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RESUMO 
 
 

O desenvolvimento de uma gestão profissional coerente com as demandas da sociedade, que 
assegure a otimização do uso dos recursos, a eficiência dos processos e os resultados 
desejados é uma realidade inegável na Saúde Pública. A promulgação das Leis 11.107/2005 e 
18.036/2009 inserem uma agenda de mudanças na realidade dos Consórcios Intermunicipais 
de Saúde de Minas Gerais, tornando necessário um novo olhar para a gestão dessas 
organizações. As ferramentas de suporte à gestão vêm evoluindo rapidamente nas últimas 
décadas, destacando-se o Balanced Scorecard (BSC), uma ferramenta de gestão estratégica e 
de performance organizacional adotada pelo Governo de Minas em seu programa “Estado 
para Resultados”. O objetivo geral desse trabalho foi apresentar uma ferramenta de apoio à 
gestão para os Consórcios Intermunicipais de Saúde, alicerçada no BSC, por meio de uma 
proposta de projeto piloto em um consórcio selecionado para tal. Dessa forma, para a 
efetivação desse trabalho, foi concebido um Estudo de Caso no Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Médio Rio das Velhas (CISMEV).  Através da proposta, composta por nove fases 
distintas, foi possível identificar as principais fontes de resistência para a adoção de novos 
procedimentos e rotinas, destacando os desafios encontrados no processo de desenvolvimento 
do BSC por instituições públicas. Foram identificados, também, os possíveis ganhos com a 
implantação dessa ferramenta culminando no cumprimento da missão e construção da visão 
organizacional. Entre as limitações do presente trabalho, destaca-se ausência de teste empírico 
para validação da ferramenta proposta. 
 
Palavras-Chave: Gestão Estratégica. Balanced Scorecard. Consórcios Intermunicipais de 
Saúde. 
 



ABSTRACT 
 
The development of professional management which is coherent with the demands of society, 
and which ensures the best use of resources, process efficiency and wanted results is a reality 
beyond questioning in Public Health. The enactment of laws 11.107/2005 and 18.036/2009 
has added an agenda of changes in Intermunicipal Health Partnerships in Minas Gerais, which 
bring to light the need for a new look upon the management of such organizations. Support 
tools have evolved rapidly over the last decades, for instance the Balanced Scorecard, a 
strategic and organizational performance management tool adopted by the government of 
Minas Gerais in its Estado para Resultados program. The general purpose of this study is to 
present a support tool for Intermunicipal Health Partnerships, based on the Balanced 
Scorecard, through the proposal of a project in a selected Partnership. For that end, a case 
study was conducted in the Intermunicipal Health Partnership of Médio Rio das Velhas 
(CISMEV). Through such proposal, formed by nine distinct phases, it was possible to identify 
the principal sources of resistence against the adoption of new procedures and routines, 
mainly the challenges faced in the development of the Balanced Scorecard by Public 
Institutions. Possible improvements related to the implementation of the tool were also 
identified, leading to task fulfillment and the construction of an organizational view. As to the 
limitations of the present work, the absence of and empirical test for validating the proposed 
tool is evidenced. 
 
 
Key Words: Strategic Management, Balanced Scorecard, Intermunicipal Health Partnerships. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da concorrência, os avanços tecnológicos observados em diversas áreas do 

conhecimento e a globalização dos mercados contribuíram para um repensar na forma de 

gerenciar as organizações.  

 

Nesse contexto de mudanças, não há lugar para o amadorismo gerencial. Dessa forma, a 

informação e o conhecimento se destacam; são o cerne da busca da vantagem competitiva, do 

diferencial da organização.  

 

Adotada como diferencial competitivo na iniciativa privada, a gestão profissional vem sendo 

encarada pelo Setor Público, desde os anos 1980, como instrumento importante para a 

melhoria de seu desempenho, com o surgimento de um novo paradigma para a administração 

do Estado: a Nova Gestão Pública (PERDICARIS; FORMOSO JR.; NOGUEIRA, 2009).  

 

No Brasil, em 1995, teve início a Reforma da Gestão Pública1, sendo o primeiro país em 

desenvolvimento que tomou essa iniciativa, menos de dez anos depois que Inglaterra, 

Austrália e Nova Zelândia iniciaram suas reformas. O objetivo da Reforma da Gestão Pública, 

no Brasil, é contribuir para a formação de um Estado forte e eficiente. Para isso são 

trabalhadas três dimensões: a dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da 

estrutura organizacional do aparelho estatal por meio da criação de novos formatos 

organizacionais, como as agências executivas e regulatórias; a dimensão gestão, definida pela 

maior autonomia e a introdução de três novas formas de responsabilização por parte dos 

gestores – a administração por resultados, a competição administrada por excelência, e o 

controle social; por último, a dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar 

da desconfiança generalizada, característica da administração burocrática, para uma maior 

confiança, ainda que limitada, própria da administração gerencial. A profissionalização da 

gestão e o interesse por novos modelos e métodos gerenciais garantem a agilidade e eficiência 

ao Setor Público, adequando-o aos novos tempos. 

 

Cada vez mais, as instituições públicas necessitam apresentar resultados para a sociedade, 

apresentar coerência entre o planejamento e as suas ações. Tais pressupostos se tornam ainda 

mais relevantes quando o setor envolvido é o de Saúde Pública, cujas demandas se avolumam, 

                                            
1 http://www.bresserpereira.org.br/rgp.asp 
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os recursos são escassos e a necessidade de melhoria e profissionalização das ações são 

incontestáveis.  

 

O Sistema de Saúde Pública no Brasil, desde o início de sua história em 18082, vem passando 

por várias transformações: quanto à sua forma de atuação, de um sistema curativo para um 

sistema preventivo e quanto à sua abrangência, de um sistema centralizador para um sistema 

universal, a fim de proporcionar uma saúde digna e igualitária a todos os cidadãos brasileiros. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), fruto dessas transformações, constitui o modelo público 

oficial de atenção à saúde em todo o Brasil, sendo considerado um dos maiores sistemas de 

Saúde Pública do mundo (BRASIL, 2009). Dentre os seus princípios e diretrizes, um dos que 

mais se destacou e demonstrou maior avanço foi o de descentralização. 

 

Com o processo de descentralização da saúde, iniciado na década de 1980, mais atribuições 

foram repassadas aos municípios, que deveriam, dessa forma, buscar resolver seus problemas 

de saúde local. Devido à falta de recursos financeiros, humanos e estruturas eficientes para 

assumir essas atribuições, surgiram os Consórcios Intermunicipais de Saúde – Associação de 

Municípios com o objetivo de realizar ações conjuntas, a fim de maximizar e otimizar os 

recursos disponíveis. Torres (2001, p. 17) assim define Consórcio: 

 

Consórcio, do latim Consortiu, implica a ideia de associação, ligação, união e, no 
âmbito das relações intermunicipais, nada mais apropriado do que a formação de 
entidades visando ao estudo, acompanhamento e diagnóstico das soluções que, via 
de regra, envolvem os municípios limítrofes e com problemas que se identificam 
numa ordem cada vez mais crescente em função de forte demanda dos 
administrados.  

 

Tendo como direcionador a lógica da cooperação intermunicipal3, os Consórcios 

Intermunicipais de Saúde se tornaram um modelo de regionalização ascendente, tendo cada 

um deles características peculiares conforme as dificuldades e necessidades de cada região.  

 

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde se caracterizam como um instrumento capaz de 

aumentar a resolutividade dos sistemas de saúde locais, ampliando de forma bastante 

                                            
2 A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, provocou transformações importantes no que diz 

respeito à saúde pública. 
3 A cooperação intermunicipal centra-se na percepção que os entes federados devem buscar compartilhar ações 

de políticas públicas. A cooperação, nessa perspectiva, otimizaria as ações públicas e propiciaria a adoção de 
políticas redistributivas, estimulando uma maior integração entre as políticas públicas, gerando uma maior 
difusão de informações e experiências e o compromisso quanto à distribuição mais equitativa de custos e 
benefícios (ROCHA; FARIA, 2004). 
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significativa a capacidade de atendimento à população que necessita de serviços de saúde de 

média complexidade. 

 

Os consórcios estão alicerçados na Lei Orgânica da Saúde 8.080/1990, Lei 8.142/1990, e, 

posteriormente, através da Emenda Constitucional n.º 19 de 04 de junho de 1998 que deu 

nova redação ao artigo 241, os consórcios foram inseridos na Carta Magna. 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de 
Lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total 
ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos (BRASIL, 2002, p.143). 

 

A partir de sua inserção no texto constitucional, os consórcios saíram do “limbo”, onde 

muitos os colocavam, e passaram a compor as pautas de discussões legislativas nacionais. 

Apesar dessa abertura legal para a constituição dos consórcios, inexistia uma Lei que 

regulamentasse o funcionamento dos mesmos, o que dificultava o seu gerenciamento e o 

planejamento de ações futuras. 

 

Em seis de abril de 2005, foi promulgada a Lei 11.107, a chamada Lei de Consórcios Públicos 

e em 17 de janeiro de 2007, o seu decreto regulamentador n.º 6.017, que dispõe sobre as 

normas gerais de contratação de consórcios públicos, que veio regulamentar o artigo 241 

introduzido pela Emenda Constitucional n.º 19 de 04/06/1998. Segundo Ribeiro (2007), pode-

se dizer que essa lei é uma conquista extremamente importante, especialmente para os 

municípios, pois viabiliza a cooperação federativa. Essa lei surgiu em um momento decisivo 

em meio à constante luta municipalista4, pois o administrador municipal não é só aquele que 

conhece e age intramuros, mas aquele que também sabe agir extramuros, estabelecendo 

soluções duradouras a partir do prisma regional. 

 

Diante da complexidade das políticas públicas, especialmente as de cunho social, que sempre 

ultrapassam o âmbito local, e das exigências cada vez maiores de todos os atores sociais, é 

necessário que o gestor saiba articular a ação de seu município com a ação do Estado e da 

União, buscando sempre o aperfeiçoamento da gestão pública. 

 
                                            
4 A luta municipalista pode ser entendida como uma luta pela construção de municípios mais fortes e autônomos, 

ou seja, maior força financeira e administrativa, proporcionando o uso mais eficaz da máquina administrativa 
em relação aos serviços prestados à população (RIBEIRO, 2007). 
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Em 12 de janeiro de 2009, o Governo de Minas Gerais, sob a égide do aperfeiçoamento da 

gestão pública, promulgou a Lei n.º 18.036 que dispõe sobre a constituição de Consórcios 

Públicos no Estado.  

 

A adequação dos consórcios aos ditames da Lei Federal 11.107/2005 e à Lei Estadual 

18.036/2009 não é uma obrigação legal, em razão do respeito ao “ato jurídico perfeito”, 

porém essa Lei é uma conquista, é o “marco legal dos consórcios” e tal adequação se torna 

necessária para o aperfeiçoamento da gestão pública e para a realização de convênios com a 

União. 

 

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a importância dos Consórcios Intermunicipais dentro 

do Plano Diretor de Regionalização da Saúde5, na cooperação entre os entes públicos e na 

otimização do uso dos recursos, o Governo de Minas publicou a Resolução SES/MG n.º 1886 

de 27 de maio de 2009 que dispõe sobre o Programa Estadual de Cooperação Intermunicipal 

em Saúde – PRO-CIS, onde se pode destacar: 

 

Art.2º O Programa Estadual de Cooperação Intermunicipal em Saúde – PRO-CIS 
tem como objetivos: 
I – otimizar o uso dos recursos públicos, obtendo significativa economia de escala 
de produção de serviços de saúde; [...] 
V – incentivar a adequação dos consórcios administrativos aos ditames da Lei 
Federal n.º 11.107/05 e à Lei Estadual n.º 18.036/09; [...] 
III – estimular a adoção de modernas práticas de gestão pública pelos 
consórcios de saúde; [...]  (Grifo nosso) 
Art. 8º Os consórcios de saúde existentes no Estado, para integrarem-se ao PRO-
CIS, deverão, no corrente ano: 
I – firmar compromisso de adequação à Lei Federal n.º 11.107/05 e à Lei Estadual 
n.º 18.036/09 e de vinculação às diretrizes gerais do Plano Diretor de 
Regionalização – PDR; [...] 

 

A adequação dos Consórcios Administrativos para Consórcios Públicos de Direito Público 

cria uma nova figura no âmbito municipal: o consórcio fará parte da Administração Indireta 

dos municípios. Fica evidente que, além da adequação à Lei, espera-se que os Consórcios 

estejam voltados para os anseios da população, que sejam resolutivos e, para isso, é 

fundamental que desenvolvam e adotem modernas práticas de gestão pública. 

 

                                            
5 O Plano Diretor de Regionalização visa organizar e implementar o modelo de serviços assistenciais dentro dos 

princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isto é feito tendo em vista a qualidade do 
atendimento e ainda a melhor e mais adequada aplicação dos recursos financeiros (MINAS GERAIS, 2008). 
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O desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à gestão coerente com a identidade 

organizacional dos Consórcios, que os conduza para a definição dos objetivos e das diretrizes 

estratégicas, vem ao encontro dessa busca pela modernização das práticas de gestão. 

 

Existem várias ferramentas gerenciais que objetivam auxiliar e aperfeiçoar o processo de 

gestão, dentre elas pode-se citar: Gestão da Qualidade Total, Administração Baseada em 

Atividades, Gestão do Conhecimento, Benchmarking, Balanced Scorecard e outras. 

 

A ferramenta de apoio à gestão escolhida para a realização desse estudo é o Balanced 

Scorecard (BSC), desenvolvido pelos professores da Harvard Business School, Robert 

Kaplan e David Norton, no princípio da década de 1990. Desde então, essa ferramenta 

gerencial vem sendo aplicada com sucesso em todo o mundo por diferentes tipos de 

organizações: grandes e pequenas, industriais e de serviços, maduras e em rápido crescimento, 

dos setores público e privado, voltadas para o lucro e sem fins lucrativos (KAPLAN; 

NORTON, 2000b). De acordo com NIVEN (2005), devido à sua importância e aplicabilidade 

universal, o BSC foi escolhido pela conceituada revista Harvard Business Review como uma 

das práticas de gestão mais revolucionárias dos últimos 75 anos. 

 

Segundo Costa (2006), o BSC é uma ferramenta gerencial que busca assegurar que a operação 

ocorra em perfeito acordo com a estratégia da empresa, sendo também utilizada para checar a 

própria estratégia. Essa ferramenta de gestão auxilia a empresa na tradução da estratégia em 

termos operacionais, alinhando a organização com a estratégia. Dessa forma, a estratégia é 

transformada em tarefa cotidiana de todos, sendo convertida em um processo contínuo, 

mobilizando a mudança por meio de uma liderança eficaz. O BSC possibilita às organizações 

uma visão do negócio atual e futuro de forma abrangente, permitindo um equilíbrio entre 

objetivos de curto e longo prazos; focaliza os esforços das pessoas na direção da obtenção dos 

objetivos estratégicos, dando retorno a todos e permitindo correções em tempo hábil.  

 

A autora completa dizendo que a organização focada na estratégia, que utiliza o BSC como a 

principal ferramenta de gestão estratégica, possui maior assertividade em seu processo 

gerencial, não incorrendo, portanto, em dois erros muito comuns: delegar decisões 

estratégicas para os níveis operacionais e ocupar o tempo do gestor com questões 

operacionais. Percebe-se que o BSC introduz diversas transformações no ambiente 



19 
 

empresarial e pode-se dizer que sua implantação produz uma mudança cultural na 

organização. 

 

Devido às diversas cobranças dos atores sociais, o Setor Público vem passando por um 

processo de transformação, na busca por uma profissionalização de suas ações. Porém, ainda 

ao se falar em administração pública, logo se pensa em excesso de formalismos, burocracia e, 

consequentemente ineficiência. Existe certo temor por parte dos gestores de os consórcios, ao 

se adequarem à Lei, perderem sua vocação maior de serem instrumentos resolutivos de 

regionalização da saúde. O desenvolvimento de um sistema de gestão capaz de proporcionar 

sinergias, alinhamento e avaliação das ações realizadas, ou a serem realizadas pelas 

organizações públicas, é de extrema relevância para o alcance de maior eficácia e eficiência 

do setor. Nesse contexto, o BSC se destaca, pois de acordo com Kaplan e Norton (2006), ele 

representa uma alavanca para a evolução e a mudança em termos de gestão. 

