 

de melhoria em saúde são difundidas através de práticas usuais, neste caso, envolvendo um 

trabalho de incentivo a prevenção de doenças cardíacas. 

Cabe enfatizar que esta preocupação com a atenção à saúde gera uma relação de custo 

beneficio para empresas de segurança em saúde. O cuidado preventivo é uma inovação; mas, 

para sua implementação, necessita-se de pessoas e equipes capacitadas, bem como de 

organizações aptas ao desenvolvimento de tais práticas. 

Tendo como base o estudo realizado, pode-se dizer que em saúde a comparação de 

dados e informações através de práticas diferentes de gestão do serviço e, naturalmente, da 

implementação de inovações, podem influenciar consideravelmente na melhoria dos serviços 

e a diminuição, de custos que muitas vezes inviabilizam os próprios atendimentos médicos. A 

adoção de técnicas preventivas foi efetivamente avaliada através da comparação de 

informações obtidas da observação prática nos locais da pesquisa. 

Essa prática gerou toda uma reconstrução do pensamento organizacional no contexto de 

atenção para com a saúde; ou seja, o trabalho de uma equipe em favor da saúde preventiva, 

beneficiando todas as partes interessadas no processo. 

Nos sistemas de saúde suplementar estão presentes vários indicadores para a medição 

do desempenho, parâmetros que servem para definir o grau de atenção para com a saúde de 
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uma determinada região em relação aos problemas que surgem, para serem resolvidos, seja 

através dos planos privados ou dos sistemas públicos. 

Thompson (2003), em pesquisa realizada para explorar informações da qualidade de 

atenção por planos de saúde nos Estados Unidos (EUA), utilizou indicadores relativos ao 

atendimento às mulheres, devido sua maior interação e freqüência quanto ao uso dos sistemas 

de atenção a saúde em relação aos homens. Foi possível, deste modo, detectar que são melhor 

avaliados aqueles planos que expõem publicamente suas informações. 

No estudo foram utilizados o Data Sources Used for Assessing Performanc (Avaliação 

do desempenho através de dados pesquisados); Performance Indicator Selection and Analysis 

for Woman’s QOC (Seleção e análise de indicadores de desempenho para a mulher); e 

Statistical Analyses (Análises estatísticas) como métodos de pesquisa. Os resultados obtidos 

permitiram a verificação das metas de desempenho dos planos de saúde e compará-los para, 

enfim, estabelecer um parâmetro de avaliação com informações anteriores. 

Para examinar a associação de várias características dos planos de saúde e seus 

resultados de desempenho, os modelos utilizados incluíram a informação de desempenho 

proveniente dos planos ou restringiram sua disponibilidade, em status incorporado do lucro, 

tipo modelo, e tamanho do plano.  

O autor destaca que na década passada, a avaliação sistemática do desempenho de 

planos de saúde tornou-se uma resposta à necessidade pública para a informação do Quality-

of-care (QOC) (Avaliação de Qualidade) tornando-se um mecanismo comum de avaliação, 

cuja referência possui um significado percebido pelas pessoas; ou seja, já faz parte do dia-a-

dia do consumidor.  

Examinando os indicadores do desempenho de Health Plan Employer Data and 

Information Set - HEDIS (Conjunto de dados e informações do empregador dos planos de 

saúde), relativos às mulheres associadas aos planos que liberam publicamente os resultados e 

aqueles que restringiram o acesso público à informação, foi identificado que o QOC dos 

planos comerciais nos Estados Unidos variam extremamente, confirmando a hipótese de que 

os planos de saúde restringem as informações quando conseguem um desempenho inferior 

aqueles que liberam publicamente as informações (THOMPSON 2003). 

Um dos fatores interessantes no tocante ao desenvolvimento das atividades do setor de 

saúde suplementar é justamente a percepção da qualidade do serviço de informação ao 

paciente; ou seja, ao cliente que procura o serviço através dos catálogos de pesquisa e mesmo 

pela Internet, esta preocupação remete à uma situação que evidencia as fragilidades dos 
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sistemas de planos de saúde, onde uma informação bem posicionada no mercado gera um alto 

nível de satisfação no cliente. 

Pensando neste aspecto do serviço, Marshal e Williams (2006) desenvolveram um 

trabalho de pesquisa no nordeste da Escócia, a fim de medir a qualidade da informação 

divulgada em meios impressos e eletrônicos, na perspectiva do cliente. 

Foram escolhidos 32 pacientes de determinados grupos de serviço de saúde, entre 

informações disponíveis, alguns com informações confidenciais e outros como atendimento 

em quimioterapia à pacientes com câncer.  

Utilizou-se 15 indicadores de avaliação, seguindo critérios de averiguação (Tabela 3.3.), 

apresentados em duas seções. A primeira seção descreve as maneiras com que os participantes 

foram observados, para avaliar a qualidade da informação e, a segunda seção, observa como 

os participantes usaram aproximações diferentes aos materiais impressos e em relação ao 

material disponível na Internet (MARSHAL E WILLIAMS, 2006). 

Tabela 3.3: Critérios de verificação segundo Marshal e Williams (2006). 

8. Balanço – explicação dos benefícios e dos 
riscos potenciais do tratamento

14. Comparação com outras fontes6. Gráficos e conveniências

13. Comparação com conhecimento precedente5. Conveniência do usuário

12. Fonte do texto – legibilidade da cor e tamanho4. Cor – Projeto de cores atrativas

11. Estrutura simples e lógica da disposição de 
informações

3. Contatos - fontes da informação ou de suporte

10. Indicação de formatos alternativos2. Língua – Inglês comum (evitar inglês técnico)

9. Idéias para questionamentos à equipe médica1.Autoridade das fontes organizacionais

15. Fonte da informação7. Circulação

Critérios

8. Balanço – explicação dos benefícios e dos 
riscos potenciais do tratamento

14. Comparação com outras fontes6. Gráficos e conveniências

13. Comparação com conhecimento precedente5. Conveniência do usuário

12. Fonte do texto – legibilidade da cor e tamanho4. Cor – Projeto de cores atrativas

11. Estrutura simples e lógica da disposição de 
informações

3. Contatos - fontes da informação ou de suporte

10. Indicação de formatos alternativos2. Língua – Inglês comum (evitar inglês técnico)

9. Idéias para questionamentos à equipe médica1.Autoridade das fontes organizacionais

15. Fonte da informação7. Circulação

Critérios

 
Fonte:O Autor (2007) 

No artigo, a percepção dos critérios permitiu a comparação entre as informações, usadas 

para categorizar os comentários feitos pelos participantes que se relacionam aos produtores, 

aos editores, aos autores ou às fontes organizacionais.  

Todos os grupos discutiram extensamente a linguagem utilizada nos materiais de 

informação, sendo de consenso que os jargões técnicos da língua devem ser evitados, como 

forma de garantir uma maior segurança ao tratamento da informação, relacionado uso da 

sociedade escocesa, a beneficiada.  

Foi percebido ainda que os participantes em quatro dos grupos sentiram que a inclusão 

nos contatos de fontes adicionais de ajuda eram um sinal de informação de qualidade. A cor 
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foi discutida em todos os grupos como algo que influenciaria participantes para selecionar um 

informativo ou panfleto particular ao invés de outro. 

Todos os grupos reconheceram que a informação deve ser apropriada às necessidades 

individuais, citando aspectos diferentes da conveniência do usuário, tais como: o nível de 

detalhe, estilo de vida, idade e sexo.  

3.3.2 Metodologias direcionadas para formulação de estratégias organizacionais 

As metodologias utilizadas no processo de formulação de estratégias são fundamentais 

no processo de estruturação do planejamento em uma organização, pois norteará 

procedimentos para que a mesma obtenha sucesso em suas operações de execução de metas e 

objetivos. 

Em seu artigo sobre Gestão Estratégica da Qualidade, Srinidhi (1997) explica que o 

processo de integração da gestão da qualidade estratégica é fundamental para a formulação de 

um planejamento estratégico eficaz. 

Para o autor, é através da implementação e avaliação da funcionabilidade das decisões 

que se permite o alcance de objetivos, ressaltando ainda a relevância de se desenvolver um 

negócio considerando-se as interações com o ambiente e, consequentemente os efeitos das 

mudanças em toda a estrutura organizacional. 

Em seu trabalho, Srinidhi (1997) descreve uma série de metodologias de gestão 

estratégica que vêm sendo utilizadas, a fim de estabelecer caminhos para o aumento da 

qualidade e diminuição de custos, correspondendo a um nível de agregação de valor tanto a 

serviços como a produtos (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4: Metodologias de apoio a gestão estratégica de qualidade ( Srinidhi,(1997). 

1. Método do custo da qualidade
2. Análise do objetivo desejado
3. Balanced Scorecard
4. Reengenharia de Processos

Ligação entre os negócios e os níveis 
atividades dos negócios

Ligação entre os negócios e o ambiente

Ligação entre os níveis de processo e os 
processos de atividades

Metodologias direcionadas para:

1. Benchmarking
2. Análise de valor/ estratégia de custo
3. Desdobramento da função de qualidade

1. Controle estatístico por processo
2. Método do Just-in-time para gestão de estoques
3. Planejamento dos recursos de produção
4. Processos de análise de valor
5. Gestão baseada em atividade

Categorização

1. Método do custo da qualidade
2. Análise do objetivo desejado
3. Balanced Scorecard
4. Reengenharia de Processos

Ligação entre os negócios e os níveis 
atividades dos negócios

Ligação entre os negócios e o ambiente

Ligação entre os níveis de processo e os 
processos de atividades

Metodologias direcionadas para:

1. Benchmarking
2. Análise de valor/ estratégia de custo
3. Desdobramento da função de qualidade

1. Controle estatístico por processo
2. Método do Just-in-time para gestão de estoques
3. Planejamento dos recursos de produção
4. Processos de análise de valor
5. Gestão baseada em atividade

Categorização

 
Fonte: O Autor (2007) 

59 



Capítulo 3                                                                                                                                 Revisão da Literatura 

60 

Para que exista dentro da estruturação estratégica um alinhamento com as perspectivas 

de qualidade, Srinidhi (1997) afirma que não se trata de um processo automático, mas requer 

sistemas estruturados e mecanismos de gerência para a distribuição de produtos ou serviços.  

O autor desenvolve uma estrutura denominada de “congruência entre a arquitetura do 

negócio e a gerência”. Na arquitetura de negócios uma atividade é compreendida como o 

núcleo para a mudança, sendo encaixadas em processos que fornecem o valor ao cliente e, os 

processos são, por sua vez, parte da linha do negócio.  

O negócio funciona em um ambiente de clientes, reguladores, fornecedores e 

concorrentes, entre outros. Neste sentido, se estrutura uma relação em busca da efetividade de 

ações que, voltadas para implementação da qualidade, criam ou eliminam atividades nos 

processos, através do uso de metodologias então direcionadas (SRINIDHI 1997). 

O entendimento relacionado à formulação de estratégias parte do princípio do 

planejamento organizacional como um todo, ou seja, não se pode visualizar a estratégia por si 

só, mas, antes é preciso compreender todo o sistema organizacional e consequentemente os 

fatores interagentes. 

A partir desta preocupação sistêmica e integrativa observa-se no modelo proposto por 

Moreno-Luzón e Peris (1998) uma visão contingencial como tentativa de aproximação 

estratégica entre a gestão da qualidade e a estrutura organizacional, de forma básica, e 

envolvendo diversas características e dimensões de áreas da gestão.  

O modelo contingencial proposto por Moreno-Luzón e Peris (1998), apresenta três 

variáveis básicas: nível de centralização do decisor, no eixo vertical (± C); nível de 

padronização-formalização, eixo horizontal (± F&S); e o nível comum ou de participação nos 

lucros da empresa, representado pela área convexa (V1 V2) da Figura 3.1. 

Os três níveis apresentam seu grau de importância no contexto estratégico de decisão e 

apoio à qualidade. 

O nível de centralização do decisor, integra variáveis que incluem as políticas de 

decisão, os níveis de delegação, e autonomia dos membros da organização em relação ao 

controle e direção da organização. 

Neste sentido, se verificam o nível de verticalização da decisão através de resultados 

específicos que caracterizam a centralização. A curva de valor enfatiza a integração 

contigencial dos valores percebidos através dos resultados.  
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Figura 3.1: Fatores contingenciais e variáveis organizacionais do modelo  
Fonte: Moreno-Luzón e  Peris (1998) 

Moreno-Lúzon e Peris (1998), ao propor o modelo, destacam a importância dos fatores 

contingenciais: Size, Technical System, Environment, Values into the Organization e 

Facilities, na integração dos valores para seus membros. Consideram também a percepção 

contingencial e estratégica e destacam que as organizações possuem muitas necessidades 

implícitas e explicitas que precisam de ajustes. 

A partir do entendimento sobre a contribuição contingencial na organização, considera-

se o ponto de vista gerencial de controle e de decisão, sendo necessário uma percepção ampla 

e conceitual dos objetivos e da estrutura global de uma empresa. Disto decorre, pois seu 

embasamento irá possibilitar um processo de formulação estratégica consolidado com as 

verdadeiras necessidades, tanto voltadas para a melhoria da qualidade como para ao próprio 

sucesso no desenvolvimento de objetivos e metas da organizacionais (MORENO-LUZÓN  E 

PERIS 1998). 
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A visão estratégica, portanto, será melhor desenvolvida a partir das adaptações que 

forem feitas a fim de adequar a realidade da organização a práticas mais eficientes para 

formulação, implementação, evolução e controle da estratégia. 

 Paquin e Koplay (2007) propõem um modelo de análise do campo de forças e de gestão 

estratégica através de uma dinâmica de aproximação, ou seja, avaliar a estratégia através da 

monitoração dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças do ambiente, criando 

caminhos de aproximação estratégica além de fortalecer as idéias e a própria atuação da 

empresa. 

Neste mesmo sentindo, Phaal (2007) destaca a necessidade de se planejar a estratégia 

seguindo um roteiro de discussão em grupo e com profissionais de mesmas áreas, mas com 

experiências diferentes, para identificar e explorar habilidades estratégicas e oportunidades, 

como caminhos estratégicos provenientes da reflexão das pessoas dentro do sistema 

organizacional, numa perspectiva de transformação positiva para o futuro. 

3.3.3 Estudos sobre o uso de indicadores de desempenho através do Balanced 

Scorecard (BSC) da organização 

O Balanced Scorecard (BSC), ferramenta desenvolvida por Kaplan e Norton (1992) e 

bastante utilizada para nortear ações estratégicas nas empresas, visa fornecer parâmetros de 

avaliação do desempenho e da situação da organização em relação ao desempenho de suas 

atividades, descrito em quatro perspectivas: do consumidor, a interna, da inovação e do 

conhecimento e por fim a financeira, já citados na base conceitual deste trabalho.  

Esta ferramenta possibilita o estabelecimentode critérios de medição para avaliação 

estratégica, Sanger (1998) utiliza o BSC como mecanismo de implementação estratégica, a 

partir de uma seqüência lógica: compreensão da missão – definição da estratégia – BSC.  

Neste sentindo, os indicadores surgem como suporte à estratégia e a visão da organização. 

O uso do BSC fornece à organização uma visão ampla da situação de desempenho das 

operações e gestão organizacional, voltada para o aperfeiçoamento da estratégia 

organizacional considerando fatores básicos de implementação e desenvolvimento em função 

da sua performance. 

Sim e Koh (2001) utilizaram o BSC como instrumento principal de um processo de 

melhoria e de medição do desempenho da estratégia em um sistema manufatureiro. Com isso, 

obtiveram resultados que fortalecem a avaliação da qualidade, a participação no mercado, o 
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comportamento do cliente, o tempo de desenvolvimento do produto além de técnicas 

inovativas. 

Os fatores críticos de sucesso são fundamentais para o desenvolvimento estratégico; o 

uso do BSC produz informações que fomentam os fatores que podem conduzir uma gestão 

qualitativa mais eficiente. 

Andersen et al. (2004) exemplificam o uso do BSC no contexto da efetividade da gestão 

da qualidade total (TQM), e defendem a terceira geração do BSC, que preconiza a 

implementação de habilidades associadas a TQM e voltados para um controle estratégico 

mais hábil, considerando-se o uso de ferramentas como Benchmarking e dos os padrões ISO 

de qualidade, além de considerar métodos como o Six Sigma no controle estratégico de 

atividades e modelos como o Baldrige.  

3.3.4 Estudos relativos à aplicação de técnicas de Benchmarking 

O uso do benchmarking em casos específicos como da apreciação e elaboração de 

parâmetros para a medição e observação de qualidade são aplicados de forma sutil e sem uma 

freqüência dinâmica em pesquisas envolvendo a temática dos sistemas de saúde. Contudo, 

destaca-se de forma especial por traduzir parâmetros importantes para uma avaliação 

completa do setor. 

Wait e Nolte (2005) através do benchmarking, propõem uma forma de categorização de 

indicadores (Tabela 3.5), para os sistemas de atenção a saúde (SAS). A mensuração destes 

indicadores de desempenho funciona como instrumento imprescindível ao monitoramento e 

avaliação da importância da governança corporativa e de todos os aspectos da gestão desde os 

estágios estratégicos aos operacionais. 

Os autores destacam ainda as dificuldades de se desenvolver estudos nesta área devido à 

carência de informações e de pesquisas inerentes ao assunto e, nesta perspectiva defendem o 

instrumento por eles proposto, devido à sua utilidade no processo de avaliação de dados e 

informações. 

Observando-se os aspectos práticos do uso do benchmarking em sistemas de saúde na 

perspectiva de categorização apresentada por Wait e Nolte (2005), é essencial considerar as 

involuntárias conseqüências do benchmarking, destacando a importância da medição por ela 

mesma; mas, considerando-se que deve haver uma preocupação quanto aos resquícios 

incomensuráveis, eles podem conduzir à uma distorção dos valores e incentivos dentro do 

sistema. 
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Tabela 3.5: Categorias, indicadores de benchmarking em SAS segundo Wait e Nolte (2005). 

Relatório público, responsabilidade 
final
Relatório único interno, auto-
aprendizagem e aperfeiçoamento

Responsabilidade fim para com os fundadores e demais partes 
interessas; identificação de áreas de pobre performance e de 
centros de excelência; Socorro aos pacientes, escolha na 
aquisição e manutenção dos sistemas de atenção a saúde; 
requisição de melhorias e aperfeiçoamento do mantenedor para 
manutenção das áreas de foco

4. Uso de dados

Médico
Hospital
Grupo de atenção primária/ Gestão 
Localidade/Distrito/Região
Nacional

Envolve a quantidade de indicadores para análise, ou seja, o 
nível de publicações em relação a setores importantes no caso 
da saúde como cirurgia, ambulatório entre outros.

3. Nível de Avaliação

Processos
Qualidade, 
Resultado, 
Performance

Desenvolvimento de indicadores que indiquem o caminho mais 
restrito para avaliação especifica, de acordo com o nível de 
desenvolvimento sistêmico e de conhecimento

2. Foco de Medição

Comparação Internacional
Avaliação Nacional

Unidade de comparação em benchmarking que pode estar entre 
sistemas de atenção a saúde regionais ou em sistemas de 
atenção a saúde específicos

1. Nível de Comparação

AlternativasDescriçãoCategorias

Relatório público, responsabilidade 
final
Relatório único interno, auto-
aprendizagem e aperfeiçoamento

Responsabilidade fim para com os fundadores e demais partes 
interessas; identificação de áreas de pobre performance e de 
centros de excelência; Socorro aos pacientes, escolha na 
aquisição e manutenção dos sistemas de atenção a saúde; 
requisição de melhorias e aperfeiçoamento do mantenedor para 
manutenção das áreas de foco

4. Uso de dados

Médico
Hospital
Grupo de atenção primária/ Gestão 
Localidade/Distrito/Região
Nacional

Envolve a quantidade de indicadores para análise, ou seja, o 
nível de publicações em relação a setores importantes no caso 
da saúde como cirurgia, ambulatório entre outros.

3. Nível de Avaliação

Processos
Qualidade, 
Resultado, 
Performance

Desenvolvimento de indicadores que indiquem o caminho mais 
restrito para avaliação especifica, de acordo com o nível de 
desenvolvimento sistêmico e de conhecimento

2. Foco de Medição

Comparação Internacional
Avaliação Nacional

Unidade de comparação em benchmarking que pode estar entre 
sistemas de atenção a saúde regionais ou em sistemas de 
atenção a saúde específicos

1. Nível de Comparação

AlternativasDescriçãoCategorias

 
Fonte: O Autor (2007). 

A observação dos indicadores irá nortear ações que visam o aperfeiçoamento de 

operações de gestão e, consequentemente, a inserção de melhorias nos resultados, ao fim de 

um processo de descentralização na condução centralizada do sistema de saúde (WAIT E 

NOLTE, 2005).  

Os autores consideram que a interpretação do benchmarking pode também apresentar 

problemas, através de dados e informações, em que se enfatiza o desempenho numa visão 

míope dos decisores e, que em sistemas de saúde, o uso dos indicadores ajudam as instituições 

avaliarem o seu nível de qualidade.  

Para Wait e Nolte (2005), embora o benchmarking tenha se transformado em uma parte 

intrínseca da maioria de sistemas de cuidado a saúde, o impacto de iniciativas de 

benchmarking em melhorias no desempenho do sistema e sua integração dentro dos processos 

existentes da política devem ser assinaladas.  

Diversos desafios metodológicos são resgatados no campo do benchmarking e, muitos 

deles estão relacionados à seleção e à qualidade dos indicadores usados para fazer 

comparações internas e entre os sistemas de atenção à saúde. Uma ampliação da pesquisa é 

necessária para assegurar que, na saúde, o benchmarking cumpra seu objetivo de favorecer a 

compreensão do foco dos esforços da política de desempenho dos sistemas do cuidado de 

saúde (WAIT E NOLTE, 2005). 

Recentemente no México, foi realizada uma reforma no sistema de saúde. Em virtude 

disso, Lozano et al (2006), desenvolveram um estudo em que explicam, através de uma 
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ferramenta metodológica, a análise da performance do benchmarking nos estados mexicanos 

que possuem cobertura efetiva deste sistema de saúde.  

No estudo, os autores descrevem, com destaque, a importância de avaliar os estados, 

províncias ou distritos Mexicanos de acordo com o processo de descentralização do sistema 

de saúde. A partir deste ponto, entenderam que é preciso conhecer a responsabilidade fim; ou 

seja, a monitoração do progresso, identificação e determinação do sucesso ou falha, e a 

criação de uma cultura da evidência através dos fatos. 

A análise realizada por Lozano et al (2006), foi possível identificar um cenário voltado 

para atenção à saúde e sua efetiva cobertura e abrangência no atendimento.  

Os autores apontam dados comparativos, onde se pode verificar a cobertura relativa 

entre estados pobres e ricos; 54% em Chiapas (um estado pobre) e 65% no Distrito Federal 

(região mais rica), além disso, esclarece que através da análise do Benchmarking medindo a 

cobertura efetiva, se incentiva os agentes decisores a focalizarem o serviço de qualidade como 

meta, além de garantir o serviço de manutenção e prevenção da saúde. 

Um exemplo particular que enaltece o uso do Benchmarking como um instrumento que 

pode estar presente em diversos níveis de aplicação é apresentado por Cavalieri et al. (2007), 

quando o aplicam na avaliação e comparação da programação de técnicas na manufatura de 

uma forma geral. 

Cavalieri et al. (2007) destacam a dinâmica competitiva do mercado como forma de 

estímulo a diferenciação e consequentemente a adequação das empresas às demandas. A 

proposta envolve a medição do desempenho do sistema para avaliação e solução da 

programação seguindo as seguintes etapas: 

− Etapa da efetividade: trata das medidas e dos indicadores que avaliam o nível da eficácia 

de um único recurso da produção, subsistema ou do sistema total em conseqüência do 

controle de uma solução programada. Nesta etapa a relação de medidas constitui uma 

resposta para o seguinte questionamento: como o sistema de manufatura específico 

desempenha o plano proposto pelo sistema programando? 

− Etapa de robustez: é composto por um conjunto de indicadores que avaliam o nível de 

robustez das soluções programadas: A robustez fortalece a habilidade dos sistemas 

programados para executar a degradação sutil de seu desempenho face aos rompimentos. 

− Etapa da flexibilidade: esta etapa define e coleta resultados relevantes de uma série dos 

testes experimentais, conduzidos com o mesmo sistema, programados em cenários 

diferentes da produção. Nesta etapa a relação de medidas constitui uma resposta para o 
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seguinte questionamento: como o sistema programando age em um tipo maior ou 

diferente de sistemas de manufatura ou de acordo com uma planta diferente da produção? 

Além dessas etapas a estrutura proposta pelo autor define cinco categorias de cenários 

experimentais; ou seja, cinco principais tipos de simulação de esforços: valor determinístico; 

estatística fixa - estado de valor, valor dinâmico interno, valor dinâmico externo, valor 

dinâmico, que servirão para programar a avaliação através da medição do desempenho. 

3.4 Conclusões acerca da revisão da literatura 

Na revisão bibliográfica foi possível desenvolver uma argumentação baseada em 

trabalhos publicados em revistas e periódicos, desenvolvidos em várias partes do mundo.  

Neste espaço é possível descrever uma perspectiva de atuação e desenvolvimento do 

setor de saúde suplementar e, além disso, analisar metodologias que serviram de base para 

trabalhos em experiências diferentes. 