 

Diante desse cenário de mudanças, incertezas e cobranças sociais, é extremamente necessário 

repensar as práticas de gestão. É preciso buscar meios eficazes que unam a legalidade dos 

fatos à profissionalização dos atos. Nesse sentido, concebe-se, para essa pesquisa, a seguinte 

pergunta de partida: 

 

Quais os principais fatores a serem considerados para se implantar um BSC em Consórcios 

Intermunicipais de Saúde? 

 

1.1 Objetivos 
 
 
1.1.1  Objetivo geral 

 

Apresentar uma ferramenta de apoio à gestão para os Consórcios Intermunicipais de Saúde, 

alicerçada no BSC, por meio de uma proposta de projeto piloto em um consórcio selecionado 

para tal. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

− Identificar os principais fatores a serem considerados pelos gestores para a 

implantação do BSC em Consórcios Intermunicipais de Saúde. 
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− Elencar os ganhos potenciais e entraves no processo de gestão do consórcio por meio 

da potencial adoção do BSC. 

 

1.2 Justificativa 

 

Uma ferramenta gerencial, que seja capaz de mensurar o desempenho e que considere a 

perspectiva multidimensional existente na esfera pública, vem dar vida ao princípio da 

eficiência estabelecido na Constituição Federal no artigo 376. 

 

A adoção do BSC como ferramenta de apoio à gestão dos consórcios vem ao encontro da 

demanda existente por maior eficiência, por maior profissionalização na gestão pública, isto é, 

pela incorporação de técnicas do setor privado pelo setor público.  

 

O Governo de Minas tem demonstrado essa preocupação com a modernização das práticas de 

gestão e tem buscado, através de suas ações, a construção de um Estado Inteligente, ou seja, 

um Estado construído por três agentes: Poder Público, Mercado e Comunidade. 

 

No ano de 2003, o Governo de Minas apresentou à sociedade seu Planejamento Estratégico, 

publicando o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), por meio do qual 

consolida um conjunto de grandes escolhas que orientam a construção do futuro do Estado em 

um horizonte de longo prazo. A ideia síntese do PMDI “Tornar Minas o melhor Estado para 

se viver” foi mantida como inspiração central do planejamento 2007-2023. O que se propõe, à 

luz dos resultados obtidos no último quadriênio, é o refinamento das estratégias, buscando a 

construção de um verdadeiro “Estado para Resultados”, o que significa garantir à população 

serviços públicos com alta qualidade, máximo índice de cobertura e a menores custos. Dando 

sustentação a esses objetivos estão os pilares: qualidade fiscal e a gestão eficiente. 

 

O “Estado para Resultados” está segmentado em onze áreas de resultados “áreas focais” onde 

se concentram os esforços e recursos, visando à transformação e melhorias desejadas. Cada 

área possui objetivos estratégicos, ações e resultados finalísticos específicos. As ações da 

                                            
6 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...] (Grifo nosso) (BRASIL, 2002, p. 37). 
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Secretaria Estadual de Saúde enquadram-se, principalmente, na área de resultados “Vida 

Saudável”. O PMDI está estruturado na busca da garantia do alcance da visão de futuro.  

 

Para garantir a pujança dessa forma de cooperação federativa que representa os consórcios, é 

fundamental que a ferramenta gerencial adotada seja coerente com as diretrizes estabelecidas 

pelo Governo – “Estado para Resultados”. Portanto, faz-se necessário que as práticas de 

gestão adotadas sejam resolutivas e que as operações realizadas pelos consórcios sejam uma 

tradução de sua estratégia e não uma dissociação.  

 

Assim, o presente trabalho reveste-se de grande importância tanto no âmbito social, com a 

demonstração de uma ferramenta gerencial que tenha por objetivo maior o atendimento de 

qualidade à população dos municípios consorciados, quanto no meio acadêmico, uma vez que 

existem poucos estudos sobre a aplicabilidade da metodologia do BSC no Setor Público.  

 

O desenvolvimento deste estudo encontra terreno fértil para a sua realização devido a essa 

fase de transição, de adequação às Leis Federal e Estadual e da necessidade de modernização 

das práticas de gestão, principalmente na área de Saúde Pública. Através da demonstração da 

contribuição da metodologia do BSC no processo de gestão, os consórcios terão maiores 

subsídios para avaliar os caminhos a serem seguidos, as estratégias a serem traçadas, 

fortalecendo, cada vez mais, essas instituições que representam um papel ímpar na construção 

da saúde mineira. Percebe-se um empenho de todos os consórcios mineiros no sentido de se 

atingir uma interação no desenvolvimento das políticas definidas pelo Estado de Minas. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos.  

 

O primeiro capítulo fornece uma visão geral do trabalho, contextualizando a problemática 

abordada, sendo descritos os objetivos e a justificativa para o desenvolvimento do estudo.  

 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica do trabalho através da abordagem dos 

seguintes temas: Estratégia, Planejamento, iniciando com a abordagem financeira e 

culminando com Administração Estratégica e, por fim, o BSC e suas aplicações práticas.  

 



22 
 

O terceiro capítulo fornece uma visão do Setor de Saúde Pública no Brasil, bem como a dos 

Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

 

O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a execução do 

trabalho, bem como o processo de construção da proposta do BSC e do Mapa Estratégico para 

o Consórcio em análise.  

 

O quinto capítulo traz a demonstração e discussão dos resultados obtidos, iniciando com a 

apresentação da ferramenta gerencial proposta e culminando com a descrição do projeto 

piloto no CISMEV.  

 

O sexto capítulo apresenta as conclusões, contribuições e limitações existentes no trabalho, 

bem como sugestões para o desenvolvimento de futuros estudos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Apresentação 

 

Este capítulo inicia-se com uma apresentação da evolução do tema estratégia ao longo dos 

tempos, sendo demonstradas suas várias definições, evidenciando a falta de consenso em 

torno do conceito. Em seguida, é demonstrada a transformação dos conceitos e práticas 

relacionadas ao planejamento, iniciando com a abordagem financeira e culminando com o 

processo de Administração Estratégica. Objetivando uma melhor compreensão deste 

processo, foi adotada a metodologia do Balanced Scorecard, onde são trabalhados o contexto 

de surgimento e transformação desta ferramenta; sua importância como Sistema Gerencial; o 

papel das quatro perspectivas; a importância dos Mapas Estratégicos para a compreensão das 

relações de causa e efeito; os cinco princípios norteadores das organizações focalizadas na 

estratégia; o processo de implementação do BSC e, por fim, uma explanação sobre a 

utilização desta ferramenta em organizações sem fins lucrativos, governamentais e de 

assistência médica. 

 

2.2 Estratégia 

 

A habilidade desenvolvida por uma empresa para sobreviver e prosperar no mercado está 

diretamente ligada à escolha e implementação de suas estratégias. O tema estratégia tem sido 

cada vez mais discutido pelas empresas e pela academia. O seu destaque no centro das 

discussões não se dá ao seu ineditismo, já que os registros sobre estratégia remontam à Grécia 

Antiga, mas, sim, pela sua importância dentro desses contextos. O termo estratégia é 

originado do vocábulo grego – strategos – e sua etimologia associa-se “a arte do general”. 

Esta arte está relacionada diretamente com a função clássica dos generais em um exército: 

conduzir por um caminho, de uma determinada forma, em direção a um objetivo 

(FIGUEIREDO, 2007).  

 

Os gregos antigos utilizavam o termo estratégia para designar suas funções militares. Ao 

longo dos dois milênios seguintes houve refinamentos no conceito, porém, continuaram a 

focalizar interpretações militares. A adaptação da terminologia estratégica a um contexto de 

negócios só teve início a partir da Segunda Revolução Industrial, principalmente a partir da 

segunda metade do século XIX, mas ganhou força, de fato, somente no século XX. Segundo 
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Ghemawat (2000), a Segunda Revolução Industrial testemunhou a emergência da estratégia 

como forma de moldar as forças do mercado e afetar o ambiente competitivo. Nos Estados 

Unidos, a construção de importantes ferrovias, após 1850, possibilitou pela primeira vez a 

formação de mercados de massa. O acesso melhorado ao crédito, ao capital, e aos mercados 

de massa, encorajaram grandes investimentos a explorar economias de escala na produção e 

de escopo na distribuição. Para Guemawat (2000), em algumas indústrias de capital intensivo, 

a “mão invisível” de Adam Smith foi suplementada pelo que Alfred D. Chandler Jr. 

denominou a “mão visível” dos gestores profissionais. Outro acontecimento histórico, que 

forneceu um estímulo vital ao modo de pensar estratégico nos domínios empresarial e militar, 

foi a Segunda Guerra Mundial, pois tornou evidente o problema da alocação de recursos 

escassos na economia. De acordo com o autor, as experiências adquiridas durante a guerra 

encorajaram não apenas o desenvolvimento de novos instrumentos e técnicas, mas também, 

na visão de alguns observadores, a utilização do pensamento estratégico formal na condução 

das decisões gerenciais. 

 

Segundo Montgomery e Porter (1998), o trabalho pioneiro no qual se baseiam muitas das 

idéias modernas de estratégia teve lugar na Harvard Business School no início dos anos 1960, 

liderado por Kenneth R. Andrews e C. Roland Christensen. Num período em que o 

pensamento gerencial estava orientado para funções individuais, como marketing e finanças, 

esses autores identificaram a necessidade iminente de se buscar uma forma holística de se 

pensar a empresa e articularam o conceito de estratégia como uma forma de se chegar a esse 

fim. Andrews e Christensen vislumbraram a estratégia como uma idéia unificadora que ligava 

as diversas áreas funcionais da empresa e relacionava suas atividades com o ambiente 

externo. De acordo com essa abordagem, a formulação de uma estratégia envolvia a 

justaposição dos pontos fortes e fracos da empresa (ambiente interno) e das oportunidades e 

ameaças apresentadas pelo ambiente externo. O conceito central nesse trabalho inicial era a 

noção de adequação entre as capacidades únicas de uma empresa e as exigências competitivas 

de um setor que a distinguia dos demais. O grande desafio enfrentado pela gerência consistia 

em escolher ou criar um contexto ambiental no qual as competências e recursos característicos 

das empresas poderiam gerar uma relativa vantagem competitiva. Essa estratégia deveria ser 

então atualizada por meio de um esforço consistente de coordenação das metas e planos 

funcionais da empresa. 
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Dessa forma, para Montgomery e Porter (1998), o trabalho desenvolvido por Andrews e 

Christensen, ao lado de outros autores como Igor Ansoff, Alfred D. Chandler Jr. e Peter 

Drucker, colocou o tema estratégia na linha de frente das práticas gerenciais, ganhando grande 

destaque. Desde então, têm ocorrido várias discussões, avanços e refinamentos, tanto na 

prática quanto na teoria da estratégia. O QUADRO 1 relata os marcos históricos do 

desenvolvimento do pensamento estratégico no mundo. 

 

QUADRO 1 

Marcos históricos no desenvolvimento do pensamento estratégico no mundo. 

                                                                                                                                 (continua) 

Ano Evento 

Antiguidade O primeiro texto conhecido, de aplicação militar, foi escrito durante o 

século IV a.C. e é do general chinês Sun Tzu: um tratado sobre a arte da 

guerra. No Ocidente, o conceito é também utilizado militarmente pelo 

exército romano. 

Século XVIII O general francês Napoleão Bonaparte, que conhecia a obra de Sun Tzu, 

é considerado um dos maiores estrategistas de todos os tempos. 

1832 Publicação póstuma da obra Vom Kriege (Da Guerra) do general 

prussiano Carl Von Clausewitz, considerado grande estrategista militar e 

teórico da guerra. Ele definiu a associação entre guerra e política em uma 

frase que ficou conhecida "A guerra é a continuação da política por 

outros meios". 

Década de 1950 Após a Segunda Guerra, o Planejamento Estratégico chega às empresas, 

principalmente nos EUA. Surge o modelo SWOT 1 de análise de forças e 

fraquezas, ameaças e oportunidades. 

Anos 1960 e 

1970 

O Planejamento Estratégico tornou-se uma ferramenta muito popular e 

espalha-se pelas empresas dos EUA. 

1962 Publicação do livro Strategy and Structure, de Alfred D. Chandler Jr., 

clássico que ressaltou que todas as empresas bem-sucedidas deveriam ter 

uma estrutura que correspondesse à sua estratégia (e não ao contrário, 

como muitos pensavam até então).  

1965 Igor Ansoff publicou seu primeiro e mais importante livro sobre 

estratégia Corporate Strategy. 

1971 Publicação do livro The concept of corporate strategy de Kenneth R. 

Andrews. Uma das contribuições desse livro foi a explicitação do 

conceito da análise SWOT. 
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QUADRO 1 

Marcos históricos no desenvolvimento do pensamento estratégico no mundo. 

                                                                                                                             (conclusão) 

Ano Evento 

1973 Primeiro Seminário Internacional de Administração Estratégica na 

Universidade de Vanderbilt. Neste evento, iniciaram-se as primeiras 

críticas ao Planejamento Estratégico. 

1980 Publicação do primeiro livro de Michael Porter, com uma nova 

organização dos conceitos de estratégia.  

Década de 1980 Com a estabilização do crescimento econômico, há certo desencanto das 

empresas norte-americanas em relação à estratégia. Já nas companhias 

japonesas, que experimentam grande crescimento econômico, os 

executivos leem os ensinamentos do general chinês Sun Tzu. Surgem, 

cada vez mais, novos autores e teorias sobre o tema. 

1994 Edição do Livro The Rise and Fall of Strategic Planning, de Mintzberg, 

que mostra a precariedade dos conceitos de Planejamento Estratégico e 

marcou o início de uma nova fase dos conceitos de estratégia. 

Década de 1990 As duas metades desta década são bem distintas. Na primeira, há 

significativa retomada do pensamento estratégico, levando-se em 

consideração todas as suas limitações. Na segunda metade da década, 

com a euforia da Internet, algumas empresas abandonam completamente 

a estratégia, na opinião de Michael Porter, e outras a tornam sinônimo de 

transformação do negócio. Kaplan e Norton desenvolvem o Balanced 

Scorecard. 

Século XXI São propostos novos modelos com foco na capacidade de adaptar-se à 

mudança, na flexibilidade e no aprendizado organizacional. Para alguns, 

ter agilidade estratégica, para “dançar conforme a música”, passa a ser 

mais importante que a estratégia em si.    Segundo pesquisa da Bain & 

Co2, apesar das críticas e questionamentos, o Planejamento Estratégico 

ainda é a ferramenta de gestão mais utilizada por empresas no mundo 

todo. 
Fonte: Adaptado de KALLÁS, 2003, p. 5. 
Notas: (1) SWOT – Strenghts (fortes) – Weakenesses (fracos) – Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).  

(2) Pesquisa da BAIN & CO (Management Tools and Trends 2005, 2009). 

 

Por ser um tema amplamente discutido, existem inúmeras definições para Estratégia, não 

havendo consenso em torno de uma única definição universalmente aceita. Zaccarelli (2000, 

p. 42) explica que “a dificuldade para se obter uma definição rápida e boa de estratégia deve-

se à amplitude deste conceito, o que impede sua condensação em uma única frase”. Assim, 
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são apresentadas algumas dessas várias definições para estratégia que se mostram ora 

diferentes, ora complementares. Wright; Kroll e Parnell (2000, p. 24) a definem como “[...] 

planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e objetivos 

gerais da administração”. Tachizawa e Rezende (2000) a resumem como um conjunto de 

ações adotadas por uma organização, objetivando a melhoria de seu desempenho profissional 

no presente e, posteriormente, traçar o futuro em busca da criação de um posicionamento 

estratégico diante dos concorrentes e clientes, a fim de adaptar-se às mudanças ambientais. 

Segundo Ansoff (1990, p. 95), a estratégia pode ser compreendida como “um dos vários 

conjuntos de regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização”. Já para 

Zaccarelli (2000, p. 73), a estratégia pode ser definida como: 

 

[...] um guia para decisões sobre interações com os oponentes, de reações imprevisíveis, 
que compreende duas partes: 

− ações e reações envolvendo aspectos do negócio; 
− preparação para obter vantagens nas interações. 

 

Henderson (1998) a descreve como uma busca deliberada de um plano de ação, a fim de 

desenvolver e ajustar a vantagem competitiva da empresa. Para Porter (1996, p. 68), 

“estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de 

atividades7”. 