 O conhecimento sobre as atribuições da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), como agente regulador sistêmico dos vários tipos de grupos que aqui foram 

categorizados, destaca-se como mecanismo de implementação e de atenção voltado para a 

execução de melhorias no serviço prestado pelas empresas prestadoras de serviço em saúde 

suplementar. 

A ANS possui a missão de promover a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com 

prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. 

 Neste contexto também se deve ressaltar a importância destas empresas para a 

sociedade, que se beneficia ao passo em que se aumenta a eficiência do setor. 

As metodologias citadas dão uma noção básica da necessidade de se desenvolver 

mecanismos para a formulação de estratégias competitivas adequadas à realidade do mercado 

em que atua a empresa. O uso do Benchmarking como ferramenta, por exemplo, possui um 

campo amplo de aplicação, haja vista o potencial de informações que podem ser gerenciadas e 

possivelmente utilizadas no âmbito estratégico de uma organização.  

Neste trabalho, obteve-se dificuldades relacionadas à quantidade de trabalhos 

publicados acerca do assunto que envolve o setor de saúde suplementar. .Mas de uma forma 

geral, pode-se afirmar que os trabalhos citados fornecem um panorama geral da necessidade 

de se buscar informações inerentes ao desenvolvimento de políticas estratégicas eficazes para 

o setor em estudo. 
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4 MODELO PARA A FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA EM EMPRESAS 

DO SETOR DE SAÚDE 

Neste capítulo se descreve a proposta de um modelo para formulação estratégica em 

empresas do setor de saúde. 

Este modelo está embasado por dois critérios de excelência: Estratégias e Planos; 

Informação e Conhecimento do Modelo Brasileiro de Excelência da Fundação Nacional de 

Qualidade (FNQ, 2007). 

O Modelo segue as descrições realizadas na fundamentação teórica deste trabalho, 

destacados no Capítulo 2, embasado em procedimentos norteadores para o processo de 

formulação, a partir de uma visão de Planejamento Estratégico. 

Inicia-se a partir da construção descritiva da percepção do que vem a ser qualidade, no 

contexto do estabelecimento de um padrão definido por critérios flexíveis e sistêmicos.  

A análise do ambiente na composição de verificação de melhor aplicabilidade, baseia-se 

na estratégia prescritiva - as cinco forças competitivas de Porter (1986) - e na estratégia 

adaptativa nas arenas da competição de D’Aveni (1995), comparando-se para perceber aquela 

que melhor se adequa à realidade das empresas de saúde.  

O componente da qualidade analisado no contexto estratégico por Paladini (2004) 

especifica as estratégias gerais da gestão da qualidade da seguinte forma:  

1. Enquanto filosofia que compreende estratégias relativas à concepção das ações;  

2. Enquanto conjunto de métodos que envolvem ferramentas simples ou, 

eventualmente, mais elaboradas, destinadas a dar forma a suas ações;  

3. Enquanto melhoria contínua abrangendo estratégias que visam definir a melhor 

maneira de executar ações produtivas;  

4. Enquanto serviço com estratégias que visam promover uma análise de como a 

empresa presta atendimento a seus clientes e assim definir sua melhoria; 

5. Enquanto envolvimento da mão-de-obra através de estratégias que visam 

desenvolver formas sistemáticas de garantir que a mão-de-obra esteja 

permanentemente comprometida com os consumidores internos e externos. Esta 

estratégia geral considera ainda quatro aspectos básicos: (a) Descrição de suas 

características; (b) Exemplos de aplicação; (c) Benefícios; e (d) Restrições de seu 

emprego. 
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Para a execução plena do modelo proposto podem ser utilizadas informações fornecidas 

pelo Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997) da organização, como forma de se 

auferir maiores informações acerca da medição do desempenho.  

 Em se definindo os critérios de qualidade, numa perspectiva estratégica de longo prazo, 

visto que a formulação estratégica busca atender a metas globais para garantia da 

sustentabilidade organizacional, logo se constitui uma cadeia de pensamentos, a partir da 

percepção da necessidade de se planejar alternativas estratégicas mais eficientes. 

Neste contexto deve-se definir o mecanismo de medição que se adapte ao processo 

sugerido. O modelo proposto possui como sustentação o uso do Benchmarking, sugerido por 

Pagliuso (2005), através do Relatório do Comitê Temático da FNQ, para comparar 

desempenho dos processos, prática de gestão ou produto da organização com os processos, 

práticas ou produtos similares, que estejam sendo executados de maneira mais eficaz e 

eficiente, na própria ou em outra organização, para entender as razões do desempenho 

superior, adaptar à realidade da organização e programar, neste caso, melhorias estratégicas 

significativas. 

4.1 Utilidade do Modelo Proposto para o Setor de Saúde Suplementar 

O cenário que envolve as operadoras de planos de saúde é regulado no Brasil pela ANS. 

O importante a destacar neste sentido é como a própria agência reguladora apresenta o setor 

ao identificar as dimensões de exigências vigentes, principalmente as financeiras.  

Para funcionar, uma operadora de saúde precisa estar cumprindo as regras pré-

estabelecidas pela ANS; por exemplo, um plano de saúde deve possuir como salva-guarda um 

capital de aproximadamente R$ 10.000.000,00 aplicados em fundos de investimentos 

independente de seu capital de giro; ou seja, para oferecer ao consumidor uma garantia, caso a 

empresa venha a falir, o mesmo terá sua cobertura garantida por outra operadora que 

naturalmente receberá o valor respectivo da aplicação. A ANS regula e fiscaliza este 

procedimento periodicamente, exigindo mensalmente extratos que comprovem as aplicações.  

A regulamentação dos planos privados de assistência à saúde é um processo complexo e 

que possui uma série de definições e exigências que devem ser cumpridas pelas empresas que 

participam do setor.  

A Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE, 2008) descreve 

sucintamente o conjunto de Leis e Medidas reguladoras do setor que convém descrever aqui 

para que seja percebido o ambiente de atuação das empresas: 
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− A Lei nº 9.656/98 tem 36 artigos que se desdobram em uma infinidade de parágrafos e 

incisos. - Os artigos 24 e 35 se desdobram pelo abecedário, do 24-A ao 24-D, e do 35-

A ao 35-L, todos com parágrafos, etc.  

− Foram editadas 45 Medidas Provisórias, muitas delas alterando o texto da Lei, e uma 

Lei específica que dispõe sobre a especialização das sociedades seguradoras em planos 

privados de assistência à saúde.  

− Criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Lei nº 9.961, de 

28/01/2000, e cuja sede, constituída na cidade do Rio de Janeiro, a autarquia tem por 

finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas 

relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das 

ações de saúde no país. 

− As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação da Emenda 

Constitucional nº 32, continuam em vigor até que medida provisória ulterior as 

revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.  

− Assim, fica em vigor a Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/08/2001, e mais: - 95 

Resoluções RDC, 117 Resoluções Normativas RN e 250 Resoluções Operacionais 

RO, da Diretoria Colegiada da ANS; 23 Instruções Normativas, da Diretoria de 

Desenvolvimento Setorial, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos e da 

Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras;  

− 21 Resoluções RE, que são as Resoluções das Diretorias de Desenvolvimento Setorial, 

Normas e Habilitação dos Produtos, e Fiscalização, da ANS; - 25 Resoluções do 

Consu, que é o Conselho de Saúde Suplementar;  

− 40 Portarias da Secretaria de Assistência à Saúde. 

A avaliação do setor através da verificação da análise estratégica e competitiva envolve 

o contexto de adaptação a realidade do mercado, onde as empresas maiores tendem a engolir 

as menores. Observa-se, portanto, que o setor de saúde suplementar segue criteriosamente as 

características de empresas hipercompetitivas, dispostas em um cenário onde existem 

constantes mudanças e movimentos dinâmicos, como pontua D’Aveni (1995), quando afirma 

que a entrada constante de empresas externas no mercado e o ambiente de constantes fusões, 

adoção de novas tecnologias e etc., também evidenciam esta amplitude. 

As análises propostas neste modelo, sintetizam um processo de integração de 

informações baseadas em pressupostos de qualidade que envolvem a avaliação de 
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informações e a análise estratégica e competitiva, etapas fundamentais aos procedimentos de 

adaptação das empresas ao setor, e ao ambiente que além de ser sistematicamente regulado é 

competitivo ou hipercompetitivo. 

Neste contexto, convém retomar o entendimento sobre a Hipercompetição. D’Aveni 

(1995), prefaciando sua obra, afirma que este fenômeno resulta da dinâmica de manobras 

estratégicas entre combatentes globais e inovadores; ou seja, é uma competição em ritmo 

altamente acelerado, baseada em posicionamento de preço e qualidade, na capacidade de criar 

um novo Know-how e estabelecer pioneirismo. É uma competição baseada em reservas 

financeiras vultosas.  

D’Aveni (1995) destaca que uma empresa hipercompetitiva, além de se enquadrar 

nestas questões, necessita corresponder às exigências impostas pelo estado que a regula e 

controla. Caso este, semelhante ao do presente estudo. 

A análise aplicada do modelo proposto possui uma utilidade estratégica fundamental 

para as empresas do setor de saúde suplementar que visam a definição de diretrizes que, 

naturalmente, terão como conseqüência a implantação de ações como a adoção de práticas de 

melhoria que agreguem maior estabilidade, trata-se, de um cenário sistêmico complexo onde, 

de acordo com a ANS, o setor de saúde suplementar reúne mais de 2000 empresas operadoras 

de planos de saúde em todo o país, envolvendo profissionais da área médica e de outras áreas 

afins. Além disso, também participam deste universo, hospitais, laboratórios e clínicas, que 

atendem mais de 37 milhões de consumidores que utilizam planos privados de assistência à 

saúde com o intuito de realizar consultas, exames ou internações. 

4.2 Proposta do Modelo para Formulação Estratégica  

O modelo proposto busca instrumentalizar o processo do pensamento estratégico da 

organização dentro da lógica da formulação de estratégias voltadas para a qualidade em seus 

aspectos mais peculiares. 

O processo de formulação estratégica segue a seqüência que completa o raciocínio com 

outras fases complementares a de controle e implementação, fechando um ciclo de 

pensamento e promovendo a própria formação de diretrizes estratégicas apoiadas por um 

processo de revisão e avaliação.  

O modelo de formulação estratégica encontra-se dividido em três fases: I – Análise do 

Macroambiente; II – Análise Crítica – Revisão dos Planos e III – Aplicação do 

Benchmarking, como se pode observar na figura 4.1. 
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Figura 4.1: Modelo de Formulação Estratégica 
Fonte: O Autor, (2007) 

Estas fases foram descritas com maior nível de especificações a partir dos itens 

seguintes para desenvolver os aspectos conceituais pertencentes ao modelo proposto, bem 

como discutir sua estrutura e as perspectivas estratégicas que desenvolvidas no âmbito da 

empresa objeto de estudo seu ambiente de atuação, a influência do mercado, do governo e da 
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sociedade em relação as suas atividades e operações , ou seja, medidas de desempenho para 

enfrentar a concorrência e atuar de forma diferenciada. 

4.2.1 Análise do Ambiente 

A análise do ambiente deve ser o passo inicial dado no estudo, pois com ela pode-se 

estabelecer um panorama geral sobre as condições atuais do mercado, suas restrições e, 

consequentemente, suas carências.  

Para efeito deste modelo apresenta-se dois pontos de vista que podem ser escolhidos 

levando-se em consideração a estrutura organizacional e o nível de competitividade em que se 

situa a empresa ou mesmo o setor em questão: a estratégia prescritiva ou a estratégia 

adaptativa.  

Os mecanismos de observação, voltados para a estratégia prescritiva, se desenvolvem 

sob uma visão mais tradicional (Figura 4.2), onde se evidenciam o uso das cinco forças 

competitivas propostas por Michael Porter.  

A aplicação desta visão permite a empresa traçar suas estratégias seguindo passos 

analíticos e focados nos seguintes aspectos: 

− Criação de vantagem competitiva; 

− Adequação ao mercado; 

− Implementação de processos sustentáveis; 

− Análise das barreiras aos novos entrantes; 

− Visão de longo prazo a partir de um planejamento de metas estratégicas e financeiras;  

− Estudo das oportunidades e ameaças dos pontos fortes e fracos da organização, 

embasado no SWOT. 

Estas análises configuram a construção de um pensamento estratégico, que orienta o 

posicionamento da organização de forma estruturada.  

Deve-se ressaltar que estes princípios estimulam o processo de criatividade 

organizacional que, através da competitividade, busca novas formas de sucesso e 

diferenciação, proporcionando transformações e mudanças em um ambiente de estímulo a 

novas idéias. 