 

Porém, para Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2004), baseados em Mintzberg (1987), não 

existe uma definição única e fácil para estratégia; ao contrário, tal tema requer uma série de 

definições, os chamados 5 Ps de Estratégia. Dessa forma, segundo os autores, a estratégia 

deve ser definida como: plano, padrão, posição, perspectiva e como truque “ploy”. 

 

A Estratégia como Plano pode ser compreendida como um curso de ação, uma direção  para o 

futuro, elaborada de forma consciente e deliberada, através da qual se buscam objetivos pré-

determinados. Nesse sentido, pode ser comparada como “um olhar para frente”. Como 

Padrão, a Estratégia pode funcionar como um sequência de ações que demonstram 

consistência de comportamento ao longo do tempo. Assim, pode ser comparada como “um 

olhar para trás”, para o comportamento do passado. Nota-se que ambas as definições possuem 

coerência, pois as organizações desenvolvem planos para seu futuro (estratégia pretendida), 

                                            
7 “Strategy is the creation of a unique and valuable position, involving a different set of activities” (PORTER, 

1996, p. 68) 
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mas, também extraem padrões de suas experiências no passado (estratégia realizada) 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2004). 

 

Ainda segundo esses autores, as estratégias plenamente realizadas podem ser chamadas de 

estratégias deliberadas e as não realizadas de estratégias irrealizadas. Existe ainda a chamada 

estratégia emergente na qual um padrão realizado não era exatamente o pretendido. De acordo 

com o exposto, nota-se que poucas – ou nenhumas – estratégias são puramente deliberadas, 

bem como poucas são totalmente emergentes. Na prática, as organizações no 

desenvolvimento de suas estratégias necessitam mesclar essas duas realidades tentando 

refletir as condições existentes e, de forma especial, a capacidade de prever e de reagir a 

eventos inesperados (FIG. 1). 

 

 
FIGURA 1 – Estratégias deliberadas e emergentes. 
Fonte: MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2004, p. 19. 

 

Na construção das múltiplas definições de Estratégia, Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2004) 

baseados em Mintzberg (1987), apresentam-na também como Posição, ou seja, a empresa 

olha o ambiente em que atua e busca um posicionamento que lhe permita a sustentabilidade. 

Assim, a estratégia se torna uma forma de harmonização entre a organização e o ambiente no 

qual está inserida. A Estratégia pode ser definida ainda como uma Perspectiva, isto é, a 

maneira como a organização se percebe frente ao mercado, sua maneira de fazer as coisas. 

Está relacionada com a cultura, com a ideologia e a percepção interna da organização; reflete 
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o comportamento em conformidade com a perspectiva existente.  Por fim, a Estratégia pode 

ser definida como Truque (ploy), sendo aplicada com a finalidade de confundir, iludir, 

enganar um oponente ou concorrente, a fim de garantir ganhos e vantagens. 

 

Apesar da falta de consenso em torno de uma definição única do termo estratégia, para 

Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2004), existem algumas áreas gerais de concordância a 

respeito de sua natureza: 

 

a) a estratégia diz respeito tanto à organização quanto ao ambiente; 

b) a essência da estratégia é complexa; 

c) a estratégia afeta o bem-estar geral da organização; 

d) a estratégia envolve questões tanto de conteúdo quanto de processo; 

e) as estratégias não são puramente deliberadas; 

f) as estratégias existem nos diferentes níveis organizacionais; 

g) a estratégia envolve vários processos de pensamento.  

 

Kaplan e Norton (2000b) esclarecem que a implementação das estratégias exige que todas as 

áreas organizacionais e empregados estejam alinhados e conectados. Dessa forma, pode-se 

dizer que a capacidade de uma empresa executar a estratégia formulada é mais importante do 

que a qualidade da estratégia em si. É fundamental que a formulação e a implementação da 

estratégia convertam-se em processo contínuo e participativo. O sucesso exige que a 

estratégia se transforme em tarefa cotidiana de todos. 

 

2.3 Do Planejamento Estratégico à Administração Estratégica 

 

De acordo com Tavares (2005), devido ao ritmo intenso e à complexidade das mudanças 

ambientais, os conceitos e práticas relacionadas ao planejamento evoluíram desde sua 

abordagem financeira até a administração estratégica. Diante de pequenas diferenças na 

ênfase de conteúdo, é possível, em sua evolução, caracterizar suas várias fases, a partir de 

padrões comuns verificados em cada uma delas. 
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Gluck, et al.8 apud Tavares (2005) categorizam esses padrões constatados em sua evolução ao 

longo de aspectos semelhantes verificados em diferentes tipos de empresas. Foram 

estabelecidos, a partir daí, quatro fases: Planejamento Financeiro, Planejamento a Longo 

Prazo, Planejamento Estratégico e Administração Estratégica. Para Tavares (2005) e 

Zaccarelli (2000), cada uma dessas fases engloba, de alguma forma, as contribuições da fase 

anterior, revelando, assim, que o instrumental antigo não pode ser simplesmente desprezado. 

 

Segundo Tavares (2005), com a evolução dessas fases, são incorporados novos termos e 

significados e eliminados os aspectos que limitam, dificultam ou distorcem sua 

operacionalização em virtude das mudanças ambientais ou da percepção dos planejadores. 

São reordenadas as etapas do processo, modificando seu conteúdo. Essas quatro fases podem 

ser explicadas da seguinte forma: 

 

a) 1ª Fase – Planejamento Financeiro. Nessa fase, o orçamento foi considerado como 

principal instrumento de controle e operacionalização da gestão. O planejamento 

financeiro era construído sob a ótica do sistema fechado, pois se voltava 

exclusivamente para o ambiente interno da organização. A sua elaboração e execução 

eram fortemente influenciadas pela cultura organizacional; 

 

b) 2ª Fase – Planejamento a Longo Prazo. Nessa fase, há ênfase nos objetivos de longo 

prazo. A eficácia do processo decisório ampliou-se. Passou-se a utilizar recursos 

analíticos, extrapolando o contexto organizacional (ambiente interno) por meio de 

avaliações do impacto das decisões atuais a longo prazo; 

 

c) 3ª Fase – Planejamento Estratégico. Destaque para a estratégia que poderia ser 

desenvolvida num contexto variável. Essa fase foi marcada por um conjunto de 

conceitos de significados simples, mas nem sempre com a mesma facilidade na 

implementação. Desses conceitos, cinco podem ser destacados: a matriz de 

crescimento e de participação no mercado; a curva de experiência; as Unidades 

Estratégicas de Negócios (UENs); Matriz de Atratividade de Negócios e Posição no 

Mercado e a Análise SWOT; e 

 

                                            
8 GLUCK, Frederick et al. Administração estratégica e vantagem competitiva. Negócios em Exame. São Paulo: 

Abril, 25 mar., p. 35-46, 1981. 
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d) 4ª Fase – Administração Estratégica. Essa fase diferenciou-se das demais pela 

abordagem integrada e equilibrada de todos os recursos organizacionais para a 

consecução de seus fins. Surgiu, portanto, com o objetivo de superar um dos principais 

problemas apresentados pelo Planejamento Estratégico: sua implementação. 

 

A seguir serão exploradas a terceira e quarta fases para melhor compreensão do contexto de 

estudo. 

 

2.3.1 Planejamento Estratégico 

 

O tema Planejamento Estratégico ganhou grande popularidade, em meados da década de 

1960, devido à publicação do livro “Corporate Strategy” de Igor Ansoff, em 1965. Ao longo 

dos anos 1970, passou a ser encarado como algo indispensável a qualquer empresa que 

buscasse a melhoria em seu desempenho (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2004). 

 

Para Oliveira (1993) o Planejamento Estratégico pode ser conceituado como o processo 

gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o caminho a ser seguido pela empresa. 

Segundo Ackoff (1974, p. 1), “planejamento é a definição de um futuro desejado e de meios 

eficazes de alcançá-lo”. Kotler (1996) o define como uma metodologia gerencial que 

possibilita o estabelecimento da direção a ser seguida pela organização, visando ao maior grau 

de interação com o ambiente. Seguindo a mesma linha de definição, Tachizawa e Rezende 

(2000) consideram o planejamento um método que possibilita às empresas o alcance dos 

objetivos propostos, atingindo um futuro almejado, dando alternativas para analisar, e, 

posteriormente, priorizá-los no intuito de minimizar as incertezas e riscos.  

 

São muitas as definições para Planejamento Estratégico, cada qual possui suas 

particularidades e características específicas, mas praticamente todas consideram a 

complexidade inerente a esse processo e sua importância para o alcance dos objetivos 

organizacionais propostos, bem como para a construção da vantagem competitiva. 

 

Oliveira (1993) ressalta que planejar é, pois, uma atividade extremamente complexa em 

decorrência de sua própria natureza, a de ser um processo ininterrupto de pensamento sobre o 

por vir, desenvolvido por meio da determinação de estudos futuros desejados e da avaliação 
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dos cursos de ação alternativos a serem seguidos pela organização, para que tais estados sejam 

alcançados com êxito. O planejamento não é um ato isolado, devendo ser entendido como um 

processo composto por ações inter-relacionadas e interdependentes que buscam o alcance de 

objetivos previamente estabelecidos.  

 

De acordo com Ansoff; Declerck e Hayes (1990), as primeiras críticas ao Planejamento 

Estratégico como ferramenta única de gestão foram realizadas de modo formal em 1973, 

durante o Primeiro Seminário Internacional de Administração Estratégica na Universidade de 

Vanderbilt. Igor Ansoff, o principal mentor desse seminário e um dos criadores do conceito 

de Administração Estratégica, relata duas grandes deficiências da concepção de forma 

cartesiana do problema estratégico. A primeira grande deficiência refere-se à “otimização 

imprópria”, ou seja, as variáveis excluídas têm um impacto maior que as variáveis 

consideradas no processo. A segunda grande deficiência relaciona-se à eficácia, já que, o 

planejamento estratégico resolve somente parte do problema total. 

 

Kallás (2003) esclarece que o Planejamento Estratégico possui escopo limitado. Em relação às 

variáveis, refere-se somente às técnicas econômicas e informacionais, negligenciando as 

variáveis psicossociológicas e políticas. Com relação ao problema gerencial, trata da interação 

com o ambiente, mas não das questões de configuração interna. Em relação ao processo, 

aborda apenas a etapa do planejamento (estratégia), desconsiderando a etapa da 

implementação (ação). 

 

No início dos anos 1980, o Planejamento Estratégico começou a perder credibilidade no 

ambiente empresarial devido à redução dessa atividade em muitas empresas. Segundo 

Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2004) o fato mais dramático, nesse contexto, foi seu 

enfraquecimento na General Electric, empresa que possuía a tradição no desenvolvimento do 

Planejamento Estratégico. A revista Business Week documentou esse enfraquecimento em 

matéria de capa da edição de 17 de setembro de 1984 “Depois de mais de uma década de 

controle quase ditatorial sobre o futuro das corporações americanas, o reinado do 

Planejamento Estratégico pode estar no fim”. A revista ainda destacou que “poucas das 

estratégias supostamente brilhantes, elaboradas pelos planejadores, foram implementadas com 

sucesso”. Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2004) documentaram as diversas evidências que se 

avolumavam contra o Planejamento Estratégico, inclusive histórias na imprensa popular e 
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constatações empíricas de pesquisas, contendo um grande número de estudos para provar que 

o Planejamento Estratégico é útil, mas a empresa nunca o fez. 

 

Para Mintzberg; Ahlstrand e Lampel (2004), o Planejamento Estratégico traz em si três 

falácias, as quais se fundem em uma grande falácia, que podem ser assim descritas: 

 

a) falácia da predeterminação: supõe que uma organização deve ser capaz de prever o 

curso do seu ambiente, controlá-lo ou de que há estabilidade. Na verdade, isso é 

“praticamente impossível”, embora alguns padrões repetitivos possam ser previsíveis 

(exemplo: sazonais), não é possível prever descontinuidades como grandes avanços 

tecnológicos ou aumento de preços. O Planejamento Estratégico requer não somente a 

previsibilidade, depois de elaborada a estratégia, mas também a estabilidade durante 

sua elaboração; 

 

b) falácia do desligamento: supõe que os executivos devem se desligar dos detalhes 

operacionais e se concentrar no “pensamento”, ou seja, o pensamento deve ser 

desligado da ação. Esse é um comportamento perigoso, pois gerentes desligados, 

juntamente com planejadores abstraídos, não somente elaboram estratégias ruins, mas, 

na maioria das vezes, não elaboram uma única estratégia. Os bons estrategistas, ao 

contrário, imergem nos detalhes do dia a dia, sendo capazes de extrair deles 

mensagens estratégicas. É certa a afirmação de que é preciso pensar para agir, mas 

também é preciso agir para pensar; 

 

c) falácia da formalização: supõe que o processo estruturado e formalizado é a melhor 

forma de criar estratégias, quando na verdade, para que seja eficiente, o processo 

requer a criatividade, para criar novas perspectivas assim como novas combinações. 

As estratégias eficazes demonstram, de forma inevitável, algumas qualidades 

emergentes e, mesmo quando são significativamente deliberadas, costumam parecer 

planejadas de forma menos formal e mais visionária;  

 

A grande falácia: uma combinação das três falácias já discutidas. Assim como uma 

análise não é síntese, o Planejamento Estratégico nunca foi a geração de estratégia. A 

análise pode preceder e apoiar a síntese, fornecendo determinados insumos 

necessários, mas a análise não pode substituir a síntese. Nenhuma elaboração será 
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capaz de fazer com que procedimentos formais sejam capazes de prever 

descontinuidades, informar gerentes distanciados, gerar novas estratégias. Dessa 

forma, o planejamento, ao contrário de criar novas estratégias, não pode prosseguir 

sem sua existência prévia. Conclui-se que a denominação Planejamento Estratégico é 

errônea, uma contradição; deveria ser chamado de Programação Estratégica. 

 

É importante destacar que os autores citados não estão criticando o planejamento, mas, sim, o 

Planejamento Estratégico, ou seja, a idéia de que a estratégia pode ser desenvolvida por meio 

de um processo estruturado e formalizado. Esses autores, e de forma especial Mintzberg, 

esperam que o Planejamento Estratégico deixe de ser visto como algo capaz de tudo fazer e 

resolver e comece a ser percebido como parte de um processo maior, o processo da Estratégia. 

 

Diante das críticas surgidas ao Planejamento Estratégico e buscando superar um dos seus 

principais entraves, o de sua implementação, surgiu a Administração Estratégica.  

 

2.3.2 Administração Estratégica 

 

Wright; Kroll e Parnell (2000) definem Administração Estratégica como um processo 

contínuo de determinação da missão e objetivos organizacionais no contexto de seu ambiente 

externo (oportunidades e ameaças) e de seu ambiente interno (pontos fortes e fracos), 

formulação de estratégias apropriadas, implementação dessas estratégias e execução do 

controle, a fim de assegurar que as estratégias organizacionais sejam bem-sucedidas quanto ao 

alcance dos objetivos propostos. Seguindo a mesma lógica de definição, Certo e Peter (1993, 

p. 6) a consideram “como um processo contínuo e iterativo que visa manter uma organização 

como um conjunto apropriadamente integrado ao seu ambiente”. 

 

Tavares (2005) conclui que a Administração Estratégica busca reunir o plano estratégico e sua 

implementação em um único processo. Objetiva assegurar as mudanças organizacionais 

necessárias para esse processo de implementação e a participação dos vários níveis 

organizacionais envolvidos na tomada de decisão. Dessa forma, a Administração Estratégica 

pode ser entendida como um conjunto de atividades intencionais e planejadas, estratégicas, 

operacionais e organizacionais, objetivando adequar e integrar a capacidade interna da 

organização ao ambiente externo. 
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Para Wright; Kroll e Parnell (2000) o propósito principal da Administração Estratégica é 

maximizar a riqueza para os proprietários da empresa por meio da satisfação das necessidades 

e expectativas de outros stakeholders. 

 

Assim, é possível estabelecer uma diferenciação clara em relação ao Planejamento Estratégico 

e a Administração Estratégica. Assim, segundo Tavares (2005) o Planejamento Estratégico 

corresponde ao processo de formulação e implementação de estratégias a fim de aproveitar as 

oportunidades do mercado e neutralizar as ameaças do ambiente. A Administração Estratégica 

é mais ampla, pois abrange o processo de formulação e implementação de estratégias e a 

concepção e adoção de um modelo organizacional coerente com a implementação das 

estratégias organizacionais delineadas. O QUADRO 2 apresenta um comparativo entre o 

Planejamento Estratégico e a Administração Estratégica. 

 

QUADRO 2 

Planejamento Estratégico X Administração Estratégica 

Planejamento Estratégico Administração Estratégica 

Estabelece uma postura em relação ao 

ambiente. 

Acresce capacitação estratégica. 

Lida com fatos, idéias, probabilidades. Acresce aspirações, com mudanças rápidas 

na organização. 

Termina com um plano estratégico. Termina com um novo comportamento. 

Sistema de planejamento. Sistema de ação. 

Fonte: KALLÁS, 2003, p. 21 
 

O processo de Administração Estratégica pode ser compreendido, conforme Barney e 

Hesterly (2007), como uma sequência de análises e escolhas que possibilitam o aumento das 

chances de a empresa escolher uma estratégia que gere vantagens competitivas. 

 

É importante destacar que embora seja difícil saber, com certeza, se uma empresa está 

adotando a melhor estratégia, é possível reduzir sobremaneira a probabilidade de se 

cometerem erros por meio do o acompanhamento do processo de administração estratégica. 

 

O processo de Administração Estratégica deve seguir as características e peculiaridades de 

cada organização. A natureza, o porte, o estilo de gestão, a cultura e o clima influenciam a 
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forma de desenvolvimento dessa atividade. Para o desenvolvimento desse processo, Wright, 

Kroll e Parnell (2000) consideram seis etapas a serem realizadas pela alta administração, 

sendo:  

a) análise das oportunidades e ameaças existentes no ambiente externo; 

b) análise dos pontos fortes e fracos existentes em seu ambiente interno; 

c) estabelecimento da missão organizacional e dos objetivos gerais; 

d) formulação das estratégias (nos níveis empresarial, unidade de negócios e funcional); 

e) implementação das estratégias; e  

f) desenvolvimento das atividades de controle estratégico para garantir que os objetivos 

gerais da organização sejam atingidos. 

 

Já Tavares (2005) considera onze etapas distintas, demonstrando maior detalhamento na 

construção do processo. 

 

Primeira etapa - Delimitação do negócio, formulação da visão, da missão e do inventário 

das competências distintivas. Refere-se à reflexão sobre o espaço de negócio que a 

organização pretende ocupar, onde está e aonde pretende chegar. Inclui uma reflexão sobre a 

razão de ser da organização e o que deverá ser buscado e mantido para que ela atinja o 

diferencial competitivo e o futuro almejado. O alicerce para essa reflexão e o estabelecimento 

desses quatro propósitos é o ambiente de atuação da organização e a vontade daqueles que 

nela atuam. Nessa etapa, também é preciso ser considerada sua configuração interna e 

necessita ser vislumbrada a existência de alternativas factíveis e coerentes. O resultado dessa 

análise apresentará a visão e a missão mais coerentes, desafiantes e viáveis, e ainda as 

competências necessárias para fazer face ao cenário ambiental. 

 

Segunda etapa - Análise macroambiental. Esta etapa consiste na identificação, classificação 

e análise das forças ambientais que interferem ou possam vir a interferir no desempenho 

organizacional. Essa interferência pode se apresentar de forma positiva ou negativa. Quando 

positiva, refere-se às oportunidades apresentadas pelo ambiente e quando negativa, refere-se 

às ameaças ambientais em sua atuação. 

 

Terceira etapa - Análise dos públicos relevantes, do ambiente competitivo e dos tipos de 

relacionamentos da organização. Esta etapa consiste na avaliação dos públicos relevantes da 

organização, das forças competitivas que afetam o desempenho da organização e na análise 



37 
 

do nível e qualidade das relações desenvolvidas, ou que se deseja desenvolver com os 

stakeholders, para que a empresa se mantenha competitiva no mercado. 

 

Quarta etapa - Análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno engloba os 

subsistemas diretivo, técnico e social da organização. De acordo com as análises feitas na 

etapa anterior, é preciso realizar a análise dos recursos tangíveis e intangíveis da organização, 

bem como de suas potencialidades. O resultado da análise dos ambientes externo e interno 

proporciona os insumos necessários para a elaboração das etapas seguintes do planejamento. 

 

Quinta etapa - Valores e políticas. Os valores são as crenças nas quais a organização irá 

apoiar-se e nas quais possa sustentar suas ações diante das situações presentes e futuras 

relacionadas à implementação do processo de administração estratégica e à sua própria 

existência. As políticas consistem em sistematizar e explicitar as regras e diretrizes das várias 

áreas organizacionais a fim de orientar seu processo decisório. 

 

Sexta etapa - Formulação e implementação de estratégias. A formulação de estratégias 

consiste em estabelecer o caminho a ser seguido pela organização, o curso de ação, 

selecionando aquelas mais coerentes ao cumprimento da visão organizacional.  

 

Sétima etapa - Definição de objetivos. Esta etapa consiste em traduzir as estratégias traçadas 

em objetivos desmembrados, a fim de estabelecer alvos consistentes de acordo com a 

responsabilidade de cada área e da organização no cumprimento da missão estabelecida. 

 

Oitava etapa - Elaboração do orçamento. A elaboração do orçamento consiste em atribuir e 

alocar os valores financeiros necessários à execução das metas e ao desempenho das ações 

setoriais. A questão financeira deve ser considerada a fim de avaliar as alternativas de 

investimentos e desinvestimentos, bem como contribuir para a manutenção do futuro 

organizacional. 

 

Nona etapa - Definição de parâmetros de avaliação e controle. Esta etapa consiste na 

escolha de indicadores de desempenho os quais possam avaliar a eficácia da estratégia e a 

eficiência das ações perante os objetivos e metas previamente estabelecidos. Deve permitir a 

realização de um paralelo entre o previsto e o realizado, estabelecendo indicadores para o 
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desenvolvimento de ações corretivas, e para o estabelecimento de cursos de ações 

alternativos. 

 

Décima etapa - Formulação de um sistema de gerenciamento de responsabilidades. Esta 

etapa consiste em atribuir responsabilidades a todos os níveis organizacionais envolvidos no 

desenvolvimento do processo, na implementação das ações constantes no documento 

elaborado. 

 

Décima primeira etapa – Implantação. Esta etapa consiste em colocar em prática as ações 

que foram planejadas ao longo de determinado tempo, a fim de possibilitar a realização dos 

objetivos organizacionais.  

 

Todas essas etapas são de suma importância para que a empresa atinja a geração de vantagem 

competitiva, a geração de valor superior em relação à concorrência. Certo e Peter (1993) 

afirmam que uma organização pode obter vários benefícios praticando de forma correta a 

Administração Estratégica. A Administração Estratégica pode levar os membros da 

organização a se empenharem com a realização de metas organizacionais a longo prazo. Além 

disso, através da observação do ambiente em que atua, é menos provável que a organização 

seja surpreendida por movimentos de mercado ou por ações da concorrência que poderiam 

gerar uma desvantagem repentina. Os benefícios com a utilização da Administração 

Estratégica não ocorrem de forma automática em uma organização; eles são obtidos somente 

se a organização usar tal sistema de forma efetiva e eficiente. 

 

Tavares (2005) esclarece que as contribuições para a compreensão desse processo de 

Administração Estratégica têm adotado enfoques variados. Entre essas contribuições podem 

ser destacadas: a abordagem dos vários níveis de planejamento necessários a uma empresa 

para que possa ser administrada estrategicamente; a estrutura dos elementos do planejamento 

e da estratégia representada pelos 7 S e dos 7 C; a competição pelo futuro; a sociedade da 

informação; as organizações que aprendem e o Balanced Scorecard. Dentre essas 

contribuições, a opção adotada na pesquisa é o Balanced Scorecard, uma metodologia que 

objetiva reduzir a distância existente entre a estratégia da organização e a sua implementação. 

 

2.4 O Balanced Scorecard 
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De acordo com Wernke (2001), a única maneira sustentável pela qual as organizações criam 

valor é através de suas estratégias. Portanto, é fundamental que a organização tenha a 

capacidade de mensurar as estratégias implementadas. Devido às características do mundo 

moderno, à intensidade da competição e à cobrança dos múltiplos atores sociais, surgiu a 

necessidade de se aumentarem as perspectivas de controle e planejamento da organização, 

extrapolando o aspecto meramente financeiro. Nesse sentido, a fim de apoiar o 

desenvolvimento da gestão empresarial, é essencial que exista um processo de mensuração de 

desempenho que considere a perspectiva multidimensional em decorrência da complexidade 

inerente. 

 

Diante da necessidade de atender a essa perspectiva multidimensional, foi desenvolvido o 

Balanced Scorecard (BSC), sendo definido por Kaplan e Norton (2000b) como uma 

ferramenta de gestão que se baseia na representação equilibrada das medidas financeiras e 

operacionais, organizadas de acordo com quatro perspectivas: Financeira, do Cliente, dos 

Processos Internos e do Aprendizado e Crescimento. Para Lima (2008) o BSC coloca a 

estratégia no centro do processo, fornecendo uma estrutura para a implementação, com 

sucesso, das estratégias organizacionais. 

 

Segundo Costa (2006) e Kaplan e Norton (1997), ao contrário das ferramentas gerenciais 

tradicionais, o Balanced Scorecard (BSC) torna explícito o elo entre o Planejamento 

Estratégico com o Planejamento Operacional, ao demonstrar, em detalhes, os passos do 

desdobramento da vantagem competitiva em ações. Tais ações requerem recursos 

operacionais e financeiros que, por sua vez, deverão estar contemplados no Planejamento 

Operacional e, consequentemente, no orçamento. Assim, pode-se dizer que o BSC pode ser 

compreendido como uma ferramenta que materializa a visão e o crescimento organizacionais. 

 

2.4.1 Surgimento e evolução do conceito 

 

Kaplan e Norton (1997) relatam que os estudos que deram origem ao Balanced Scorecard 

remontam à década de 1990, quando a unidade de pesquisa da KPMG9 patrocinou um estudo 

através do Instituto Nolan Norton, intitulado “Measuring Performance in the Organization of 

the Future”. Esse estudo surgiu da crença de que os métodos existentes de avaliação do 

                                            
9 A KPMG  é uma das empresas líderes na prestação de serviços profissionais, que incluem Auditoria, 

Finanças e Contabilidade e Assessoria Empresarial. 



40 
 

desempenho empresarial, de modo geral apoiados nos indicadores contábeis e financeiros, 

estavam tornando-se obsoletos, e que essa forma de avaliação estava prejudicando a 

capacidade das empresas de criar valor econômico para o futuro. David Norton, o principal 

executivo do Instituto Nolan Norton, liderou o estudo, que contou com a participação de 

Robert Kaplan como consultor acadêmico. Representantes de dezenas de empresas de vários 

setores da economia se reuniram a cada dois meses, durante o ano de 1990, com a finalidade 

de desenvolver um novo modelo de medição de desempenho. 

 

Segundo os autores, um dos casos analisados de sistemas inovadores de mensuração de 

desempenho foi o da Analog Devices, que utilizava um scorecard corporativo contendo, além 

de várias medidas financeiras tradicionais, outras medidas não financeiras (operacionais). As 

discussões em grupo levaram à ampliação do scorecard, que se transformou no chamado 

Balanced Scorecard, estruturado em torno de quatro perspectivas distintas – financeira, do 

cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. O nome Balanced Scorecard -  

um scorecard  multidimensional - refletia o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo 

prazos, entre as medidas financeiras e não financeiras, entre os indicadores de tendências 

(leading) e ocorrências (lagging) e entre as perspectivas interna e externa de desempenho. A 

conclusão do estudo, realizada em dezembro de 1990, documentou a viabilidade e os 

benefícios originados desse sistema equilibrado de medição estratégica. 

 

Em 1992, as conclusões desse estudo foram sintetizadas em um artigo publicado na Harvard 

Business Review HBR (jan./feb.), com o título “The Balanced Scorecard – Measures That 

Drive Performance” (KAPLAN; NORTON, 1992). Após a divulgação do artigo, vários 

executivos solicitaram a ajuda dos autores para implementar o Balanced Scorecard em suas 

empresas, ainda com a visão de que esse conceito fosse de um sistema de indicadores. Dois 

executivos, Chambers e Brady, ampliaram o alcance da aplicação do scorecard; ambos 

queriam utilizá-lo para comunicar novas estratégias e alinhar suas empresas a elas. De acordo 

com Kaplan e Norton (1997), o trabalho desenvolvido com esses executivos reforçou a 

importância da vinculação das medidas do Balanced Scorecard à estratégia organizacional. 

Tais constatações culminaram no lançamento de mais um artigo para HBR (sept./oct.), 

“Putting the Balanced Scorecard to Work” (KAPLAN; NORTON, 1992). 

 

Em meados de 1993, Norton era o principal executivo da Renaissance Solution, Inc. (RSI), 

empresa que possuía, como um dos principais serviços, a consultoria estratégica baseada no 
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BSC como instrumento para facilitar a tradução e implementação de estratégias. Segundo 

Kaplan e Norton (1997), as experiências demonstraram que executivos arrojados utilizavam o 

BSC não somente para esclarecer e comunicar a estratégia, mas também para gerenciá-la. De 

fato, o BSC deixou de ser um sistema de medição aperfeiçoado para se transformar em um 

sistema gerencial essencial. Essa evolução foi demonstrada em um terceiro artigo publicado 

na HBR (jan./feb. 1996), “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System” 

(KAPLAN; NORTON, 1996). 

 

Baseados nos três artigos, na experiência adquirida e atendendo às diversas solicitações de 

informações complementares sobre como construir e implementar um Balanced Scorecard, os 

autores lançaram, em 1996, “A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard”. Entretanto, no 

prefácio do livro, demonstravam o sentimento de que o conceito ainda tinha muito a evoluir 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Quatro anos depois, os autores confirmaram o sentimento apresentado no primeiro livro, na 

uma segunda publicação “A organização orientada para a estratégia: como as empresas que 

adotam o balanced scorecard prosperam no novo ambiente de negócios”. Nesse livro, Kaplan 

e Norton (2000b) criam uma nova abordagem que transforma a estratégia em processo 

contínuo, envolvendo não somente a alta administração, mas a organização como um todo. Os 

autores definem os cinco princípios básicos necessários à construção de organizações 

focalizadas na estratégia, em que o principal instrumento de gestão é o Balanced Scorecard. 

 

Com o processo de implementação do Balanced Scorecard em mais empresas e baseados em 

novas pesquisas, os autores reforçaram a visão que tinham sobre a importância de descrever a 

estratégia mediante a identificação das relações de causa e efeito explícitas entre os objetivos 

nas quatro perspectivas do BSC. Para Kaplan e Norton (2004), esse diagrama chamado de 

Mapas Estratégicos revelou-se em uma inovação tão importante quanto o próprio BSC 

originou. As idéias apresentadas sobre os Mapas Estratégicos foram divulgadas em um quarto 

artigo na HBR (sept./oct. 2000) “Having trouble with your Strategy? The Map It” (KAPLAN; 

NORTON, 2000a), culminando em um terceiro livro intitulado: “Mapas estratégicos – 

balanced scorecard: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis” (KAPLAN; 

NORTON, 2004). 
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Através de pesquisas e consultorias, os autores constataram que, em muitas organizações, as 

unidades de negócio não estavam sendo conduzidas na direção da estratégia definida, levando 

os autores a escreverem um quarto livro com o título “Alinhamento: utilizando o balanced 

scorecard para criar sinergias corporativas”. Kaplan e Norton (2006) buscam explicar como 

corrigir essa falha relacionada à inexistência de alinhamento organizacional e demonstra 

como utilizar o BSC para definir, coordenar e supervisionar a implementação da estratégia. 