A visão de futuro é contemplada nesta análise, em todos os seus processos, pois as 

mudanças e adaptações às exigências do mercado são sempre acompanhadas de inovações e 

tecnologias, que melhoram a atuação estratégica e configuram-se em alternativas mais 

promissoras às organizações. 
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Figura 4.2: 1ª Fase: ênfase na estratégia prescritiva  

 Fonte: O Autor, (2007) 

Porter (1986) descreve a estratégia competitiva como forma de desenvolvimento de 

ações defensivas e ofensivas no âmbito de atuação no mercado, afim de não comprometer a 

aplicabilidade das cinco forças competitivas e garantindo assim, o sucesso das ações e o 

retorno do investimento então realizado. O autor apresenta três estratégias genéricas (Figura 

4.3) que servem de base para conduzir a aplicação das cinco forças e, enfim, enfrentar a 

concorrência. 

1- Liderança no custo total: defende o investimento eficiente em uma estrutura 

agressiva quanto ao controle de custos, baseado na experiência de redução de custos, 

e em uma gestão financeira sólida que visa a redução de gastos.  

2- Diferenciação: Envolve o processo criativo de diferenciação, para que um produto ou 

serviço seja considerado único no âmbito de sua atuação.  

3- Enfoque: estabelece um foco de atuação, seja para uma região geográfica, um grupo 

determinado de clientes, por uma linha de produtos, ou por um determinado 

segmento de serviço. Este tipo de estratégia pode assumir formas variadas de 

atuação, compreendendo um sistema flexível que se adequa a percepção estratégica 

da organização. 
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Figura 4.3: Três Estratégias Genéricas 

Fonte: Porter, (1986) 
 

Na análise do ambiente, no contexto das cinco forças competitivas, considera-se a 

estrutura estratégica necessária para uma empresa. A construção da vantagem competitiva, 

mais apropriada para análises primárias em organizações que não possuem qualquer 

embasamento estratégico. 

Na primeira fase do modelo proposto, também é possível de acordo com a perspectiva 

da organização, considerando seu nível de estrutura estratégica e, naturalmente, diante do 

campo em que atua, considerar o uso da estratégia adaptativa; ou seja, analisar o contexto da 

hipercompetição através das quatro arenas competitivas propostas por D’Aveni (1995) como é 

possível observar na Figura 4.4. 

A percepção da hipercompetição considera os aspectos dinâmicos relativos às 

constantes mudanças do mercado e do amplo nível de adaptação que se exige das empresas, 

em um ambiente flexível, onde não se evidencia a criação de vantagem competitiva, mas a 

destruição criativa da vantagem do concorrente. 

A análise das arenas competitivas transcende a estratégia prescritiva das cinco forças de 

Porter, embora a mesma sirva como parâmetro conceitual para a expansão do conhecimento 

empregado. 

A destruição da vantagem tradicional do oponente se concretiza a partir de um processo 

de criação de novas vantagens; ou seja, da atualização e acompanhamento das movimentações 

principalmente econômicas, que se traduzem na evolução dos segmentos motores da 

economia. 

 D’Aveni (1995) intitula este processo como “interações estratégicas dinâmicas”, que 

são definidas e distribuídas nas quatro arenas:  

1- Competição em custo e qualidade;  
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2 – Competição em timing e know-how;  

3 – Competição para a criação e destruição de fortalezas;  

4 – Competição para o acúmulo e neutralização de reservas financeiras.  

A partir da execução destes processos é que se dá a evolução das empresas em favor de 

um novo ambiente estratégico, movido pela vantagem competitiva, alimenta o mecanismo de 

inovação até um determinado tempo. 
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Figura 4.4: 1ª Fase: ênfase na estratégia adaptativa 

 Fonte: O Autor, (2007) 

A análise, através do uso das arenas competitivas, pode ser realizada gradativamente, e 

não necessariamente abordando todos os aspectos das dinâmicas estratégicas. Por se tratar de 

um todo muito complexo, é possível destacar as informações coerentes com a realidade do 

ambiente econômico, descrever as características mais relevantes para a empresa e o setor em 

debate. 

Esta etapa do modelo convém ser aplicada principalmente dentro da perspectiva de 

crescimento do setor, independente de qual seja, se indústria, comércio, tecnologia, ou 

serviço.  
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A hipercompetição é uma realidade que sugere a lógica de superação onde os mais 

fortes tendem a superar os mais frágeis, e assim sucessivamente. Dependendo da visão 

estratégica e do desenvolvimento do mercado, aquele que é frágil pode crescer e tornar-se 

forte. 

Diante do exposto torna-se imprescindível a necessidade de acompanhar a economia, as 

decisões do governo e as leis que regulam o setor.  

Observe-se que tudo isso cria uma dinâmica de mercado, onde o crescimento 

econômico e a estabilidade de uma moeda geram um efeito determinante no processo 

competitivo. A visão, então necessária para a organização, vai além das preocupações com a 

eficiência e o desempenho organizacional que abrangem decisões externas além do 

comportamento da concorrência.  

Na análise do ambiente, é diagnosticado o campo dinâmico que envolve o cenário 

estratégico da organização, onde é escolhida a forma de descrição estratégica que melhor se 

aplica à organização e ao setor em que atua.  

A análise do ambiente, neste modelo leva à, consequentemente, indicação de caminhos 

que podem ser seguidos e adotados para efeito da melhoria no desempenho estratégico. 

Contudo, é preciso antes de tomar decisões, voltar e olhar para a situação corrente da 

organização. 

4.2.2 Análise Crítica 

A análise crítica do modelo proposto envolve informações da organização obtidas 

através do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997), sistema de gestão estratégica 

utilizado para a obtenção de visão de longo prazo, uma vez que estabelece parâmetros 

estratégicos baseados na visão de futuro, utilizando indicadores financeiros e não-financeiros. 

A partir da análise das informações fornecidas pelo BSC pode-se compreender as 

situações de dificuldade e, possivelmente, identificar os problemas mais críticos existentes na 

organização. Para efeito desta análise, recomenda-se que a organização já possua este 

instrumento em uso; ou seja, não sendo objetivo da mesma a implantação do BSC, é 

necessário que a empresa possua informações auferidas através do uso do BSC já implantado, 

tendo em vista que o mesmo funciona como um instrumento de medição do desempenho 

operacional. 
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Este estudo irá identificar a visão estratégica da organização a partir das perspectivas 

compreendidas no BSC, a perspectiva financeira ou dos acionistas, dos clientes, dos processos 

internos da empresa e do aprendizado e crescimento.  

Com isso será possível descrever passos cruciais para o desenvolvimento do modelo em 

questão através da interpretação da atual situação e da visão e estratégia da organização; 

perceber o processo de comunicação e associação dos objetivos e medidas estratégicas 

utilizadas, estabelecendo um parâmetro de comparação com as necessidades visualizadas na 

análise do macro ambiente; compreender o planejamento, o estabelecimento de metas e o 

alinhamento de iniciativas estratégicas e, além disso, observar o processo de desenvolvimento 

de melhoria do feedback e do aprendizado estratégico existente na organização. 

A análise crítica fornece deste modo,indicadores para o estabelecimento de critérios de 

qualidade (Figura 4.5), que precisam ser avaliados no contexto estratégico. E, posteriormente, 

utilizados na aplicação da fase seguinte, o benchmarking. 
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Figura 4.5: 2ª  Fase – Análise Crítica 
Fonte: O Autor (2007) 

4.2.3 Benchmarking 

A terceira fase do modelo tem como finalidade seguir, no processo de avaliação, a 

formulação de diretrizes estratégicas a partir das informações auferidas nas fases anteriores, 

(Figura 4.6). O benchmarking é utilizado para medir  produtos, serviços ou processos  e o 
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desempenho em relação a concorrência. Neste caso, considera-se aqueles principais 

concorrentes; ou seja, aqueles que possuem um maior domínio de mercado. 
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Análise do concorrente utilizando-se o produto como ponto de partida (engenharia 
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Figura 4.6: 3ª Fase – Benchmarking 
Fonte: O Autor (2007) 

Para este modelo o benchmarking funciona como um apoio ao estudo principalmente 

pela estrutura sugerida por Pagliuso (2005), que o divide em cinco etapas: 

1-Planejar;  

2-Coletar;  

3-Analisar;  

4-Adaptar e,  

5-Melhorar.  

As atividades desenvolvidas nesta fase possuem a característica particular de reunir as 

informações obtidas, tanto na realização da pesquisa de benchmarking através do uso de um 

questionário aplicado entre as empresas que concordam com a realização do estudo, e com as 

trocas de conhecimento provenientes do mesmo, como na comparação de informações obtidas 

no desenvolvimento das fases anteriores do modelo. 
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O questionário elaborado para subsidiar o modelo (Apêndice 1) preconiza a participação 

voluntária das empresas. Entretanto, destaca-se que quanto maior a participação das empresas, 

maior a indicação de melhores práticas.  

As empresas participantes devem conhecer o objetivo fim de sua aplicação, que é o 

desenvolvimento de melhores práticas na gestão de serviços, através do desenvolvimento de 

diretrizes estratégicas.  

Desta forma, entende-se que as formas de estudo, análise de dados e informações 

seguem as orientações descritas na metodologia deste trabalho, podendo-se, de acordo com a 

necessidade, explorar as ferramentas estatísticas e de análise disponíveis que sejam eficazes  

na discussão dos resultados. 

A Figura 4.7, apresenta as fases do benchmarking, que caracterizam os seus cinco 

passos, além do seu objetivo fim.  
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Figura 4.7: 3ª Fase- Benchmarking continuação 
Fonte: O Autor (2007) 

O benchmarking é realizado levando-se em consideração informações auferidas nas 

fases anteriores. É conveniente citar que o mecanismo de comparação existente na primeira 

fase, ao se tratar as arenas competitivas, em muito se parece com a análise do benchmarking. 

79 

O uso do benchmarking facilita o processo de aferição das diretrizes estratégicas, visto a 

acurácia de ambos instrumentos de análise em relação à comparação de informações entre os 

concorrentes, a fim de, auxiliar o pensamento estratégico em uma organização e implementar 

melhorias que envolvem a própria gestão da qualidade. 
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Para Zairi e Leonard (1995) o Benchmarking é usado em nível estratégico para a 

determinação de padrões de desempenho com relação a quatro prioridades corporativas, que 

sejam capazes de favorecer melhores práticas no processo de busca da melhoria do 

desempenho, são elas: 

− Satisfação do consumidor; 

− Motivação e satisfação do funcionário; 

− Participação de mercado; 

− Retorno sobre os ativos. 

Esta ferramenta não só apóia o processo de encontro de melhores práticas para uma 

corporação, mas busca, através da comparação com concorrentes fortes, apoiar o mecanismo 

de definição de estratégias corporativas importantes no processo de diferenciação e também 

aprender com seu concorrente, principalmente quando se trata de qualidade dos produtos e 

serviços. 

É válido comentar que o benchmarking não se trata de uma ferramenta independente, e 

demanda vários tipos de envolvimentos e estímulos que se originam na própria organização 

envolvida.  

O benchmarking é considerado importante para a empresa em diversos quesitos, tais 

como: (1) Planejamento; (2) Desdobramento de políticas como a definição de metas e 

objetivos; (3) Busca de solução de problemas; (4) Melhoria contínua; (5) Satisfação do 

consumidor; (6) Mudança cultural; (7) Aprendizagem contínua; (8) Gestão baseada em fatos; 

(9) Melhoria do processo da empresa; e, (10) Para o desenvolvimento da estratégia ou das 

diretrizes estratégicas, que concretiza seu uso. 

A integração das cinco fases (1) planejar, (2) coletar, (3) analisar, (4) adaptar (5) 

melhorar, no escopo de aplicação do benchmarking segue os princípios sugeridos por 

Pagliuso (2005), através do Relatório do Comitê Temático da FNQ:  

Reciprocidade (não se deve perguntar nada que não se gostaria de responder); 

Analogia (deve ser realizados com relação a processos, práticas, produtos e até 

mesmo resultados similares, para permitir comparação e a adaptação dos resultados); 

Medição (capacidade de medir o produto, prática ou processo é crucial para se 

identificar parceiros com melhores resultados); Validade (deve se basear em fatos e 

dados válidos, sob o risco de não gerar melhorias nos processos ou até piorá-los, 

caso os dados não sejam verdadeiros). 

Os vários tipos de benchmarking evidenciam as várias formas de se poder desenvolver 

mecanismos de avaliação da empresa, através dos concorrentes e de sua atuação em serviços, 
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processos e produtos. Confirma-se, com a percepção do melhor entre os melhores e, 

naturalmente, da possibilidade de se desenvolver alternativas para resolução e problemas 

estratégicos de diferenciação da concorrência. 

Zairi e Leonard (1995) identificam quatro tipos de benchmarking: (1) Competitivo; (2) 

Funcional; (3) Interno; e, (4) Genérico. O primeiro explica a relação com a concorrência, se 

melhor ou pior; o segundo, compara funções específicas, tal como serviço; o terceiro, 

significa necessariamente a comparação com outras empresas e, o quarto é mais geral e como 

o propriamente designado, abrange os principais processos existentes no negócio, dando-lhe 

característica de complexidade; ou seja, o benchmarking genérico é multifuncional, podendo 

ser avaliado por mais de um processo entre empresas de grande porte. 