 

Em 2004, Kaplan e Norton constituíram, com os estudiosos da Balanced Scorecard 

Collaborative e mais ou menos uma dúzia de empresas, um grupo de trabalho a fim de 

descobrir como sustentar o foco na implementação da estratégia. Uma das grandes inovações 

desse processo foi propor a formação de um pequeno grupo de gestores com a função de 

supervisionar os vários processos necessários à execução da estratégia. Em outubro de 2005, 

foram publicadas as conclusões desse estudo, na revista HBR, com o título “The office of 

strategy management”(KAPLAN; NORTON, 2005). Assim, em 2008, foi publicado o quinto 

livro “Execução premium: A obtenção da vantagem competitiva através do vínculo da 

estratégia com as operações do negócio”. Kaplan e Norton (2008) buscam descrever neste 

livro, como as empresas podem construir um vínculo entre a estratégia e as operações para 

que as atividades operacionais e cotidianas promovam os objetivos estratégicos. 

 

Segundo Tavares (2005), com a metodologia do BSC, as organizações podem visualizar, com 

maior precisão, como as estratégias estão contribuindo para a melhoria do resultado 

financeiro, e em seus desdobramentos. É possível constatar se o mercado e os segmentos 

escolhidos se constituem na melhor escolha para o aumento da lucratividade, se o ambiente 

interno está sendo adequado à atração e manutenção de talentos e, ainda, como a inovação 

decorrente de todo esse processo está auxiliando na conquista e participação de mercado e no 

posicionamento estratégico da organização, ou seja, na geração da vantagem competitiva. 

 

2.4.2 O BSC como sistema gerencial 

 

Conduzir as organizações modernas em meio a um ambiente competitivo complexo é algo 

extremamente complicado. Na Era da Informação, não é possível gerenciar as organizações 

com indicadores incompletos. Para manter as organizações no rumo da excelência 

empresarial, é preciso que se desenvolvam técnicas que ofereçam aos executivos os 

instrumentos necessários para gerenciar em meio a essa complexidade. O BSC oferece aos 
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executivos os instrumentos de que necessitam para o alcance do sucesso no futuro, pois 

complementam as medidas financeiras do desempenho passado com as medidas dos vetores 

que impulsionam a performance futura. Para Niven (2005, p. 24) “O BSC auxilia as 

organizações na superação de dois problemas fundamentais: medir o desempenho 

organizacional e implementar a estratégia com êxito”. Kaplan e Norton (1997) esclarecem que 

os objetivos e medidas do scorecard derivam da visão e da estratégia da empresa. 

Organizações inovadoras, que visam à construção do diferencial competitivo, estão utilizando 

o scorecard como um Sistema de Gestão Estratégica a fim de administrar a estratégia a longo 

prazo. Elas adotaram a filosofia do BSC para viabilizar processos gerenciais críticos, sendo 

assim descrito pelos autores: 

 

a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia. O processo do scorecard inicia-se com 

um trabalho de equipe da alta administração, a fim de traduzir a estratégia de sua 

unidade de negócios em objetivos estratégicos específicos. Ao serem estabelecidas as 

metas financeiras, a equipe deve priorizar a receita e o crescimento de mercado, a 

lucratividade ou a geração de fluxo de caixa. No caso da perspectiva do cliente, a 

equipe gerencial deve ser clara quanto aos segmentos de clientes e mercados pelos 

quais irá competir. A etapa seguinte é a identificação dos objetivos e medidas para 

seus processos internos. Esta etapa pode ser considerada como uma das principais 

inovações e benefícios da abordagem do scorecard. O BSC enfatiza os processos mais 

críticos para a obtenção de um desempenho superior para clientes e acionistas. A etapa 

final – as metas de aprendizado e o crescimento – demonstram os motivos para 

investimentos significativos na reciclagem de funcionários, na tecnologia e nos 

sistemas de informações, e na melhoria dos procedimentos organizacionais. O 

processo de construção do BSC torna evidentes os objetivos estratégicos e identifica 

um pequeno número de vetores críticos que determinam os objetivos estratégicos;  

 

b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicos. Os objetivos e medidas 

estratégicos do BSC são transmitidos à empresa de várias formas, como jornais 

internos, quadro de avisos e outros. A comunicação tem por finalidade mostrar a todos 

os funcionários os objetivos críticos que devem ser alcançados para que a estratégia da 

empresa seja bem-sucedida. O scorecard promove o diálogo entre as unidades de 

negócio e os executivos e diretores da empresa, não somente com relação a objetivos 

financeiros de curto prazo, mas também com relação ao processo de formulação e 
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implementação de uma estratégia destinada a produzir um desempenho excepcional no 

futuro; 

 

c) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas. O BSC produz 

impacto maior quando utilizado para induzir a mudança organizacional. Os altos 

executivos deverão estabelecer metas para os objetivos do scorecard, que, se 

alcançadas, transformarão a empresa. As metas deverão representar uma 

descontinuidade no desempenho da unidade de negócios. O processo gerencial de 

planejamento e estabelecimento de metas permite que a empresa: 

 
− quantifique os resultados pretendidos a longo prazo; 
− identifique mecanismos e forneça recursos para que os resultados sejam 

alcançados; 
− estabeleça referenciais de curto prazo para as medidas financeiras e não 

financeiras do scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 15); 
 

d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Este processo gerencial incorpora 

ao BSC um contexto de aprendizado estratégico. Para os autores, este é o aspecto mais 

inovador e importante de todo o scorecard. Este processo gera instrumentos para o 

aprendizado organizacional em nível executivo. O BSC permite monitorar e ajustar o 

processo de implementação da estratégia e, caso se faça necessário, efetuar mudanças 

fundamentais na própria estratégia.  

 
Kaplan e Norton (1997) ressaltam que o aprendizado estratégico se inicia com o 

esclarecimento de uma visão compartilhada que a empresa em sua totalidade pretende 

alcançar. A utilização de medidas como linguagem ajuda na tradução dos conceitos 

complexos, e muitas vezes obscuros, em conceitos mais claros, precisos, capazes de criar o 

consenso entre os altos executivos. O processo de comunicação e alinhamento mobiliza a 

todos os indivíduos para ações direcionadas à consecução dos objetivos organizacionais 

definidos. A construção do scorecard enfatiza causas e efeitos, induzindo ao raciocínio 

sistêmico dinâmico. Profissionais das várias áreas da organização passam a compreender 

como as peças se encaixam, como seus papéis influenciam outras pessoas e, por fim, a 

empresa inteira. O processo de planejamento, estabelecimento de metas e iniciativas 

estratégicas define metas específicas e quantitativas para a empresa, construindo um conjunto 

equilibrado de resultados e vetores de desempenho. A comparação realizada entre as metas 

desejadas e os níveis atuais determina o hiato de desempenho que deverá ser o foco das novas 
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iniciativas estratégicas. Pode-se dizer que o BSC não está limitado à mensuração da mudança; 

ele a estimula, conforme demonstra a FIG. 2.  

 
   

                 FIGURA 2: O Balanced Scorecard como estrutura para ação estratégica. 
                     Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997, p. 12. 
 

2.4.2.1 Perspectivas do Balanced Scorecard 

 

O BSC é considerado pelos executivos, a ferramenta capaz de traduzir a visão e a estratégia 

da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho (OLVE; ROY; WETTER, 

2001). Para Kaplan e Norton (1997), a utilização de sistemas de gestão e medição de 

desempenho, decorrentes das estratégias e capacidades organizacionais, é imprescindível para 

garantir a sobrevivência na Era da Informação. O BSC traduz missão e estratégia em objetivos 

e medidas, organizados segundo quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento. Tais perspectivas equilibram os objetivos traçados 

de curto e longo prazos, os resultados desejados e os vetores de desempenho desses 

resultados, as medidas objetivas concretas e as medidas subjetivas mais imprecisas.  
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FIGURA 3: As perspectivas do Balanced Scorecard. 
Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997, p. 10. 
 

A FIG. 3 identifica os temas centrais do BSC: a visão e a estratégia. A visão demonstra aonde 

a empresa quer chegar, o que ela pretende ser, e a estratégia está relacionada à forma a ser 

utilizada para se atingir essa visão. Observa-se que todos os objetivos e medidas estabelecidos 

em cada uma das quatro perspectivas são fundamentados nesses temas centrais.  

 

2.4.2.2 Perspectiva financeira 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), as medidas financeiras de desempenho indicam se a 

estratégia de uma empresa, seu processo de implementação e execução estão contribuindo 

para a melhoria dos resultados financeiros. O desenvolvimento do BSC deve ser um incentivo 

para que as unidades de negócio vinculem os objetivos financeiros à estratégia traçada pela 

empresa. Tais objetivos servem de foco para os demais objetivos e medidas apresentados 

pelas outras perspectivas do scorecard (NIVEN, 2005). Dessa forma, os objetivos e medidas 

financeiros precisam desempenhar um duplo papel: definir o desempenho financeiro esperado 

da estratégia e servir de meta principal para os objetivos e medidas das demais perspectivas 

do scorecard. 
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Kaplan e Norton (1997) esclarecem que os objetivos financeiros podem variar de acordo com 

cada fase do ciclo de vida de uma empresa. De forma simplificada, os autores identificam 

apenas três fases, sendo: 

 

a) crescimento - As empresas, nesta fase, encontram-se nos estágios iniciais de seus 

ciclos de vida. Apresentam produtos e serviços com significativo potencial de 

crescimento. Para se consolidarem e aproveitar esse potencial devem investir recursos 

consideráveis, buscando desenvolver e aperfeiçoar novos produtos e serviços; 

construir e ampliar instalações produtivas; gerar capacidades operacionais; investir em 

sistemas, infraestrutura, redes de distribuição e relacionamento com clientes. Nesta 

fase as empresas podem operar com fluxos de caixa negativos e baixas taxas de 

retorno sobre o capital investido. O objetivo financeiro das empresas na fase de 

crescimento serão os percentuais de acréscimo da receita e aumento de vendas para 

determinados mercados, grupos de clientes e regiões; 

 

b) sustentação - Nesta fase, as empresas são compelidas a obter excelentes retornos 

sobre o capital investido. Espera-se que as empresas sejam capazes de manter a 

participação de mercado e tentem aumentá-la um pouco a cada ano. Os investimentos 

serão voltados mais para aliviar estrangulamentos, ampliação da capacidade e busca 

da melhoria contínua, do que para aplicar em investimentos de retorno a longo prazo e 

da opção de expandir na fase de crescimento. Os objetivos financeiros estão 

relacionados à lucratividade e podem ser expressos através da receita operacional e 

margem bruta; 

 

c)  colheita - Atingindo a maturidade, as organizações esperam colher os investimentos 

realizados nas fases anteriores. Nesta fase, não ocorrem mais investimentos 

significativos; são investidos apenas o suficiente para manter equipamentos e 

capacidades, sem o objetivo de ampliar ou gerar novas capacidades. Qualquer 

investimento, nesta fase, deve apresentar períodos de retorno muito bem definidos e 

curtos. A principal meta é maximizar o fluxo de caixa. Dessa forma, os objetivos 

almejados são o fluxo de caixa operacional e a diminuição da necessidade de capital 

de giro. 
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Kaplan e Norton (1997, p. 53) identificaram três temas estratégicos para a perspectiva 

financeira: 

a) crescimento e mix de receita; 

b) redução de custos/melhoria de produtividade; 

c) utilização dos ativos/estratégia de investimento. 

 

Para cada uma das fases do ciclo de vida (crescimento, sustentação e colheita), devem ser 

adotadas diferentes medidas para cada um dos temas. O QUADRO 3 aponta as medidas 

sugeridas por Kaplan e Norton (1997) para combinar o tema estratégico e fase do ciclo de 

vida.                                                       

QUADRO 3 

Medição dos temas financeiros estratégicos 

 
Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997, p. 55. 
 

2.4.2.3 Perspectiva dos clientes 

 

Para Kaplan e Norton (1997) esta perspectiva permite às empresas o alinhamento de suas 

medidas essenciais de resultados relacionadas aos clientes – satisfação, fidelidade, retenção, 

captação e lucratividade – com os segmentos específicos de mercado. Permite ainda a 

avaliação e a definição claras das propostas de valor voltadas a esses segmentos. A proposição 

de valor fornece o contexto para que os ativos intangíveis criem valor. Essa perspectiva traduz 

a missão e a estratégia da empresa em objetivos específicos para segmentos focalizados que 

podem ser comunicados a toda organização. 

 



49 
 

Kaplan e Norton (1997) e Olve; Roy e Wetter (2001) afirmam que para garantir a 

sobrevivência no mercado, as empresas necessitam compreender as necessidades de seu 

público-alvo, por isso estão voltando o seu foco para fora, para os clientes. Assim, os 

executivos devem traduzir suas declarações de missão e estratégia em objetivos específicos 

baseados no mercado e nos clientes.  

 

A estratégia da empresa deve ser definida conforme os segmentos de clientes e mercado com 

quem pretende se relacionar. Kaplan e Norton (1997) ressaltam que é fundamental o 

estabelecimento do foco de atuação da empresa, a fim de não incorrer no risco de, na busca de 

atender a vários clientes, não atender a nenhum deles. “A essência da estratégia não é apenas 

escolher o que fazer; ela exige também que se escolha o que não fazer” (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p. 69). Após identificar e focalizar seus segmentos de mercado, a empresa 

necessita cuidar dos objetivos e indicadores específicos. De modo geral, as empresas 

selecionam dois conjuntos de medidas para a perspectiva dos clientes. O primeiro – grupo de 

medidas essenciais - contém as medidas genéricas que praticamente são utilizadas por todas 

as empresas: participação de mercado, retenção de clientes, captação de clientes, satisfação de 

clientes e lucratividade. O QUADRO 4 sintetiza a definição de cada uma delas. 

 

QUADRO 4 

A perspectiva do cliente – medidas essenciais 

Participação de mercado Reflete a proporção de negócios num determinado mercado 
(em termos de clientes, valores gastos ou volume unitário 
vendido). 

Captação de Clientes Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com 
que uma unidade de negócios atrai ou conquista novos 
clientes ou negócios. 

Retenção de Clientes Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade 
com que uma unidade de negócios retém ou mantém 
relacionamentos contínuos com seus clientes. 

Satisfação dos Clientes Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com 
critérios específicos de desempenho dentro da proposta de 
valor. 

Lucratividade dos Clientes Mede o lucro líquido de cliente ou segmentos, depois de 
deduzidas as despesas específicas necessárias para sustentar 
esses clientes.  

Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997 p. 72. 
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O segundo conjunto de medidas contém os  vetores de desempenho – os diferenciadores – dos 

resultados fornecidos aos clientes. Essas medidas dos vetores de desempenho trazem em si as 

propostas de valor que a empresa tentará oferecer aos seus segmentos específicos. As 

propostas de valor são os atributos que os fornecedores oferecem por meio de seus produtos e 

serviços, a fim de gerar fidelidade e satisfação em segmentos-alvo. Embora as propostas de 

valor possam variar de acordo com o setor de atividade e com os diferentes segmentos de 

mercado, é possível estabelecer um conjunto comum de atributos, conforme descrito por 

Kaplan e Norton (1997): 

 

a) atributos dos produtos e serviços - Abrangem a funcionalidade do produto/serviço, 

seu preço e qualidade. Com esses atributos, a empresa pode classificar seu público-

alvo em alguns grupos, diferenciando os clientes que buscam preços baixos, daqueles 

que procuram diferenciação, maior qualidade e variedade; 

 

b) relacionamento com os clientes - Este atributo refere-se à entrega do produto/serviço 

ao cliente, sendo considerado o tempo de resposta e entrega e o conforto do cliente na 

relação de compra; 

 

c) imagem e reputação - Reflete os fatores intangíveis que atraem os clientes a uma 

empresa. Algumas empresas conseguem gerar a fidelidade dos clientes através da 

publicidade e qualidade dos produtos oferecidos.  

 

2.4.2.4 Perspectiva dos processos internos 

 

Nesta perspectiva, são identificados os processos internos mais críticos para a realização dos 

objetivos dos clientes e dos acionistas. Dessa forma, os objetivos e medidas para essa 

perspectiva geralmente são desenvolvidos após a formulação dos objetivos e medidas das 

perspectivas financeira e do cliente (KAPLAN; NORTON, 1997). O desempenho dos 

processos internos é um indicador de tendência de melhoria que terá impacto junto aos 

clientes e nos resultados financeiros. 

 

Niven (2005) afirma que, para obter a satisfação dos clientes e cumprir as expectativas dos 

acionistas, é preciso repensar completamente os processos internos, ao invés de concentrar 

esforços na melhoria incremental das atividades preexistentes.  
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Segundo Kaplan e Norton (1997), no BSC, os objetivos e medidas para a perspectiva dos 

processos internos derivam de estratégias claras voltadas para o atendimento às expectativas 

dos acionistas e do público-alvo. Essa análise sequencial, realizada de cima para baixo, 

costuma revelar processos de negócios completamente novos nos quais a empresa deverá 

buscar a excelência. 