Estes quatro tipos de benchmarking são identificados no modelo com intuito de 

apresentar uma dimensão de evolução (Figura 4.8) e, ao mesmo tempo, de flexibilidade em 

sua aplicação, sendo realizado parte a parte de acordo com a necessidade da organização. 

Neste sentido, pode-se restringir ao aspecto mais preciso que se deseja averiguar, e sendo, 

neste caso especifico, a necessidade de elaboração de diretrizes estratégicas para a 

organização, uma evidência. 

Qualquer indústria, 
qualquer processo, 
em qualquer lugar

Contra si mesmo

Não concorrente

Concorrente 
direto

Reativo Proativo Parte do processo de 
gestão da empresa

Benchmarking 
competitivo

Benchmarking 
funcional

Benchmarking 
interno

Benchmarking 
genérico

Tempo
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Benchmarking 
competitivo

Benchmarking 
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Benchmarking 
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Benchmarking 
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Figura 4.8: A evolução de tipos de benchmarking 
Fonte: Zairi e Leonard (1995) 

4.3 Considerações Relativas ao Modelo Proposto 

O modelo proposto possui uma característica pontual, com a finalidade de desenvolver 

diretrizes estratégicas dentro de uma perspectiva voltada para a melhoria do desempenho e da 

qualidade, observando-se ações internas da organização e sua relação com o mercado.  

81 
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Procura atender à grande carência das empresas em desenvolver metodologias 

aplicáveis capazes de aferir informações realmente úteis ao contexto em que estão inseridas. 

Atendendo à necessidade de se atualizar e de rever seus planos e estratégias a fim de ajustar-

se as novas demandas do mercado em que atua. 

A análise do ambiente traz uma visão ampla, envolvendo a visão competitiva e toda a 

relação econômica que influencia medidas e ações voltadas para o desenvolvimento de 

melhorias, sejam em serviços, produtos ou processos. 

Tanto as cinco forças, como as arenas competitivas possuem características criteriosas 

capazes de fundamentar e estruturar o pensamento estratégico, adaptando a empresa a um 

novo mundo que se altera e se modifica constantemente, exigindo que as empresas busquem 

alternativas que as diferenciem umas das outras, a fim de que possam conquistar cada qual 

seu espaço, nele permanecer e dominar o mercado. 

 Deste modo, aliado a uma visão mais interna, através do uso de informações aferidas 

com a aplicação do BSC na organização, conseguir estabelecer parâmetros de relação com o 

mercado e analisar criteriosamente sua atual condição diante dos concorrentes. Esta análise 

integrada a uma visão competitiva bem definida e adequada servirá de base neste modelo para 

o desempenho do benchmarking. 

O benchmarking possui um ponto crucial no desenvolvimento do modelo, que é a 

aplicação da técnica comparativa, ou seja, a formulação de informações comparativas que se 

dão através da pesquisa junto aos concorrentes, naturalmente avaliados sob a égide da ética, a 

fim de desenvolver o conhecimento e contribuir com a evolução de processos inovativos e de 

qualidade, através do desenvolvimento do conhecimento. 

As atividades de análise sugeridas nesta proposta estão embasadas em fundamentos e 

princípios do Modelo de Excelência da Gestão – MEG, elaborado pela FNQ, e que pode ser 

analisado na base conceitual deste trabalho.  

Como fundamentos pode-se lembrar: a visão sistêmica, o aprendizado organizacional, a 

proatividade, a inovação, a liderança e constância de propósitos, a visão de futuro, o foco no 

cliente e no mercado, a responsabilidade social, a gestão baseada em fatos, a valorização das 

pessoas, a abordagem e orientação por processos, refletem as práticas que geram a 

credibilidade no mercado. 

Os princípios complementam esses fundamentos e estão distribuídos em oito critérios 

com suas respectivas pontuações. Estas pontuações permitem nivelar os serviços oferecidos 
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pelas empresas, pois definem um padrão de excelência em: liderança, estratégias e planos, 

clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. 

Desta forma, a execução deste modelo busca simplificar o alcance de melhorias nas 

práticas em dois dos critérios acima mencionados: estratégias e planos; e informação e 

conhecimento. 

No que se refere ao primeiro critério, o modelo visa auxiliar no processo de formulação 

e desdobramento de estratégias bem como no planejamento da medição do desempenho.  Já 

para o segundo, o objetivo é desenvolver melhorias nas práticas de gestão das informações da 

organização através de informações comparativas e de uma efetiva gestão do capital 

intelectual. 

Portanto, o sistema expresso no modelo proposto fortalece uma cultura de excelência, e 

justifica a sua aplicação, identificando pontos de esforços dinâmicos que auxiliam o processo 

de gestão, servindo de suporte a uma visão de futuro que se consolide com as boas práticas 

em qualidade. 

Ainda possibilita integrar uma visão estratégica bem definida aos processos de uma 

organização aliados às alternativas de gestão, com ênfase em qualidade e com o intuito de 

definir melhores práticas de gestão estratégica que buscam o aprimoramento do desempenho 

operacional e a colocação da organização em um patamar cada vez mais bem quisto pelos 

clientes.  

Estas inter-relações evidenciam o nível de comprometimento dos atores envolvidos, ou 

seja, das partes interessadas, pois delas deve emanar desejo do cumprimento das metas 

internas e das diretrizes estratégicas, percebidas através do uso de ferramentas estratégicas, 

como a análise das cinco forças competitivas ou a análise das arenas da competição, do BSC e 

do benchmarking. 

O modelo busca de forma prática transformar em informações usuais ás práticas de 

gestão, que favoreçam o exercício da melhoria da qualidade nos processos, produtos ou 

serviços a que se aplique. 

4.4 Conclusões Inerentes ao Modelo para Formulação Estratégica 

O uso deste modelo viabiliza maior sustentabilidade ao processo de pensamento 

estratégico que prioriza a formulação estratégica no ambiente da gestão da excelência. 

A compreensão da amplitude dos processos que envolvem a qualidade é o grande foco 

de atuação do trabalho, pois se fundamenta em uma sistemática analítica que gera 
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credibilidade ao tratamento da informação, como capital intelectual bastante valorizado nos 

dias atuais. A gestão do conhecimento em estratégia é tratada com bastante propriedade, 

respeitando-se os aspectos voltados para a interligação com os resultados esperados, após a 

aplicação do modelo. 

A vantagem estratégica, complementa um sistema integrado de qualidade, e alimenta 

um processo de informações e conhecimento consolidados em diversas cadeias de relações 

internas e externas a organização: como as informações econômicas, informações relativas a 

cultura corporativa, social, política e legal, ao desenvolvimento interno das organizações 

principalmente no tocante a novas tecnologias e inovação, a valorização profissional e da 

mão-de-obra, da concorrência, dos fornecedores e das relações internacionais. 

As organizações precisam, dentro deste contexto, trabalhar seus aspectos internos de 

gestão primando-se sempre pela qualidade. A percepção estratégica vislumbra uma atuação 

intrínseca nos setores relacionados ao serviço como: marketing, produção, finanças, pessoas, 

pesquisa e desenvolvimento. Estes serviços justificam a necessidade da formalização do 

pensamento estratégico garantindo o fortalecimento da resposta às perspectivas esperadas em 

qualidade. 

Este instrumento de análise cumpre as descrições previstas como a análise das 

características do setor de prestação dos serviços de saúde suplementar e seu mercado, em que 

atuam operadoras de planos de saúde devidamente reguladas pela ANS. 

Através do modelo proposto é possível descrever os mecanismos analíticos do ambiente 

político-legal que envolve as empresas do setor, identificar organizações e seus processos de 

desempenho, estudá-los, e executar a análise comparativa de informações entre as mesmas. 

Todo este desenvolvimento busca assegurar a formação de diretrizes, que norteiem a ação 

estratégica em saúde suplementar, garantindo o reforço de seu uso como instrumento principal 

na busca pela excelência nos critérios, Estratégias e Planos e Informações e Conhecimento. 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são descritos os argumentos conclusivos do trabalho realizado. 

Considera-se, portanto, todo levantamento teórico relacionado aos temas abordados, como: 

qualidade em serviços, modelos e descrição de critérios de excelência em gestão, 

planejamento estratégico, o entendimento de análises que envolvem a competitividade e a 

percepção das estratégias prescritivas ou adaptativas e, bem como, da formatação aplicativa 

de ferramentas técnicas, como BSC e o Benchmarking, nos processos de administração. 

A saúde suplementar, discutida no trabalho de forma a elucidar a aplicação do modelo 

desenvolvido, faz parte desta contextualização conclusiva. A seguir apresenta-se as limitações 

para a realização do trabalho, bem como as recomendações para trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões 

A visão sistêmica da gestão de serviços transmite a percepção teórica dos conceitos 

trabalhados, compreendendo-se que o produto do serviço, na maioria das vezes, se traduz no 

próprio atendimento ao cliente e sua impressão acerca da qualidade. 

Sabe-se que esta percepção sistêmica faz parte de um dos cinco objetivos de 

desempenho da produção; com efeito, as aplicações teóricas objetivam, de forma prática, nas 

organizações, maximizar os processos de eficiência a fim de alcançar a total eficácia. Baseia-

se em procedimentos padronizados que aliam fenômenos qualitativos e somam resultados 

positivos nos processos operacionais. 

E, além disso, percebe-se que, o alcance de melhorias que identificam a presença da 

qualidade no desempenho estratégico, tático e operacional, garante ao cliente o produto ou 

serviço no padrão e nível desejado. 

Esta dinâmica permite ao estudo compreender as diversas etapas necessárias para a 

evolução do pensamento estratégico organizacional, até a colocação em prática de 

procedimentos que possuem efeitos que geram conseqüências futuras em uma empresa, ou 

seja, seu sucesso ou fracasso. 

A qualidade deve ser discutida em seus vários âmbitos, como melhor explica o Modelo 

de Excelência da Gestão da FNQ: a liderança; estratégias e planos; sociedade; informações e 

conhecimento; pessoas; processos e resultados.  

A ênfase dada neste trabalho parte de pressupostos básicos que dão início à formação de 

pensamentos de qualidade. Antes de tudo a função de planejamento contextualiza tal 
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necessidade; no planejamento se definem as funções estratégicas e técnicas que deverão ser 

implantadas em uma organização. Para tanto, fazem-se necessários vários estudos que vão 

desde a sua auto-análise até a análise externa a empresa.  

Esse entendimento contribui fortemente como embasamento e fortalecimento de 

conhecimentos estratégicos e de qualidade voltados ao estudo do setor de saúde suplementar, 

pois, de acordo com o alto grau de exigências regulatórias por parte do Estado, o ambiente 

organizacional torna-se complexo e envolvido numa cadeia de informações que migram da 

condição de atender às exigências e sobreviver às demandas de um mercado hipercompetitivo. 

O modelo desenvolvido neste trabalho buscou concatenar as necessidades de um setor 

fortemente caracterizado pelo ambiente regulador e também pelo alto grau de competitividade 

entre empresas do setor.  

De acordo com a proposta de avaliação do macroambiente, é preciso que exista uma 

compreensão do cenário competitivo, e uma percepção de futuro bem clara, pois o setor de 

saúde suplementar é muito sensível as mudanças legais, estando sujeito a impactos 

econômicos e funcionam em constante interação com o âmbito de decisões do governo acerca 

da economia e desenvolvimento do país. 

Toda a contextualização das operadoras que, indireta e diretamente, concorrem entre si, 

fortalecem uma imagem de mercado hipercompetitivo, sendo as empresas e entidades que 

atuam no setor de saúde suplementar, organizações que possuem um alto nível de 

movimentação financeira e, além disso, precisam oferecer aos consumidores os planos de 

assistência à saúde seguindo as determinações definidas pela ANS; ou seja, classificando-os 

em 8 modalidades: administradoras, cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, 

instituições filantrópicas, autogestões (patrocinadas e não patrocinadas), seguradoras 

especializadas em saúde, medicina de grupo e odontologia de grupo.   

As técnicas do BSC e benchmarking interagem no modelo, com o objetivo de identificar 

a realidade individual da organização, promovendo uma auto-avaliação, e enfim uma 

comparação de informações inerentes às práticas de excelência das empresas do setor, 

configurando a busca por melhorias e consequentemente a formulação de diretrizes 

estratégicas e dinâmicas, que vislumbram um posicionamento diferenciado e rico em 

vantagens competitivas no futuro. 
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5.2 Limitações e Recomendações para Trabalhos Futuros 

As limitações encontradas estão relacionadas as poucas publicações internacionais e 

nacionais encontradas, relativas ao desenvolvimento da qualidade em empresas do setor de 

saúde suplementar, principalmente que evidenciem a aplicação do Benchmarking como 

ferramenta de implementação de melhorias para o setor de saúde. 