 

Nesse sentido, para Kaplan e Norton (1997), o BSC deve contemplar processos de inovação – 

identificação das necessidades atuais e futuras dos clientes e desenvolvimento de soluções 

para essas necessidades –, processos de operações – entrega de produtos e prestação de 

serviços aos clientes – e pós-venda objetivando complementar o valor proporcionado aos 

clientes pelos produtos ou serviços de uma empresa. 

 

Kaplan e Norton (1997) identificaram uma cadeia de valor genérica - um modelo - capaz de 

direcionar as empresas na construção da perspectiva dos processos internos. Este modelo é 

constituído de três processos principais:  

 

a) inovação - Este processo envolve as atividades que identificam as necessidades 

emergentes ou latentes dos clientes e desenvolvimento dos produtos ou serviços que 

atenderão a essas necessidades;  

 

b) operações - Este processo corresponde ao segundo estágio da cadeia de valor interna. 

Inicia-se com o recebimento do pedido do cliente e finaliza-se com a entrega do 

produto ou a prestação do serviço. Enfatiza a entrega eficiente, regular e pontual dos 

produtos ou serviços aos clientes atuais e tem sido historicamente o foco dos sistemas 

de medição de desempenho das empresas. Nesse sentido, a excelência operacional e 

redução de custos ainda constituem metas importantes; 

 
c) serviço de pós-venda - representa a fase final da cadeia de valor interna. No serviço 

pós-venda podem ser identificados processos típicos de relacionamento com o cliente, 

tais como garantia, conserto, correção de defeitos e devoluções, faturamento e 

cobrança. Esses processos agregam valor aos produtos e serviços que as empresas 

oferecem ao seu público-alvo, fortalecendo a marca e imagem das organizações.  
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A FIG. 4 mostra o modelo da cadeia de valor genérica capaz de conduzir as organizações na 

construção da perspectiva dos processos internos. 

 

 
         
                                 
                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                                                              

FIGURA 4: A perspectiva dos processos internos – o modelo da cadeia de valores genérica. 
Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997, p. 102. 

 

2.4.2.5 Perspectiva de aprendizagem e crescimento 

 

Na quarta e última perspectiva do BSC, são desenvolvidos os objetivos e medidas que 

orientarão o aprendizado e o crescimento organizacionais. Essa perspectiva, segundo Kaplan e 

Norton (1997), define os ativos intangíveis mais importantes para a estratégia. Descreve como 

pessoas, tecnologias e clima organizacional se conjugam para sustentar a estratégia. 

 

Os objetivos estabelecidos nas três perspectivas anteriores demonstram onde a empresa deve 

se destacar a fim de obter um desempenho superior. Dessa forma, para Kaplan e Norton 

(1997), a perspectiva do aprendizado e crescimento reveste-se de grande relevância, pois 

representa a infraestrutura necessária para a realização dos objetivos traçados nas perspectivas 

anteriores. Niven (2005) reforça a importância dessa perspectiva ao afirmar que ela é o 

alicerce sobre o qual a edificação inteira do BSC será construída. Olve, Roy e Wetter (2001) 

compartilham desse pensamento ao dizer que a perspectiva do aprendizado e crescimento 

permite que a organização assegure sua capacidade de se renovar a longo prazo, um pré-

requisito para sua sobrevivência. “Os objetivos da perspectiva do aprendizado e crescimento 

são os vetores de resultados excelentes nas três primeiras perspectivas do scorecard” 

(KAPLAN; NORTON, 1997 p. 131). 

 

Com base em suas experiências como consultores, Kaplan e Norton (1997) identificaram três 

categorias principais para essa perspectiva que podem ser aplicadas a qualquer tipo de 

empresa, em qualquer setor de atuação, sendo: 
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a) capacidade dos funcionários - Uma das mudanças mais radicais do pensamento 

gerencial foi a transformação do papel dos funcionários. Quase todo o trabalho de 

rotina foi automatizado; operações produtivas controladas por computador vieram a 

substituir os trabalhadores por processamento mecânico e operações de montagem 

padronizadas. As empresas prestadoras de serviços estão cada vez mais 

proporcionando o acesso direto dos clientes ao processamento de transações por meio 

de avançados sistemas de informação e comunicação. Além disso, fazer o mesmo 

trabalho repetidamente, com o mesmo nível de eficiência, não é mais garantia para o 

sucesso organizacional. Esse processo de transformação exige a reciclagem dos 

funcionários, para que suas mentes e capacidades criativas sejam direcionadas no 

sentido dos objetivos organizacionais. A maioria das empresas estabelece objetivos 

para os funcionários extraídos de uma base comum de três medidas essenciais de 

resultados: satisfação; retenção e produtividade dos funcionários. Nesse conjunto das 

medidas essenciais, o objetivo satisfação dos funcionários, geralmente, é considerado 

o vetor das duas outras medidas;  

 

b) capacidade dos sistemas de informação - A motivação e as habilidades 

demonstradas pelos funcionários são extremamente necessárias para o alcance das 

metas de superação nas perspectivas dos clientes e dos processos internos. Os sistemas 

de informação são um fator decisivo para que os funcionários desempenhem bem o 

seu trabalho. Informações sobre os clientes, os processos internos e as consequências 

financeiras de suas decisões são fundamentais para dar segurança e agilidade ao 

processo decisório. A fim de monitorar o desempenho dos sistemas de informação, 

algumas organizações adotam um indicador de cobertura de informações estratégicas. 

Um exemplo de como calcular esse indicador seria pelo percentual de processos que 

oferecem feedback em tempo real sobre qualidade, tempo e custo, ou o percentual de 

funcionários que trabalham diretamente com o cliente e têm acesso on-line às suas 

informações; 

 
c) motivação, empowerment e alinhamento - Mesmo funcionários habilitados, que têm 

excelente acesso às informações, não contribuirão para o sucesso organizacional, se 

não forem motivados a agir buscando atingir os interesses da organização, ou se não 

possuírem liberdade para decidir ou atuar. Dessa forma, o terceiro vetor dos objetivos 

de aprendizado e crescimento tem, como foco, o clima organizacional para a 
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motivação e a iniciativa dos funcionários. Um bom clima organizacional favorece a 

criatividade dos funcionários e a motivação. 

 
Kaplan e Norton (1997) ressaltam que um dos objetivos mais relevantes para a adoção do 

BSC como ferramenta de gestão e controle é a promoção do crescimento das capacidades 

individuais e organizacionais. Entretanto, segundo os autores, no que se refere a indicadores 

específicos relativos a habilidades dos funcionários, a disponibilidade de informações 

estratégicas e o alinhamento organizacional, muitas empresas praticamente ignoram a 

medição desses resultados. A ausência de medidas empresarias mais explícitas para os 

objetivos de aprendizado e crescimento não configura limitação ou deficiência inerente da 

introdução dessa perspectiva ao BSC; ao contrário, torna evidente o limitado progresso da 

maioria das empresas no atrelamento de funcionários, sistemas de informação e alinhamento 

organizacional aos seus objetivos estratégicos.  

 

Essas quatro perspectivas são a essência das tradicionais atividades da empresa: dar suporte à 

produção, produzir, vender e obter lucro (COSTA 2006). De acordo com Kaplan e Norton 

(2004), esse modelo das quatro perspectivas usado para se definir a estratégia de criação de 

valor da organização, fornece uma linguagem comum às equipes executivas, para a discussão 

da trajetória e das prioridades de seus negócios. 

 

Os autores esclarecem que as quatro perspectivas do BSC têm-se revelado adequadas em 

diversos tipos de empresas e setores do mercado. Porém, devem ser consideradas como um 

modelo e não uma ‘camisa-de-força’. Kaplan e Norton (1997) revelam que ainda não foram 

encontradas empresas que utilizem menos do que as quatro perspectivas; mas, dependendo 

das circunstancias do setor e da estratégia adotada, é possível que sejam adicionadas uma ou 

mais perspectivas complementares. 

 

2.4.3 Integração das medidas do BSC à estratégia 

 

Para Kaplan e Norton (1997), as organizações que conseguem traduzir a estratégia em 

sistemas de mensuração possuem maiores chances de executá-la, pois conseguem transmitir, 

de forma clara, objetivos e metas. Essa comunicação direciona a atenção de executivos e 

funcionários nos vetores críticos, possibilitando-lhes alinhar investimentos, iniciativas e ações 

na consecução de metas estratégicas. Dessa forma, um BSC bem-sucedido é aquele que 
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reflete a estratégia por meio de um conjunto integrado de medidas financeiras e não 

financeiras.  

 

Para se construir um BSC capaz de traduzir a estratégia em medidas, Kaplan e Norton (1997) 

apresentam três princípios que permitem realizar essa integração: 

 

a) relações de causa e efeito - Um scorecard bem elaborado deve descrever a história da 

estratégia, da unidade de negócios através da sequência de relações de causa e efeito. 

O sistema de mensuração deve identificar e tornar clara a sequência de hipóteses sobre 

as relações de causa e efeito entre as medidas de resultados e seus vetores de 

desempenho. Para Niven (2005), as relações de causa e efeito definem a trilha 

específica que a empresa irá percorrer para conquistar a estratégia. As relações podem 

ser expressas por uma sequência de afirmativas do tipo “se – então”, buscando 

explicitar as relações entre os objetivos nas perspectivas para que possam ser 

gerenciadas e validadas. Renesto (2008) esclarece que a interligação das relações de 

causa e efeito, nas quatro perspectivas, é fator fundamental para manter o foco na 

estratégia da organização; é a garantia na avaliação de desempenho: medir o que de 

fato interessa; 

 

b) vetores de desempenho - Todo BSC utiliza algumas medidas genéricas. São medidas 

essenciais de resultados, que demonstram as metas comuns de muitas estratégias, bem 

como estruturas semelhantes entre setores e empresas. Essas medidas genéricas de 

resultados tendem a ser indicadores de ocorrências (lagging indicators). Os vetores de 

desempenho, chamados de indicadores de tendência (leading indicators), geralmente 

são específicos para cada unidade de negócio. Um bom BSC deve representar uma 

combinação adequada de indicadores de ocorrências e indicadores de tendência, 

ajustados à estratégia da unidade de negócios; 

 

c) relação com os fatores financeiros - O BSC deve dar ênfase nos resultados, 

principalmente nos financeiros. A maioria dos executivos não vincula programas 

como gestão da qualidade total, redução do tempo de ciclo, reengenharia e 

empowerment a resultados que influenciam de forma direta os clientes e geram 

desempenho financeiro no longo prazo. Nessas empresas, os programas de melhoria 

são incorretamente tratados como o objetivo maior e não estão associados a metas 
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específicas, no sentido de melhorar o desempenho para o público-alvo e, 

consequentemente, o desempenho financeiro. As relações causais de todas as medidas 

adicionadas ao scorecard necessitam estar vinculadas a objetivos financeiros. 

 

Entende-se que o scorecard deve demonstrar a história da estratégia da unidade de negócios 

mediante a integração das medidas de resultados com os vetores de desempenho por meio de 

várias relações de causa e efeito. Assim, para Kaplan e Norton (1997), as medidas de 

resultados – indicadores de ocorrência – indicam os objetivos maiores da estratégia e se as 

iniciativas de curto prazo proporcionaram os resultados desejáveis. As medidas dos vetores de 

desempenho – indicadores de tendências – direcionam toda a empresa para o que deve ser 

feito no presente, a fim de criar valor no futuro.  

 

Segundo Costa (2001), a utilização do BSC evita a subotimização dos recursos. Ao tratar as 

variáveis-chaves para a gestão de forma integrada, permite que os gestores examinem os 

efeitos de alcançar o melhoramento de uma área em detrimento de outra, pois há várias 

formas de atingir um mesmo objetivo. Se cada uma dessas formas for analisada em separado, 

por área, pode proporcionar uma melhoria em determinada atividade, a curto prazo, mas 

comprometer o futuro do negócio. 

 

2.4.4 Mapa estratégico 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2004), os indicadores estratégicos podem ser encarados não 

como medidas de desempenho nas quatro perspectivas de forma independente, mas como uma 

série de relações de causa e efeito entre os objetivos, nas quatro perspectivas do BSC. A 

representação visual dessas relações de causa e efeito entre os componentes da estratégia de 

uma organização pode ser denominada como mapa estratégico que é tão importante como o 

próprio BSC. O mapa estratégico do BSC fornece um modelo que demonstra como a 

estratégia liga os ativos intangíveis a processos que criam valor. Ele adiciona uma segunda 

camada de detalhes ilustrando a dinâmica temporal da estratégia e acrescenta um nível de 

detalhe a fim de melhorar a clareza e o foco. Enfim, o mapa estratégico demonstra uma 

maneira uniforme e consistente de descrever a estratégia, facilitando a definição e o 

gerenciamento dos objetivos e indicadores, representando o elo perdido entre a formulação e a 

execução da estratégia. 
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Os objetivos, nas quatro perspectivas, são interligados uns com os outros pelas relações de 

causa e efeito. Kaplan e Norton (2004) explicam que essa arquitetura de causa e efeito, 

interligando as quatro perspectivas, é a estrutura em torno da qual é desenhado o mapa 

estratégico, cujo desenvolvimento força a organização a esclarecer a lógica de como e para 

quem será criado valor.  

 

Para Costa (2006) o mapa estratégico objetiva decodificar os complexos processos de escolha 

frente aos quais os gestores de todos os níveis são expostos no dia a dia. Através do mapa 

estratégico, a alta administração monitora o cumprimento da estratégia. Ele representa o meio 

pelo qual se operacionaliza a vinculação do Planejamento Estratégico e o Planejamento 

Operacional. É importante destacar que, se não for incorporado pelos funcionários no dia a 

dia, o mapa estratégico não se converterá em paradigma para o desenvolvimento das ações, as 

quais acabarão desvinculadas da estratégia. Para que os funcionários utilizem o mapa como 

referência, a empresa precisa demonstrar, de forma clara, que o usará para avaliar o 

desempenho de seus gestores, do negócio e para tomar decisões. 

 

Kaplan e Norton (2000b, 2004) esclarecem que após definidos a missão, visão, estratégias e 

objetivos, a empresa tem condições de desenvolver o mapa estratégico, essa importante 

ferramenta visual dinâmica, que descreve e comunica a estratégia. A elaboração do mapa 

estratégico deve iniciar-se pela perspectiva financeira e avançar sucessivamente para as 

demais perspectivas: do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento; 

porém, para as organizações governamentais e sem fins lucrativos, torna-se necessária a 

mudança da arquitetura original do BSC, uma vez que o sucesso financeiro não é o principal 

objetivo dessas organizações. Assim, o mapa estratégico pode iniciar-se pela perspectiva dos 

clientes, seguido pelas perspectivas financeira, dos processos internos e do aprendizado e 

crescimento. A seguir são descritas cada uma das perspectivas, segundo a definição de 

Kaplan e Norton (2004). 

 

Perspectiva financeira: a estratégia equilibra forças contraditórias – longo prazo versus 

curto prazo. Os indicadores de desempenho financeiro revelam se a estratégia da empresa, 

inclusive sua implementação e execução, estão contribuindo para a geração do lucro. Nessa 

perspectiva, a conexão com a estratégia é estabelecida quando as organizações decidem o 

equilíbrio entre as forças geralmente contraditórias do crescimento e da produtividade. A 

pressão contínua pela apresentação de resultados financeiros aos acionistas tende a favorecer 
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as decisões de curto prazo em detrimento das decisões de longo prazo. A elaboração da 

primeira camada do mapa estratégico força as organizações a manejar essa tensão. O objetivo 

maior deve ser sustentar o crescimento do valor para os acionistas. Dessa forma, o 

componente financeiro da estratégia engloba tanto as dimensões de longo prazo 

(crescimento), quanto as de curto prazo (produtividade). O equilíbrio simultâneo dessas duas 

forças estabelece a estrutura para a construção do restante do mapa estratégico. 

 

Perspectiva do cliente: a estratégia é baseada na proposição de valor diferenciada. Nessa 

perspectiva, a estratégia de crescimento da receita exige uma proposta de valor específica, que 

descreva como a organização criará valor diferenciado e sustentável a seu público-alvo. No 

mapa estratégico, os diretores identificam os segmentos de clientes-alvo, os respectivos 

objetivos de negócio e os seus correspondentes indicadores de desempenho. Pelo 

desenvolvimento dos objetivos e indicadores específicos para a proposição de valor, a 

organização traduz a estratégia em indicadores tangíveis que possam ser compreendidos por 

todos os empregados e com os quais sejam capazes de trabalhar para a melhoria da 

organização. 

 

Perspectiva interna: criação de valor por meio dos processos de negócios internos. Os 

processos internos cumprem dois componentes essenciais da estratégia organizacional:  

a) produzem e fornecem a proposição de valor para o público-alvo; e  

b) melhoram os processos, provocam uma redução de custos para dimensão 

produtividade da perspectiva financeira.  

Ao desenvolverem esta perspectiva, os gerentes identificam os processos mais importantes 

para as suas estratégias. “A arte da estratégia consiste em identificar e buscar excelência nos 

poucos processos críticos que mais reforçam a criação de valor para os clientes” (KAPLAN; 

NORTON, 2004, p. 50). 

 

Aprendizado e crescimento: alinhamento estratégico de ativos intangíveis. A quarta e 

última perspectiva do mapa estratégico descreve os ativos intangíveis da organização e seu 

papel no desenvolvimento da estratégia. Os ativos intangíveis podem ser descritos em três 

categorias: 

a) capital humano - Representa as habilidades, talento e know-how necessários para 

sustentar a estratégia; 
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b) capital da informação - Representa os sistemas, redes e infraestrutura de informação, 

necessários para dar apoio à estratégia; 

c) capital organizacional - Representa a capacidade da organização em mobilizar e 

sustentar o processo de mudança fundamental para a execução da estratégia. 

 

Embora todas as organizações busquem desenvolver seu pessoal, tecnologia e cultura, a 

maioria não promove o alinhamento desses ativos intangíveis com a estratégia. Para promover 

esse alinhamento é preciso ir além das generalidades e concentrar nas capacidades específicas 

e atributos fundamentais para a execução dos processos internos críticos da estratégia. O 

mapa estratégico cria as condições necessárias para que os executivos identifiquem os 

recursos específicos de capital humano, da informação e organizacional exigidos pela 

estratégia da empresa. 

 

Kaplan e Norton (2004) e Niven (2005), esclarecem que o BSC transforma os objetivos do 

mapa estratégico em indicadores e metas, os quais, porém, não serão alcançados apenas 

através de sua identificação; para que isso aconteça a organização deve lançar um conjunto 

de programas que proporcionarão as condições necessárias à realização das metas de todos os 

indicadores. A organização deve ser capaz de oferecer os recursos escassos – pessoas, 

financiamento e capacidade – para cada programa. Esses programas são chamados de 

iniciativas estratégicas. Para cada um dos indicadores do BSC, os gerentes necessitam 

identificar as iniciativas estratégicas para o alcance das metas. As iniciativas geram 

resultados e, dessa forma, a execução da estratégia é gerenciada por meio do 

acompanhamento das iniciativas estratégicas.  

 

2.4.5 Os princípios das organizações focalizadas na estratégia 

 

Conforme as experiências empresariais descritas por Kaplan e Norton (2000b), conclui-se que 

o BSC é capaz de promover grandes mudanças estratégicas e organizacionais, capacitando as 

organizações a construir um novo tipo de sistema gerencial – concebido para gerenciar a 

estratégia estabelecida. Este novo sistema gerencial pode ser detalhado em três dimensões 

distintas: 

a) estratégia - A estratégia se transforma no principal item da agenda organizacional. O 

BSC permite que as organizações descrevam e comuniquem a estratégia estabelecida 

de forma compreensível servindo de base para a ação; 
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b) foco -  O foco se torna extremamente concentrado. Através do BSC, todos os recursos 

e atividades da organização se alinham com a estratégia; 

c) organização - Os membros da organização se mobilizam para formas de atuação 

radicalmente novas. O BSC fornece a lógica e a arquitetura para a criação de novos 

elos organizacionais entre as unidades de negócio, os serviços compartilhados e os 

empregados. 

 

Kaplan e Norton (2000b) constataram que as empresas bem-sucedidas com a implantação do 

BSC revelaram um padrão consistente na consecução do foco e do alinhamento estratégico. 

Assim, pode-se dizer que o BSC capacitou as empresas a focalizarem suas equipes executivas, 

unidades de negócio, recursos humanos, tecnologia da informação e recursos financeiros na 

estratégia organizacional (FIG. 5). 

 

 

              
              FIGURA 5: Alinhando e focalizando os recursos na estratégia. 
                 Fonte: KAPLAN; NORTON,1997, p. 19 . 

 

Embora cada organização encarasse o desafio à sua própria maneira, em ritmos e sequências 

distintos, foi observada a atuação de cinco princípios comuns, denominados por Kaplan e 

Norton (2000b) de princípios da organização focalizada na estratégia: 

 

a) Princípio 1: Traduzir a estratégia em termos operacionais; 

b) Princípio 2: Alinhar a organização à estratégia; 

c) Princípio 3: Transformar a estratégia em tarefa de todos; 

d) Princípio 4: Converter a estratégia em processo contínuo; 

e) Princípio 5: Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. 
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              FIGURA 6 – Princípios da organização focalizada na estratégia. 
                 Fonte: KAPLAN; NORTON, 2000b, p. 19. 
 

2.4.5.1 Princípio 1 - Traduzir a estratégia em termos operacionais 

 

Este princípio demonstra a importância de se mapear e traduzir a estratégia para que todos os 

membros da organização possam entendê-la. De acordo com Kaplan e Norton (2000b), o BSC 

fornece um referencial para descrever e comunicar a estratégia de forma coerente. Só é 

possível implementar uma estratégia se ela for descrita claramente. Nesse sentido, o mapa 

estratégico se converte em uma arquitetura clara e abrangente para a descrição da estratégia. 

O mapa estratégico e o correspondente programa de mensuração do BSC fornecem o 

ferramental necessário para descrever o processo de criação de valor para os clientes a partir 

dos ativos intangíveis. “Ao traduzir e comunicar a estratégia na arquitetura lógica do mapa 

estratégico e do Balanced Scorecard, as organizações criam um ponto de referência comum e 

compreensível para todas as unidades e empregados” (KAPLAN; NORTON, 2000b p. 21). 

 

2.4.5.2 Princípio 2 - Alinhar a organização à estratégia 

 

Para Kaplan e Norton (2000b), a busca da sinergia é a meta mais abrangente do projeto 

organizacional. As organizações são compostas por vários setores, unidades de negócio e 

departamentos especializados, e, geralmente, cada um possui sua própria estratégia. Para se 

atingir um desempenho organizacional superior à soma das partes, é necessário que as 
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estratégias individuais estejam conectadas e interligadas. De maneira geral, as organizações 

são projetadas em torno de especialidades funcionais, como finanças e marketing. Cada uma 

dessas funções possui seu próprio corpo de conhecimento, cultura e linguagem, o que leva ao 

surgimento de silos funcionais, os quais se transformam em grandes obstáculos para o 

processo de implementação das estratégias. Porém, as organizações focalizadas na estratégia 

conseguem romper essa barreira. Para atingir o máximo de eficácia, as estratégias e os 

scorecards de todas as unidades devem estar alinhados e conectados. Essas conexões 

estabelecidas entre os scorecards proporcionam o gerenciamento de unidades de serviço 

compartilhado e de unidades de negócio descentralizadas dentro de uma única entidade 

corporativa. As conexões descrevem como a organização cria sinergias por meio da 

integração das atividades de unidades que, do contrário, seriam segregadas e independentes. 

 

2.4.5.3 Princípio 3 - Transformar a estratégia em tarefa de todos 

 

Segundo Kaplan e Norton (2000b, p. 22), “as organizações focalizadas na estratégia exigem 

que todos os empregados compreendam a estratégia e conduzam suas tarefas cotidianas de 

modo a contribuir para o êxito da estratégia”. As organizações que focam a estratégia sabem 

da importância de comprometer e alinhar todos os empregados com a estratégia, pois, em 

última instância, são eles que efetivamente implementarão a estratégia.  

 

Kaplan e Norton (2000b) esclarecem que os executivos utilizam o BSC como ferramenta nos 

processos de comunicar a estratégia e educar a organização, pois representa um poderoso 

instrumento de comunicação e alinhamento. O BSC converge as energias e talentos dos 

empregados para os objetivos estratégicos traçados pela organização. Dessa forma, as 

organizações focalizadas na estratégia usam o BSC em três processos diferentes para o 

alinhamento dos empregados com a estratégia: 

 

a) comunicação e educação - Para que os empregados contribuam no processo de 

implementação das estratégias é necessário que eles conheçam e compreendam a 

estratégia. O objetivo de um processo de comunicação eficaz é a promoção do 

conhecimento e da compreensão dos empregados; 

 

b) desenvolvimento de objetivos pessoais e de equipes - Os empregados necessitam 

compreender a maneira pela qual são capazes de influenciar o processo de 
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implementação bem-sucedida da estratégia. É importante que os executivos auxiliem 

os empregados no estabelecimento das metas individuais e de equipe, compatíveis 

com o êxito estratégico; 

 

c) sistemas de incentivos e recompensas - O chamado “contracheque equilibrado”. Os 

empregados precisam perceber que compartilham as recompensas provenientes dos 

êxitos da organização; inversamente, quando a organização não obtém bons 

resultados, é preciso que sintam alguma dor. Os sistemas de incentivos e recompensas 

demonstram a conexão existente entre desempenho organizacional e recompensas 

individuais. 

 

A estratégia se transforma em tarefa cotidiana de todos, pois todos os membros da 

organização a compreendem e se tornam motivados para a sua execução. 

 

2.4.5.4 Princípio 4 - Converter a estratégia em processo contínuo 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2000b), as empresas que obtiveram sucesso na adoção do 

BSC implementaram um processo de gerenciamento da estratégia, denominado “processo de 

loop duplo”, integrando o gerenciamento tático (orçamentos financeiros e avaliações 

mensais) e o gerenciamento estratégico em um único processo ininterrupto e contínuo. Esse 

sistema gerencial estratégico de loop duplo proporciona as bases para a conversão da 

estratégia em processo contínuo. Esse novo sistema focalizado na estratégia administra três 

soluções para o fortalecimento do sistema gerencial: 

 

a) conexão entre estratégia e orçamento - As metas distendidas e as iniciativas 

estratégicas do BSC ligam a retórica da estratégia ao rigor dos orçamentos. As 

organizações para adaptar-se aos ambientes em constante mutação estão substituindo 

os orçamentos fixos por previsões rotativas; 

 

b) fechamento do loop estratégico - Os sistemas de feedback estratégico conectados ao 

BSC fornecem um novo referencial para o processo de elaboração de relatórios e um 

novo tipo de reunião gerencial focalizada na estratégia. Há um deslocamento da 

responsabilidade dos silos funcionais para o gerenciamento de temas estratégicos; 
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c) experimentação, aprendizado e adaptação - O BSC torna explícita a hipótese da 

estratégia. As equipes executivas podem ser mais analíticas ao examinarem e 

experimentarem as hipóteses estratégicas baseadas nas informações extraídas do 

sistema de feedback do BSC. A estratégia evolui em tempo real à medida que novas 

idéias e trajetórias são geradas pela organização. Com esse sistema gerencial, as 

equipes:  

− Monitoram o desempenho em função da estratégia 
− Trabalham como equipe na interpretação dos dados 
− Desenvolvem novos insights estratégicos 
− Definem novas trajetórias estratégicas 
− Atualizam os indicadores dos scorecards 
− Alteram os orçamentos (KAPLAN;NORTON, 2000b, p. 290) 

 

As organizações focalizadas na estratégia podem ser capazes de promover a adaptação de suas 

estratégias em razão das mudanças externas e do amadurecimento da estratégia. Assim, a 

estratégia se converte de evento anual isolado, para um processo contínuo (KAPLAN; 

NORTON, 2000b) 

 

2.4.5.5 Princípio 5: Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva 

 

Os quatro princípios anteriores se concentram nas ferramentas, no referencial e nos processos 

de respaldo do BSC. É importante destacar que os processos e ferramentas não são 

suficientes para criar a organização focalizada na estratégia. A estratégia exige trabalho em 

equipe para a coordenação de mudanças. O processo de implementação da estratégia exige 

atenção e foco contínuos nas iniciativas e na execução das mudanças. Se as pessoas da 

direção da empresa não atuarem como líderes vibrantes, as mudanças não ocorrerão e a 

estratégia não será implementada, perdendo-se a oportunidade de um desempenho superior 

(KAPLAN; NORTON, 2000 b). 

 

Kaplan e Norton (2000b) consideram que um BSC de sucesso inicia-se com o 

reconhecimento de que não se trata de um projeto de “mensuração”, mas, sim, de um 

programa de mudança. Inicialmente o foco deve ser a mobilização da organização e a criação 

de impulso para se lançar o processo. Após a fase de mobilização, o foco se desloca para 

governança, dando ênfase em abordagens fluidas e baseadas no trabalho em equipe, como 

forma de lidar com a natureza não estruturada da transição para um modelo novo de 

desempenho. Finalizando, de forma gradual, desenvolve-se um novo sistema gerencial – um 
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sistema gerencial estratégico que institucionaliza os novos valores culturais, novas estruturas, 

em novo sistema de gestão para a organização. As novas fases podem desenvolver-se ao 

longo de dois ou três anos. 

 

Os autores destacam que o cenário competitivo se encontra em processo contínuo de 

mudança; dessa forma, as organizações precisam estar em constante processo evolutivo. 

Nesse contexto, o papel do líder se destaca e a arte da liderança é representada pelo equilíbrio 

delicado das tensões entre estabilidade e mudança (KAPLAN; NORTON, 2000 b). 

 

2.4.6 O processo de implementação do BSC 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), toda organização possui características próprias e pode 

desejar seguir o seu próprio caminho para a construção do BSC. Porém, o primeiro passo para 

a construção dessa ferramenta, independentemente do tipo de organização, é a obtenção do 

consenso e apoio da alta administração com relação aos motivos para a elaboração do 

scorecard; sem a liderança e o comprometimento da cúpula, o fracasso será inevitável. Os 

autores apresentam um processo sistemático para a construção de um BSC, composto por 

quatro etapas e dez tarefas, sendo: 

 

Etapa I – Definição da arquitetura de indicadores 

 

Tarefa 1 – Selecionar a unidade organizacional adequada - Deverá ser selecionada uma 

unidade onde seja relativamente fácil se criar medidas agregadas de desempenho financeiro, 

sem as complicações relacionadas a alocações de custos e transferências de preços de 

produtos e serviços entre unidades organizacionais. Os autores esclarecem que se a unidade 

organizacional for definida de forma muito restrita poderá ocorrer certa dificuldade na 

definição de uma estratégia coerente e independente. 

 

Tarefa 2 – Identificar as relações entre a unidade de negócios e a corporação - Após definida a 

unidade, deverão ser realizadas entrevistas com os principais executivos nos níveis divisional 

e corporativo objetivando conhecer: os objetivos financeiros estabelecidos; os temas 

corporativos primordiais e as relações com as demais unidades.  

 

Etapa II – O Consenso em função dos objetivos estratégicos 



66 
 

 

Tarefa 3 – Realizar a primeira série de entrevistas - O arquiteto prepara o material básico do 

BSC, bem como os documentos internos que traduzem a visão, a missão e a estratégia da 

empresa e da unidade de negócios. Esse material é distribuído a cada alto executivo na 

unidade de negócios, normalmente entre 6 a 12 executivos. O responsável pelo projeto precisa 

obter as informações sobre o setor e o ambiente competitivo da unidade, as tendências de 

tamanho e crescimento do mercado, concorrentes, preferências do público-alvo e inovações 

tecnológicas. Após analisado o material, são realizadas entrevistas de aproximadamente 90 

minutos com cada um dos executivos. Por meio das entrevistas, o responsável pelo projeto 

obtém as informações sobre os objetivos estratégicos e as ideias preliminares da empresa para 

as medidas do BSC, englobando as quatro perspectivas. As entrevistas cumprem vários 

objetivos importantes. Os objetivos explícitos representam a comunicação do conceito do 

BSC aos executivos, esclarecimento de dúvidas sobre o conceito, obtenção de informações 

iniciais sobre a estratégia organizacional e a identificação da possibilidade de traduzi-la em 

objetivos e medidas. Os objetivos implícitos incluem o início do processo de indução da 

empresa a pensar em esclarecer a estratégia e os objetivos em medidas operacionais tangíveis, 

identificação, de forma clara, das possíveis preocupações dos principais interessados em 

relação à elaboração e à implementação do scorecard e identificação dos conflitos potenciais 

entre os participantes do processo. 