Pode-se considerar como limitação a necessidade de se aplicar o modelo para a 

formulação estratégica em empresas do setor de saúde, como forma de fortalecer os 

pressupostos apresentados no modelo, embora as técnicas apresentadas sejam por demais, 

atestadas em outras experiências. 

As recomendações propostas são sugestões que objetivam a viabilização da 

continuidade do trabalho, através da realização de pesquisas ou trabalhos acadêmicos, 

principalmente direcionadas para as atividades voltadas para o setor de saúde. 

Deve-se ressaltar que estas atividades sugeridas podem ir além da atuação do trabalho 

realizado, através do aprimoramento de novas técnicas ou mesmo da melhoria do modelo 

proposto. 

Destacam-se, portanto, as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

− Aplicar o modelo no setor de saúde suplementar em Recife – PE, ou em outra região 

que se tenha interesse, 

− Aplicar o modelo em outras instituições de saúde, como hospitais, entre outras, 

realizando as devidas adaptações; 

− Ampliar a ótica dos critérios abordados no modelo, ou seja, envolver os demais 

critérios existentes no Modelo de Excelência Nacional; 

− Adaptar o modelo proposto ao padrão de normas ISO 9000, para aplicações de 

interesses parecidos e posterior comparação; 

− Desenvolver um sistema de informações estratégicas – sistema de apoio à decisão, 

capaz de integrar as informações apresentadas no modelo; 

− Criação de um grupo de avaliação e benchmarking em instituições de saúde a fim de 

desenvolver um campo maior e amplo em favor da excelência no setor, podendo-se 

inclusive firmar parceria entre o UFPE/PPGEP/PLANASP e as INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE. 
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5.3 Considerações Finais 

A importância e característica dinâmica do setor de saúde suplementar para a sociedade, 

certamente respaldam a necessidade da proposição de um modelo para a formulação de 

estratégia competitiva. A gestão estratégica fornece para a organização um conjunto de 

informações que norteiam suas ações táticas e operacionais, fortalecendo uma política de 

segurança e sustentabilidade nos negócios. 

A vulnerabilidade das empresas do setor de saúde suplementar possui dimensões largas, 

ou seja, mudanças bruscas no mercado, nas leis e no governo, podem fragilizar sua atuação, 

prejudicando diretamente a sociedade que dela se beneficia. 

O modelo proposto nesse trabalho reúne mecanismos práticos e usuais de avaliação e 

formulação estratégica, visa melhorar a função custo-benefício para a organização, 

respeitando seus pressupostos básicos, as variações existentes no mercado e as necessidades 

dos clientes. 

Acredita-se que a implementação do modelo proposto pode auxiliar no desenvolvimento 

de uma estrutura mais sólida de preparação para as variações de mercado que influenciam seu 

ambiente de atuação, a sua lucratividade, os seus custos e, consequentemente, a sua atenção 

para com a melhor qualidade dos serviços a fim de atender a necessidade dos seus usuários. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este documento está baseado nos fundamentos do benchmarking e do exercício das boas 

práticas de gestão defendidos pela FNQ – Fundação Nacional de Qualidade (Brasil), e foi 

adaptado do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento- IAPMEI 

(Portugal).  

O instrumento de pesquisa abrange um determinado número de medidas de desempenho 

quantitativas qualitativas da área operacional e gestão, de avaliação financeira e de excelência 

do negócio.  

O questionário deverá ser preenchido pelos líderes e responsáveis pela gestão da organização. 

1. Módulo de Gestão 2. Módulo Financeiro 
3. Módulo de Excelência 

Divide-se em 2 partes 

− Satisfação do 
Cliente  

− Inovação de 
Produtos e/ou 
Serviços  

− Fornecedores  
− Gestão de Recursos 

Humanos  
− Satisfação dos 

Recursos Humanos  
 

− Prestação de Serviços 
− Custos Financeiros  
− Capital Financeiro  

 

A primeira parte tratam das formas 

gestão do seu negócio:  

− Liderança  
− Política e estratégia  
− Pessoas  
− Parcerias e Recursos  
− Processos  

A segunda parte - possui secções 

sobre a excelência dos seus 

resultados:  

− Clientes  
− Pessoas  
− Sociedade  
− Chave do Desempenho 

 
 

Ao preencher o questionário é importante ser honesto e objetivo. Respostas imprecisas irão 

conduzir a resultados errôneos e irão limitar o valor do estudo para a sua atividade. Preencha 

o questionário com os dados adequados. Se não tem a certeza sobre a informação que está 

sendo solicitada, por favor, consulte as definições que são apresentadas.  

Preencha o maior número de respostas possíveis. Nos casos em que não existam dados 

disponíveis, ou seja, desconhecidos, por favor escreva ND (Não Disponível) no espaço 

indicado. Por favor indique valores negativos com um sinal de “−“; por exemplo: – 234. Por 

favor, tenha atenção que o “Último Exercício” significa o último ano fiscal consolidado. 
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NOME DA EMPRESA: __________________________________________________ 

PESSOA DO CONTATO: ________________________________________________ 

CARGO:_______________________________________________________________ 

DATA: ____/____/______. 

 

 Módulo de Gestão 

Satisfação dos Clientes Último Exercício Comentários 

1. Número de clientes   
2. Número de atendimentos solicitados   
3. Número de atendimentos concedidos fora 

de prazo 
  

4. Número de reclamações de clientes 
registradas 

  

5. Valor dos atendimentos alvo de 
reclamações (R$) 

  

 

Inovação dos Serviços Último Exercício Comentários 
6. Volume de vendas dos novos 

produtos/serviços (R$) 
  

7. Volume de vendas de novos segmentos 
de mercado (R$) 

  

8. Volume de vendas de novos mercados 
(geográficos) (R$) 

  

9. Número de novos clientes   
 

Fornecedores Último Exercício Comentários 
10. Número de fornecedores de 

produtos/serviços principais 
  

11. Valor dos fornecimentos realizados (R$)   
12. Valor dos fornecimentos realizados de 

qualidade inferior à especificada (R$) 
  

 

Gestão de Recursos Humanos Último Exercício Comentários 

13. Número de diretores/administradores   
14. Número de graus hierárquicos de direção   
15. Número total de dias, que são destinados 

a formação complementar dos 
profissionais 

  

16. Número de novos trabalhadores   
17. Número de trabalhadores com formação 

superior 
  

18. Número de trabalhadores diretamente   



Apêndice 1                                                                                                                            Instrumento de Pesquisa 

 98

envolvidos na entrega/prestação do 
produto/serviço 

 

Satisfação dos Recursos Humanos Último Exercício Comentários 

19. Número de trabalhadores que saíram da 
empresa 

  

20. Número de trabalhadores que saíram 
durante 6 meses de trabalho efetivo 

  

21. Absentismo (dias)    
22. Número de acidentes/incidentes de 

trabalho 
  

 

Módulo Avaliação Financeira 

Prestação de Serviços e Custos 
Financeiros 

Último 
Exercício (R$)

Exercício 
Anterior (R$) Comentários 

1. Vendas e prestação de serviços 
no mercado interno 

   

2. Resultado antes dos impostos    
3. Amortizações do exercício    
4. Custos de produção variáveis    
5. Custos com pessoal    
6. Custos de I&D    
7. Custos de formação    
8. Custos de marketing    
9. Juros suportados     
 

Prestação de Serviços e Custos 
Financeiros 

Último 
Exercício (R$)

Exercício 
Anterior (R$) Comentários 

1. Ativo fixo corpóreo e em curso    
2. Investimento em equipamento 

produtivo 
   

3. Existências    
4. Clientes    
5. Disponibilidades    
6. Ativo total    
7. Fornecedores    
8. Empréstimos obtidos de curto 
prazo 

   

9. Outras dívidas de curto prazo    
10. Empréstimos de longo prazo    
11. Outras dívidas de longo prazo    
12. Capital próprio    
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Módulo de Excelência 

Este módulo foi concebido para auxiliar a efetuar uma avaliação comparativa global e inicial 

da gestão de uma empresa, tendo como referência um quadro de excelência de classe mundial 

e internacionalmente reconhecido. O módulo baseia-se em técnicas experimentadas e 

representa um processo sólido para a determinação de atividades de melhoria relevantes para 

as organizações.  

− Ajudar a sua organização na identificação da sua situação atual e sugerir uma 

orientação e prioridades futuras apropriadas; 

− Permitir comparações com as realizações de outras organizações. 

− Encorajar a organização a monitorizar o respectivo progresso com regularidade; 

− Proporcionar uma base sólida para futuras melhorias. 

Os Meios constituem a forma como a sua empresa realiza o seu trabalho. As cinco secções 

seguintes examinam esses aspectos. Em resumo abordagens “excelentes” devem ser 

apropriadas à atividade, devem ser bem implementadas junto das pessoas relevantes e devem 

ser revistas para continuarem a ser eficazes. Por favor leia todas as afirmações em cada 

pergunta e depois assinale com um círculo uma só resposta – a, b, c 

ou d – que reflita mais de perto a sua organização. 

 

1. Liderança 

Definição: A forma como os seus líderes estão pessoalmente envolvidos no alcance dos 

objetivos da empresa e demonstram, pelo exemplo, os comportamentos de que a empresa 

necessita para alcançar o sucesso em longo prazo. 

 

1.1 Como é que os seus líderes decidem relativamente aos objetivos da empresa, aos 
comportamentos pessoais apropriados e como é que dão os exemplos certos aos outros? 
 
a. Gerimos no dia-a-dia, seguindo os métodos a que estamos habituados, sejam quais forem os 
nossos antecedentes pessoais. 
b. Os gestores seniores decidem os objetivos para a empresa e que comportamentos são 
apropriados para podermos crescer como uma excelente organização. Alguns líderes tentam 
dar o exemplo aos outros e apóiam o envolvimento das pessoas em ações de melhoria. 
c. A maior parte dos líderes dão o exemplo correto e melhoram a sua liderança a partir do 
feedback que recebem sobre o seu estilo de atuação. Os líderes envolvem-se pessoalmente em 
ações de melhoria. 
d. Como em (c), mas os líderes têm participado também ativamente no estabelecimento de 
formas de trabalhar para alcançarmos os nossos objetivos, por exemplo utilizando equipes. Os 
líderes verificam regularmente o progresso em relação aos nossos planos. 
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1.2 Que nível de contato seus líderes mantêm com os clientes, fornecedores, parceiros e 
representantes da comunidade? 
 
a. Os nossos líderes não têm qualquer contato direto com estes grupos ou, quando o têm, é 
para tratarem da gestão diária dos negócios. 
b. Alguns líderes encontram-se com alguns destes grupos no decurso do seu trabalho normal e 
tentam compreender as necessidades destes. Esta informação é utilizada para melhorar os 
negócios. 
c. A maioria dos líderes participa em reuniões com estes grupos, mas muitas vezes em 
situações fora do seu cargo habitual. Os líderes estão envolvidos em organismos profissionais 
relevantes e poderão participar na promoção de boas práticas junto de outros. 
d. Como em (c), mas os líderes reconhecem também ativamente os indivíduos ou equipes de 
partes interessadas externas à empresa pela sua lealdade ou contribuição para os negócios. 
 
1.3 Como é que os seus líderes motivam, apóiam e reconhecem o pessoal? 
 
a. As pessoas recebem os seus salários e remunerações em reconhecimento pela sua 
contribuição.  
b. Os líderes dizem ao seu pessoal quais são os objetivos da empresa. A maior parte dos 
líderes ouve e responde construtivamente às pessoas. Mostram pessoalmente o seu 
reconhecimento aos empregados de maneira formal e/ou informal, por exemplo, com a 
eleição do “empregado do mês”, um simples “obrigado”, etc. 
c. Definimos a forma como os líderes se devem comportar e a maior parte deles comunica 
bem e mostra reconhecimento apropriado. Apóiam também os seus empregados para ajudá-
los a alcançar os seus próprios planos e metas. 
d. Além de (c), os líderes levam também a formação a sério e asseguram a efetuação de 
formação pré-marcada para o seu pessoal – esta só muito raramente é cancelada “por razões 
operacionais”. 
 
2. Política e Estratégia 
 
Definição: Este critério está relacionado com a forma como a empresa age para alcançar os 
seus objetivos fundamentais, centrados nas partes interessadas, nos seus resultados, e 
suportados por seus planos, metas e processos. Em outras palavras, “qual é a definição de 
“sucesso” e a forma como o vai alcançar”. 
 
2.1 Como é que a informação sobre as partes interessadas e outra informação são utilizadas 
para definir o rumo da sua empresa? 
 
a. Produzimos ou compramos principalmente aquilo que acreditamos que iremos vender. 
b. Recolhemos alguma informação para nos ajudar a compreender o mercado/setor em que 
nos encontramos. Temos maneiras de compreender o que as nossas partes interessadas 
desejam e revemos os nossos resultados internos para nos ajudar a assegurar a concretização 
desses desejos. 
c. Como em (b), mas temos também formas de compreender o que está a acontecer no 
mercado, por exemplo a nível dos nossos concorrentes e da legislação governamental, e 
utilizamos essa informação para nos ajudar. 
d. Além de (b e c), verificamos regularmente se dispomos de todas as fontes de informação 
corretas para nos permitir planejar para o futuro. 
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2.2 Como é que elabora os seus planos e verifica se eles continuam a ser os planos certos para 
a sua empresa? 
 
a. Os nossos planos são bastante informais e não são normalmente anotados por escrito. 
Revemos as coisas se tiver havido um problema. 
b. Identificamos as questões importantes que garantirão o nosso sucesso e acordamos então os 
planos para o ano seguinte com mais probabilidades de obter esse sucesso. Documentamos 
formalmente os nossos planos. 
c. Como em (b), mas certificamo-nos também de que os nossos planos se baseiam no que as 
nossas várias partes interessadas necessitam. Consideramos não só o ano corrente como 
também os anos seguintes. 
d. Além de (b e c), verificamos regularmente se os nossos planos estão alcançando o que nos 
propusemos alcançar e introduzimos alterações caso sejam necessárias. 
 
2.3 Como comunica os seus objetivos e planos e como é que esses planos são implementados? 
 
a. Dizemos ao nosso pessoal o que a empresa está tentando alcançar e o que se espera deles no 
desempenho dos seus cargos. 
b. Dizemos ao nosso pessoal quais são os nossos objetivos e certificamo-nos de que os 
compreendem. São estabelecidas metas para que as pessoas saibam de que forma estão 
contribuindo para o sucesso da nossa empresa. 
c. Temos formas claras de comunicar os nossos planos e de os implementar na prática em toda 
a empresa. Confirmamos que os planos para as várias partes da nossa empresa se conjugam 
para alcançarmos o resultado global que desejamos. 
d. Como em (c), mas informamos também as partes interessadas externas à empresa sobre o 
que estamos a fazer. Verificamos se a forma como comunicamos e implementamos os nossos 
planos funcionando para nós. 
 
2.4 É através da forma como trabalha que os seus planos são alcançados? 
 
a. Não nos concentramos na análise da relação entre a forma como trabalhamos e os nossos 
planos – continuamos simplesmente a fazer o que sempre fizemos. 
b. Temos um conjunto de processos chave para alcançarmos o que pretendemos. Atribuímos 
responsabilidade às pessoas para garantir o funcionamento destes processos sem problemas. 
c. Os nossos processos chave foram estabelecidos com base nas necessidades das nossas 
partes interessadas e todos sabem qual é o seu papel neles. Certificamo-nos de que as várias 
partes da empresa trabalham juntas para que estes processos funcionem o melhor possível. 
d. Como em (c), mas verificamos também regularmente se os processos chave continuam a 
ser os mais importantes para o sucesso da empresa. 
 
3. Pessoas 
 
Definição: A forma como o seu negócio liberta o pleno potencial das suas pessoas. 
 
3.1 Como é que planeja e melhora a forma como gere o seu pessoal? 
 
a. Esforçamo-nos por respeitar os requisitos legais. 
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b. O nosso plano empresarial global inclui as necessidades das pessoas. Pedimos feedback ao 
nosso pessoal, que nos comunica os seus pontos de vista sobre a empresa, e esforçamo-nos 
por satisfazer as suas necessidades. 
c. Os resultados do feedback das pessoas são utilizados regularmente para melhorar a nossa 
forma de gerir as pessoas. Os sindicatos ou organismos do pessoal são considerados parceiros 
valiosos. Temos planos de sucessão para termos uma idéia de como os cargos chave serão 
preenchidos futuramente. 
d. Como em (c), mas utilizamos também novas maneiras de nos organizarmos para melhorar a 
forma como colaboramos, por exemplo temos equipes em regime de autogestão e analisamos 
regularmente a forma como gerimos os nossos recursos humanos. 
 
3.2 Como se dá a melhoria dos conhecimentos e competências do seu pessoal? 
 
a. Recrutamos as pessoas para que desempenhem o seu cargo. Se o seu desempenho não for 
satisfatório, informamo-las do fato. 
b. O pessoal novo recebe formação inicial e todos têm metas a cumprir relacionadas com os 
objetivos da empresa. O desempenho das pessoas é avaliado/analisado com regularidade e 
fazem-se planos de formação para elas, incluindo as competências técnicas e o 
desenvolvimento pessoal. 
c. Sabemos exatamente que competências profissionais os nossos empregados têm e quais as 
que necessitam de forma a podermos planejar a formação e o recrutamento para satisfazer 
necessidades futuras. 
d. Como em (c), mas alguma das formações para o pessoal poderá incluir elementos não 
obviamente relevantes para o negócio, mas que as ajudam e estimulam a aprendizagem, por 
exemplo línguas, aulas de condução, etc. 
 
3.3 Como é que envolve o seu pessoal e lhe delega autoridade? 
 
a. As pessoas fazem essencialmente aquilo que estão contratadas para fazer. Por vezes 
sugerem idéias novas de sua livre iniciativa.  
b. Há diretrizes claras, indicando o que as pessoas podem e não podem fazer, mas com 
margem suficiente para lhes permitir tomar a iniciativa ao tentar resolver um problema. 
Encorajamos atividades de melhoria individuais e em equipe. 
c. Temos uma cultura que permite às pessoas fazer o que lhes parece necessário para 
conseguir realizar o seu trabalho. A formação das pessoas promove o seu envolvimento e 
criatividade. Há cargos para as pessoas trabalharem em melhorias e para evitar acumulações 
de tarefas. 
d. Como em (c), mas as pessoas de todos os níveis são também encorajadas a visitar outras 
empresas para adquirirem novas idéias para então serem adotadas na nossa empresa. 
 
 
3.4 Como é que as pessoas comunicam entre si em toda a empresa? 
 
a. Temos tipos diferentes de comunicação, que não tendem, na sua maioria, a serem 
planejadas. 
b. Comunicamos de diversas maneiras aquilo que sabemos que funcionam para nós. As 
pessoas podem dar feedback livremente aos líderes. Asseguramos que as pessoas em diversas 
partes da empresa sabem o que se passa em todos os setores da mesma. 
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c. Pedimos a opinião do nosso pessoal relativamente à comunicação e garantimos a 
transmissão da mensagem certa às pessoas certas na hora certa utilizando o método preferido, 
quer seja de cima para baixo, de baixo para cima ou na horizontal. 
d. Como em (c), mas estabelecemos também formas de partilha das boas práticas entre as 
partes apropriadas da empresa. 
 
3.5 Como recompensa, reconhece e cuida do seu pessoal? 
 
a. Pagamos os salários e tentamos informar as pessoas sobre regulamentos de saúde e 
segurança no trabalho. Por vezes agradecemos às pessoas se tiverem apresentado um bom 
desempenho. 
b. Agradecemos de várias maneiras às pessoas por fazerem um bom trabalho, incluindo 
planos de reconhecimento e um “obrigado” informal. O nosso “pacote de benefícios” inclui 
elementos apropriados tais como planos de reforma, atividades sociais, cuidados de saúde, 
etc. 
c. Compreendemos as necessidades das nossas pessoas e oferecemos coisas  como horário 
flexível, transporte, estacionamento para automóvel, etc., sempre que possível. As pessoas 
sentem-se apreciadas devido à nossa abordagem do reconhecimento. Quando necessário, os 
assuntos relacionados com excedentes de pessoas são geridos com cuidado. 
d. Como em (c), mas promovemos também uma atitude responsável para com o meio 
ambiente, que a empresa apóia através das suas ações. 
 
4. Parcerias e recursos 
 
Definição: A forma como a sua empresa planeja e gere as parcerias com os fornecedores e os 
seus recursos internos, por exemplo as finanças, os imóveis e equipamento, tecnologia e 
informação, para suporte àquilo que deseja alcançar. 
 
4.1 Como gerem as relações com os fornecedores/parceiros? 
 
a. A seleção dos nossos fornecedores é determinada principalmente pelo preço ou pela 
tradição. 
b. Temos uma política de compras que nos ajuda a selecionar os fornecedores mais 
apropriados e que cobre não só o preço como a qualidade. 
c. Identificamos fornecedores chave com os quais formamos uma relação de trabalho mais 
estreita, que envolve algum trabalho em parceria. 
d. Temos parceiros formais, com os quais partilhamos conhecimentos, para melhorarmos a 
forma como cada um de nós trabalha e oferece valor acrescentado aos nossos clientes. 
 
4.2 Como gerem as finanças? 
 
a. Tentamos assegurar o pagamento dos nossos salários e contas e evitamos coisas como as 
decisões impostas pelo tribunal de primeira instância. 
b. Exercemos bem o controle sobre as nossas finanças e gerimos o fluxo de caixa 
cuidadosamente. Os custos do que vendemos são compreendidos. 
c. Como em (b), mas a necessidade de financiamento adicional faz também parte de um plano 
global e não é normalmente ditada por emergências. Avaliamos qualquer investimento que 
planejemos efetuar. 
d. Além de (b e c), os riscos financeiros para a empresa são conhecidos e geridos. 
 



Apêndice 1                                                                                                                            Instrumento de Pesquisa 

 104

4.3 Como gerem os imóveis, equipamentos e materiais? 
 
a. Fazemos os possíveis por cumprir os regulamentos de Saúde e Segurança no Trabalho. As 
nossas instalações e equipamentos estão protegidos e efetuamos reparações quando 
necessário. 
b. As instalações e equipamentos são mantidos em bom estado. Temos registros do nossos 
equipamentos e materiais. Tentamos limitar a nossa utilização de água, eletricidade, etc., e da 
quantidade de resíduos. 
c. Procedemos à manutenção do nosso equipamento com regularidade, para melhorar o seu 
desempenho e prolongar a sua vida. Visamos reduzir o nosso consumo de eletricidade, água, 
etc., e reciclar o máximo de resíduos que nos for possível. 
d. Além de (c), utilizamos um sistema de gestão ambiental (por exemplo: de acordo com a 
ISO 14001) e gerimos todos os eventuais efeitos negativos das nossas atividades sobre a 
comunidade. 
 
4.4 Como gerem a tecnologia? 
 
a. Utilizamos o que já temos e pedimos a outras pessoas externas à empresa, por exemplo 
representantes de vendas, que nos digam se precisamos de algo mais. 
b. Tentamos tirar o máximo proveito da tecnologia que temos e aprendemos novas idéias 
através de revistas/associações comerciais, etc. 
c. Além de b), utilizamos ativamente a tecnologia para apoiar melhorias na empresa e existem 
na empresa cargos para gerir toda a tecnologia que temos. 
d. Além de (b e c), temos também um sistema para identificar novas tecnologias relevantes e 
procedemos à respectiva avaliação para decidir se devem ou não ser utilizadas na empresa. 
 
4.5 Como gere a informação dentro da sua empresa? 
 
a. Tentamos manter registros exatos. Fazemos tudo possível para respeitar a legislação sobre 
os dados e o software, por exemplo a proteção de dados pessoais e o licenciamento. 
b. Efetuamos cópias de segurança, armazenamos os dados em segurança e testamo-los quanto 
a vírus para evitar a possível corrupção dos nossos registros. Todas as pessoas da empresa têm 
acesso à informação apropriada para o seu cargo. 
c. Além de (b), garantimos que toda a informação está o mais atualizada e exata possível, 
incluindo sistemas para impedir a introdução de dados errados, por exemplo. 
d. Além de (b e c), fazemos o que podemos para proteger todas as idéias e propriedade 
intelectual geradas na empresa. Oferecemos acesso à informação relevante para pessoas 
externas à empresa. 
 
5. Processos 
 
Definição: A forma como a sua empresa gere e melhora os seus processos para conseguir 
alcançar os seus objetivos. Inclui a concepção, produção, entrega e assistência dos seus 
produtos e serviços, assim como a gestão e melhoria das relações com os clientes. 
 
5.1 Como gere os seus processos? 
 
a. Não registramos a forma como gerimos a nossa empresa, mas cremos que os nossos 
métodos funcionam para nós. 
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b. Registramos todos os processos relevantes e todos sabem o que têm que fazer para 
satisfazermos os nossos padrões/metas (pode existir um sistema de qualidade de acordo com a 
ISO 9001 ou similar). O trabalho faz-se igualmente mesmo que as pessoas chave estejam 
ausentes. 
c. Como em (b), mas asseguramos que as fronteiras entre departamentos / grupo de trabalho 
não criam normalmente problemas no fluxo de trabalho entre as secções que integram a 
empresa. 
d. Além de (b e c), os nossos processos visam especificamente satisfazer as necessidades das 
nossas partes interessadas. 
 
5.2 Como melhora os seus processos? 
 
a. A maior parte dos melhorias/alterações ocorre quando as circunstâncias assim o ditam. Em 
certas alturas, as idéias são levadas em frente e as alterações são introduzidas. 
b. Temos sistemas para o pessoal sugerir idéias de melhoria e analisamos também os nossos 
processos quando recebemos reclamações/comentários dos clientes. As alterações que 
fazemos são comunicadas ao pessoal com orientação relevante. 
c. Como em (b), mas estabelecemos também maneiras de melhorar os processos, que utilizam 
informação de todas as partes interessadas relevantes. As alterações são testadas primeiro para 
garantir que funcionam e o nosso pessoal é formado para as operar. 
d. Além de (b e c), analisamos as alterações após a implementação para garantir que as 
melhorias funcionaram. 
 
5.3 Como concebem e desenvolvem os produtos e/ou serviços? 
 
a. Desenhamos e desenvolvemos aquilo que pensamos que os nossos clientes comprarão. 
Poderemos ter atenção aos comentários dos clientes, para nos ajudar ocasionalmente. 
b. Procuramos obter feedback dos clientes de várias maneiras (por exemplo, através de 
sondagens, pesquisa ou reuniões) para apurarmos o que eles pensam dos nossos produtos e 
serviços e para nos ajudar a melhorá-los. 
c. Servimo-nos do feedback para melhorar os nossos produtos e serviços existentes e para 
desenvolver outros novos que satisfaçam as necessidades futuras dos clientes. Utilizamos 
várias maneiras para introduzir inovação e criatividade na concepção dos produtos e serviços. 
d. Como em (c), mas envolvemos também os nossos parceiros/fornecedores no 
desenvolvimento de novos produtos e serviços. 
5.4 Como produzem, vendem e prestam assistência aos produtos e serviços? 
 
a. Produzimos/compramos tantos produtos e serviços quanto pensamos que vamos vender. 
Seguimos os requisitos legais no que respeita à assistência e substituição dos nossos produtos 
se ocorrerem problemas. 
b. Planejamos a produção/compras de acordo com as previsões de encomendas e temos planos 
de vendas implementados. Oferecemos substituição/reembolso/reparação/ assistência se 
ocorrerem problemas durante o período de garantia. 
c. Os planos de marketing visam clientes atuais e potenciais e têm em conta métodos 
existentes e novos de fornecer os nossos produtos e serviços. A assistência periódica é 
incluída no pacote do produto. 
d. Além de (c), analisamos regularmente as nossas abordagens para termos a certeza de que 
são eficazes e correspondem às preferências dos nossos clientes. 
 
5.5 Como gerem e melhoram as relações com os clientes? 
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a. As nossas relações com os clientes limitam-se ao cumprimento das encomendas. 
b. Temos algumas formas de melhorar as nossas relações com os clientes, por exemplo 
através de gestores de conta, análises informais/formais, sondagens aos clientes, etc. 
c. As nossas sondagens aos clientes incluem perguntas específicas não só sobre os nossos 
produtos e serviços como também sobre a nossa relação com os clientes. 
d. Temos métodos bem desenvolvidos de melhorar as nossas relações com os clientes, que 
incluem envolvimento proativo, por exemplo trabalhando em colaboração para melhorar os 
nossos produtos e serviços. 
 
6. Resultados Clientes 
 
Definição: O nível de desempenho que a empresa deseja alcançar em relação à satisfação dos 
clientes. 
 
6.1 Que medidas utilizam para avaliar o seu desempenho relativamente à satisfação dos 
clientes? 
 
a. Não temos ainda nada estruturado – deixamo-nos guiar pelos nossos instintos e por 
feedback informal. 
b. Baseamo-nos em algum feedback formal básico, por exemplo reclamações/consultas, 
produtos devolvidos, cartas expressando satisfação, comentários sobre bom desempenho, etc. 
c. Solicitamos e avaliamos formalmente algum feedback dos nossos clientes e avaliamos 
também algumas medidas internas chave que nos ajudam a prever e melhorar a satisfação dos 
clientes, por exemplo taxas de erros, repetição de negócios, valor médio de encomenda, etc. 
d. Como em (c), mas determinamos também ao que é mais importante para os nossos clientes 
e medimos esses aspectos específicos. Utilizamos um conjunto amplo de medidas internas de 
percepção dos clientes para gerir visando às melhorias na empresa. 
 
6.2 Tendências: Como é o seu desempenho relativamente às medidas identificadas na 
pergunta 6.1? 
 
a. As melhorias são nulas ou pouco expressivas em relação ao ano passado. 
b. As medidas apresentam melhoria em relação há dois anos atrás. 
c. Muitas medidas melhoraram no decurso dos últimos três anos. 
d. A maioria das medidas apresentam melhorias fortes e consistentes ao longo dos últimos 
quatro a cinco anos. 
 
6.3 Como comparariam as tendências do desempenho na pergunta 6.2 com as suas próprias 
metas/orçamentos e com os de outras organizações? 
 
a. Alcançamos algumas metas e nunca comparamos o nosso desempenho com o de quaisquer 
outras organizações. 
b. Alguns resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos dois anos e pensamos que são mais ou menos tão bons como os dos nossos 
concorrentes. 
c. Muitos resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos 3 anos e temos evidências concretas de que somos pelo menos tão bons como os 
nossos concorrentes principais. 
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d. Conseguimos alcançar a maior parte das nossas ambiciosas metas nos últimos 3 – 5 anos e 
temos evidências claras de que somos praticamente os melhores em qualquer lugar. 
 
7. Resultados Pessoas 
 
Definição: O nível de desempenho que a empresa deseja alcançar em relação às pessoas. 
 
7.1 Que medidas utilizam para avaliar o desempenho relativamente às pessoas que trabalham 
na organização? 
 
a. Nada estruturado ainda – baseamo-nos na sensação do ambiente de trabalho aqui e em 
algum feedback informal dos supervisores. 
b. Fundamentamo-nos em alguma informação básica, como por exemplo níveis de entradas e 
saídas de serviço de empregados, taxas de doença e absentismo, acidentes, sondagens 
ocasionais ao pessoal, comentários feitos durante avaliações de desempenho do pessoal ou 
reuniões, etc. 
c. Recolhemos e avaliamos com regularidade algum feedback do nosso pessoal e avaliamos 
também algumas medidas internas chave que nos ajudam a prever e aumentar a satisfação das 
pessoas. Segmentamos os resultados de forma a apontarem vários níveis/cargos na nossa 
empresa. 
d. Como em (c), mas determinamos também o que é mais importante para as nossas pessoas e 
medimos esses elementos específicos. Utilizamos um amplo leque de indicadores internos e 
medidas de percepção das pessoas para gerir visando à melhoria. 
 
7.2 Tendências: Como é o desempenho relativamente às medidas identificadas na pergunta 
7.1? 
 
a. As melhorias são nulas ou pouco expressivas em relação ao ano passado. 
b. As medidas apresentam melhoria em relação a dois anos atrás. 
c. Muitas medidas melhoraram no decurso dos últimos três anos. 
d. A maioria das medidas apresentam melhorias fortes e consistentes ao longo dos últimos 
quatro ou cinco anos. 
 
7.3 Como compararia as tendências do desempenho na pergunta 7.2 com as próprias 
metas/orçamentos e com os de outras organizações? 
 
a. Alcançamos algumas metas e nunca comparamos o nosso desempenho com o de quaisquer 
outras organizações. 
b. Alguns resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos dois anos e pensamos que são mais ou menos tão bons como os dos nossos 
concorrentes. 
c. Muitos resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos 3 anos e temos evidências concretas de que somos pelo menos tão bons como os 
nossos concorrentes principais. 
d. Conseguimos alcançar a maior parte das nossas ambiciosas metas nos últimos 3 – 5 anos e 
temos evidências claras de que somos praticamente os melhores em qualquer lugar. 
 
8. Resultado sobre Sociedade 
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Definição: O nível de desempenho que a empresa deseja alcançar relativamente à 
sociedade/comunidade local, nacional e internacional, conforme o caso. (Este resultado 
poderá incluir o desempenho como “cidadão responsável” e o impacto da empresa sobre a 
respectiva comunidade, ambiente, etc.) 
 
8.1 Que medidas utilizam para avaliar o desempenho em relação à sociedade? 
 
a. Nada estruturado ainda – tentamos não causar conscientemente qualquer prejuízo. 
b. Servimo-nos de algumas medidas internas básicas que indicam o nosso efeito sobre a 
comunidade, por exemplo reduzindo os resíduos gerados e a utilização de água e eletricidade, 
aumentando a reciclagem, os recursos angariados e/ou o tempo dedicado às organizações de 
caridade/comunitárias, o número de postos de trabalho criados para as pessoas da zona, etc. 
c. Acordamos as formas de impacto sobre a comunidade e recolhemos e avaliamos 
formalmente medidas internas para nos ajudar a melhorar. Avaliamos algum feedback 
informal da comunidade sobre as nossas atividades. 
d. Como em (c), mas utilizamos também métodos formais para nos inteirarmos das 
percepções da comunidade ao nosso respeito, incluindo a identificação das questões chave no 
entender da comunidade. Utilizamos um vasto conjunto de indicadores para gerir visando à 
melhoria. 
 
8.2 Tendências: Como é o desempenho relativamente às medidas identificadas na pergunta 
8.1? 
 
a. As melhorias são nulas ou pouco expressivas em relação ao ano passado. 
b. As medidas apresentam melhoria em relação há dois anos atrás. 
c. Muitas medidas melhoraram no decurso dos últimos três anos. 
d. A maioria das medidas apresentam melhorias fortes e consistentes ao longo dos últimos 
quatro a cinco anos. 
 
8.3 Como compararia a tendência de desempenho na pergunta 8.2 com as próprias 
metas/orçamentos e com as de outras organizações? 
 
a. Alcançamos algumas metas e nunca comparamos o nosso desempenho com o de quaisquer 
outras organizações. 
b. Alguns resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos dois anos e pensamos que são mais ou menos tão bons como os dos nossos 
concorrentes. 
c. Muitos resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos 3 anos e temos evidências concretas de que somos pelo menos tão bons como os 
nossos concorrentes principais. 
d. Conseguimos alcançar a maior parte das nossas ambiciosas metas nos últimos 3 – 5 anos e 
temos evidências claras de que somos praticamente os melhores em qualquer lugar. 
 
9. Resultados Chave do Desempenho 
 
Definição: O nível de desempenho que a empresa quer alcançar relativamente aos seus 
objetivos planejados. Isto incluirá normalmente os seus resultados financeiros e outros que 
não estejam já abrangidos nas secções 6, 7 e 8. 
 
9.1 Que medidas utilizam para avaliar os resultados financeiros e outros resultados chave? 
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a. Tentamos assegurar a nossa solvência contínua: o pagamento dos salários e ou evitar da 
imposição de decisões da justiça que tomam a maior parte do nosso tempo. 
b. Utilizamos medidas financeiras básicas, por exemplo vendas, lucros brutos e líquidos, 
cumprimento de orçamentos, dias de débito/crédito, rotação de estoques, etc. Utilizamos 
também algumas medidas não financeiras, como por exemplo avarias de máquinas, falhas em 
produtos descobertas internamente, tempo do ciclo do processo, quota de mercado, etc. 
c. Temos um conjunto abrangente de medidas financeiras e não financeiras que avaliamos 
com regularidade em todas as nossas atividades operacionais diretas. Os resultados são 
utilizados em todos os níveis/unidades relevantes da empresa a fim de compreender o 
desempenho e gerir a melhoria. 
d. Como em (c), mas efetuamos também medições em todas as áreas operacionais e outras da 
nossa empresa, que podem incluir o tempo de lançamento de novos produtos no mercado, 
melhorias em processos, utilização/desempenho de ativos, etc. 
 
9.2 Tendências: Como é o desempenho relativamente às medidas identificadas na pergunta 
9.1? 
 
a. As melhorias são nulas ou pouco expressivas em relação ao ano passado. 
b. As medidas apresentam melhoria em relação a há dois anos atrás. 
c. Muitas medidas melhoraram no decurso dos últimos três anos. 
d. A maioria das medidas apresentam melhorias fortes e consistentes ao longo dos últimos 
quatro ou cinco anos. 
 
9.3 Como compararia as tendências do desempenho na pergunta 9.2 com as próprias 
metas/orçamentos e com os de outras organizações? 
 
a. Alcançamos algumas metas e nunca comparamos o nosso desempenho com o de quaisquer 
outras organizações. 
b. Alguns resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos dois anos e pensamos que são mais ou menos tão bons como os dos nossos 
concorrentes. 
c. Muitos resultados foram comparativamente melhores que as nossas próprias metas nos 
últimos 3 anos e temos evidências concretas de que somos pelo menos tão bons como os 
nossos concorrentes principais. 
d. Conseguimos alcançar a maior parte das nossas ambiciosas metas nos últimos 3 – 5 anos e 
temos evidências claras de que somos praticamente os melhores em qualquer lugar. 
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