 

Tarefa 4 – Sessão de síntese - Após a realização das entrevistas, a equipe do projeto se reúne a 

fim de discutir as respostas obtidas, salientar as questões relevantes e preparar a relação 

preliminar de objetivos e medidas que servirão de alicerce para primeira reunião com a equipe 

da alta administração. O resultado dessa sessão corresponde a uma lista e uma classificação de 

objetivos nas quatro perspectivas, juntamente com afirmações anônimas dos entrevistados que 

justificam e respaldam os objetivos e identificam questões que a equipe executiva deverá 

resolver. 

 

Tarefa 5 – Workshop executivo - Primeira Etapa - O objetivo desta tarefa é a geração do 

consenso em relação ao scorecard. Ao longo do workshop, o arquiteto proporciona o debate 

de grupo sobre as declarações de missão e estratégia até se atingir o consenso. Cada objetivo 

deve ser trabalhado de forma individual, para que sua importância específica, seus pontos 

fortes e fracos possam ser completamente explorados. Após a discussão de todos os objetivos 

potenciais dentro de uma perspectiva, o grupo seleciona, por votação, os três ou os quatro 
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mais importantes, obtendo a descrição detalhada de cada objetivo e a lista de indicadores. A 

equipe executiva precisa ser dividida em quatro subgrupos, cada um deles responsável por 

uma perspectiva. Um executivo de cada um dos subgrupos deverá ser escolhido para liderar o 

seu subgrupo na fase seguinte.  

 

Etapa III – Escolha e elaboração de indicadores 

 

Tarefa 6 – Reuniões dos subgrupos - Serão realizadas reuniões com os subgrupos definidos na 

etapa anterior, nas quais cada um desses subgrupos terá quatro objetivos principais:                 

a) promover o refinamento dos objetivos estratégicos;  

b) identificar o indicador ou indicadores que captam e comunicam de forma mais 

coerente a intenção do objetivo;              

c) identificar para cada um dos indicadores propostos as fontes das informações úteis e as 

ações que possam ser necessárias para tornar essas informações acessíveis; 

d) identificar as relações críticas entre os indicadores para cada perspectiva, bem como 

entre ela e as outras perspectivas exploradas no scorecard.  

Ao final das reuniões, ter-se-ão os seguintes produtos: lista de objetivos para a perspectiva e 

suas descrições; descrição detalhada dos indicadores para cada objetivo; ilustração da maneira 

como cada indicador pode ser quantificado e apresentado, e um modelo gráfico – mapa 

estratégico – que demonstre como os indicadores se interrelacionam dentro de uma 

perspectiva e no contexto geral. 

 

Tarefa 7 – Workshop executivo - Segunda etapa - Neste segundo workshop, com a 

participação da alta direção, seus subordinados diretos e maior número de gerentes de nível 

médio, são discutidos a visão, a estratégia, os objetivos e os indicadores experimentais. A 

discussão versará sobre os indicadores propostos e o provável plano de implementação. A 

meta desta etapa, segundo Kaplan e Norton (1997), é a elaboração de um documento que 

comunique as intenções e o conteúdo do scorecard a todos os funcionários. Pode ser 

destacado também um objetivo secundário que seria criar incentivos aos participantes para 

formular objetivos de superação para cada um dos indicadores propostos, incluindo os índices 

de melhoria de desempenho. 

 

Etapa IV – Elaboração do plano de implementação 
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Tarefa 8 – Desenvolver o plano de implementação - Uma nova equipe, composta pelos líderes 

de cada subgrupo, formalizam as metas de superação e desenvolvem o plano de 

implementação para o scorecard. É fundamental que esse plano inclua a forma como os 

indicadores se conectam aos bancos de dados e sistemas de informações, comunicando o BSC 

a todos os membros da organização, incentivando e facilitando a elaboração de métricas de 

segundo nível para as outras unidades da organização (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Tarefa 9 – Finalizar o plano de implementação - Deverá ser realizado um terceiro workshop 

com a equipe executiva para validação da visão, objetivos e indicadores desenvolvidos nos 

workshops anteriores, e ainda para validar as metas de superação propostas pela equipe de 

implementação. Também deverão ser identificados programas de ação preliminares para o 

alcance de metas. Este processo geralmente tem seu término com o alinhamento das várias 

iniciativas de mudanças da unidade aos objetivos, indicadores e metas do scorecard. O 

objetivo é, até o final do encontro, estabelecer um acordo em relação ao programa de 

implementação que busque comunicar o scorecard aos funcionários, integrando-o à filosofia 

gerencial e desenvolvendo um sistema de informações capaz de sustentar o scorecard. 

 

Tarefa 10 – Finalizar o processo de implementação - Para criar valor, é fundamental que o 

BSC esteja integrado ao sistema gerencial da organização. Kaplan e Norton (1997) 

recomendam que os executivos iniciem a utilização dessa ferramenta no prazo de sessenta 

dias utilizando as informações disponíveis. Com o passar do tempo, os sistemas de 

informações gerenciais serão adequados ao processo. 

 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que a implementação do BSC pode durar aproximadamente 

dezesseis semanas, levando em consideração a disponibilidade dos executivos. Esse tempo é 

considerado adequado para se refletir sobre a evolução do BSC e a estratégia, o sistema de 

informações e, ainda os processos gerenciais que ele representará. A FIG. 7 apresenta um 

cronograma típico para o BSC.  
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    FIGURA 7 – Cronograma típico do Balanced Scorecard 
    Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997, p. 323 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), se a construção do BSC for realizada de forma 

adequada, esse processo de quatro etapas distintas incentivará o comprometimento com o 

scorecard entre os executivos e os gerentes, produzindo, assim, uma ferramenta gerencial útil 

que ajudará a organização a alcançar os objetivos de seus programas. 

 

Lima, R. (2008) esclarece que, além desse processo de construção do BSC, existem outros 

desenvolvidos por outros autores como Niven (2005); Olve; Roy e Wetter (2001).  

 

Para Niven (2005), antes de dar início ao processo de desenvolvimento e implementação de 

um BSC, é fundamental planejar diligentemente o caminho a ser seguido pela organização. 

Existem vários elementos nesse projeto que necessitam ser considerados muito antes de 

qualquer debate sobre métrica. O autor destaca que, anterior ao trabalho de construção de um 

BSC, é necessário lançar as bases de edificação para essa ferramenta. Dessa forma alguns 

pontos merecem especial atenção: desenvolvimento de objetivos claros para o projeto; escolha 

apropriada da unidade de negócios onde se iniciará o projeto; comprometimento dos 

executivos e as formas de garanti-lo; construção de uma equipe eficiente, responsável pela 

condução dos trabalhos; formação de um plano de desenvolvimento do scorecard e por fim a 

geração de estratégias para a transmissão do projeto do BSC. 
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Para o desenvolvimento da estrutura do BSC, Niven (2005) descreve sete passos a serem 

seguidos pela organização: 

 

a) Passo 1: Reunir e distribuir o material de apoio - Toda equipe deve ter amplo acesso 

ao material de apoio sobre a missão, visão, valores, estratégia e posição competitiva, e 

competências principais dos membros da organização; 

b) Passo 2: Desenvolver ou confirmar a missão, os valores, a missão e a estratégia - 

Busca do consenso sobre onde a organização se situa no contexto desses itens 

essenciais; 

c) Passo 3: Fazer entrevistas com os executivos - Na entrevista com a alta gerência, a 

equipe reunirá feedback sobre os fatores essenciais ao sucesso da organização, bem 

como possíveis medidas para o scorecar;. 

d) Passo 4: Desenvolver objetivos e medidas em cada uma das perspectivas do BSC - 

Nesta fase, a equipe desenvolverá objetivos e medidas para cada uma das perspectivas 

baseados na tradução da estratégia organizacional; 

e) Passo 4 (a): Workshop executivo – Nesta fase, busca-se o consenso da alta gerência 

em relação aos objetivos e medidas desenvolvidos pela equipe; 

f) Passo 4 (b): Reunir feedback do funcionário; 

g) Passo 5: Desenvolver vinculações de causa e efeito; 

h) Passo 5 (a): Workshop executivo - O mais importante, nesta fase, é o debate que irá se 

suceder entre a equipe da alta gerência quanto ao grau e ao momento das relações de 

causa e efeito;  

i) Passo 6: Estabelecer metas para suas medidas - As metas dão sentido aos resultados da 

medição, ao fornecer um ponto de comparação; 

j) Passo 6 (a): Workshop executivo - Nesta fase, o objetivo é obter um consenso final 

sobre o produto de trabalho do BSC. O documento dever estar pronto para ser incluído 

nas operações da organização; 

k) Passo 7: Desenvolver um plano de implementação contínuo de BSC. 

 

Olve; Roy e Wetter (2001) sugerem onze etapas para o desenvolvimento da estrutura do BSC, 

como descritas no QUADRO 5. 
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QUADRO 5 

Etapas do processo de construção 

Etapa Descrição Procedimento Tempo 

1 

Definir a indústria e 
seu desenvolvimento, 
papel da companhia e 
suas tendências 

Entrevistas com tantas pessoas quantas possíveis. 
Devem ser feitas, se possível, por alguém de fora 
para obter um quadro bem objetivo. Pesquisar a 
situação da indústria 

1 - 2 
meses 

2 
Estabelecer / 
confirmar a visão 

Seminário conjunto assistido pela alta direção e os 
lideres de opinião. 

1 - 2 
encontros 

1½ dia 
cada 

3 
Estabelecer as 
perspectivas 

Seminário assistido pela alta direção, grupo do 
projeto e alguém com experiência anterior em 
projetos de balanced scorecard. 

1 - 2 dias 

4 

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

Seminário conjunto com o mesmo com o mesmo 
grupo, conforme etapa 2. 

Vide 
abaixo 

5 
Identificar os fatores 
críticos do sucesso 

No seminário acima. 

Total 
incluso a 
etapa 4: 2 
- 3 dias 

6 

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

No seminário acima, se possível. Contudo, um certo 
intervalo é sempre benéfico. 

Incluído 
acima, se 
não 1 – 2 

dias 

7 
Estabelecer o 
scorecard de alto nível 

Determinação final por parte da alta direção e do 
grupo do projeto. De preferência, no entanto, com a 
participação de alguém com experiência anterior em 
projetos de balanced scorecard. 

1 - 2 dias 

8 

Ruptura do scorecard 
e das medidas pela 
unidade 
organizacional 

Adequado a um projeto dividido em unidades 
organizacionais apropriadas, sob a liderança do grupo 
do projeto. De preferência, todas as pessoas 
envolvidas devem participar no trabalho do projeto 
de cada unidade; uma forma adequada para o 
trabalho seria um seminário. Relatórios quanto aos 
progressos e à coordenação existente com a alta 
direção. A ajuda de um arquiteto de balanced 
scorecard é especialmente importante para alinhar os 
fatores de sucesso e as medidas. 

Total de 2 
a x meses. 
Para cada 
seminário 
local, no 
mínimo, 
½ - 1 dia 

9 Formular objetivos 
Proposta de cada um dos líderes do projeto da 
unidade. Aprovação final dos objetivos pela alta 
direção. 

  

10 
Desenvolver um plano 
de ação 

Preparado por cada grupo de projeto.   

11 
Implementando o 
scorecard 

Garantido pelo monitoramento existente, sob a 
responsabilidade total da alta direção 

  

Fonte: OLVE; ROY; WETTER, 2001, p. 53-54
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Nota-se que a essência dos passos propostos por Niven (2005) e Olve; Roy e Wetter (2001) é 

a mesma apresentada por Kaplan e Norton (1997). É mantido o foco em questões como: 

trabalho em equipe, entrevistas com executivos, reuniões para definição e validação dos 

indicadores e objetivos organizacionais. 

 

2.4.7 O BSC em organizações sem fins lucrativos, governamentais e de assistência 

médica 

 

Observa-se que o BSC representa uma ferramenta gerencial que pode ser adotada por 

qualquer tipo de organização, mas, de acordo com Wernke (2001), sua operacionalização não 

é simples, e a necessidade da participação da alta gerência para formulação dos objetivos 

estratégicos a serem buscados exige elevado grau de conscientização. 

 

O desenvolvimento do BSC em organizações governamentais e sem fins lucrativos tem sido 

amplamente aceito e adotado em todo mundo, segundo Kaplan e Norton (2000 b). No entanto, 

para Kaplan e Norton (2000b) e Niven (2005), essas organizações se deparam com sérias 

dificuldades na definição nítida de suas estratégias, uma vez que não compreendem o real 

papel da estratégia dentro da organização. Essas instituições necessitam compreender que a 

estratégia não significa apenas o que a organização pretende fazer, mas também o que a 

organização decide não fazer. 

 

Kaplan e Norton (2000b) afirmam que a maioria das entidades governamentais e sem fins 

lucrativos enfrentam grandes dificuldades diante da arquitetura original do BSC, onde a 

perspectiva financeira é colocada no topo da hierarquia, sendo que o sucesso financeiro não é 

o principal objetivo dessas organizações. Dessa forma, propõe-se que essas organizações 

pensem num objetivo abrangente no alto de seus scorecards; um objetivo tal que represente 

seu propósito de longo prazo. Para uma empresa do setor privado, os indicadores refletem a 

responsabilidade diante dos proprietários e acionistas. Porém, para um órgão governamental 

ou entidade sem fins lucrativos, os indicadores financeiros não demonstram o cumprimento da 

missão. A missão organizacional necessita ser destacada e avaliada no mais alto nível do 

scorecard. Ao se inserir o objetivo abrangente no BSC das entidades sem fins lucrativos ou 

dos órgãos governamentais, fica nítida a missão de longo prazo da organização. Esse 
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propósito de longo prazo deve estar em consonância com a visão organizacional, para que 

sejam atingidos todos os objetivos traçados. 

 

Niven (2005) esclarece que um dos mais importantes atributos do scorecard é a sua 

simplicidade. Simplicidade não é, porém, sinônimo de simplismo. A aplicação dessa 

sofisticada ferramenta exige rigor e disciplina independentemente da estrutura organizacional, 

porém o Setor Público oferece alguns desafios inigualáveis, conforme descritos pelo autor 

citado: 

 

a) O que executo não é mensurável - Talvez essa seja a reclamação mais recorrente dos 

gestores do setor público e dos funcionários. Para superar esse desafio, as instituições 

necessitam criar uma distinção entre resultados e produtos. Devem começar a 

considerar possíveis relações de causa e efeito e a acumular dados que possam ser 

utilizados para, no mínimo, gerar melhores questionamentos e, no máximo, conduzir a 

respostas mais refletidas; 

 

b) Os resultados serão usados para punir - Esse condicionamento negativo pode se 

transformar num grande entrave à implementação bem-sucedida do BSC. Para 

contornar esse problema são necessários dois momentos. Primeiro, é preciso treinar, 

aconselhar, advertir os executivos e gestores sobre os perigos inerentes a esta prática. 

Segundo, essa ferramenta introduz uma mudança cultural e questões culturais não se 

resolvem rapidamente. Somente mediante esforços persistentes dos membros da 

organização ocorrerão as mudanças na cultura organizacional; 

 

c) Qual é a missão? - Muitas instituições sentem pressões de serem “empurradas” para 

inúmeras direções, o que torna quase impossível a criação de um scorecard claro e 

conciso. Os líderes devem fazer um esforço para definir a missão organizacional e, 

então, desenvolver as medidas de desempenho; 

 

d) O público não entenderá os resultados negativos - as legislações referentes à 

liberdade de informação e de registros públicos determinam que a maior parte dos 

dados relacionados aos sistemas de gerenciamento do desempenho do Setor Público 

deve ser acessível a qualquer cidadão. Isso gera preocupação aos adeptos do 

scorecard, pois não apenas os resultados podem ser retirados do contexto, como 
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também os resultados abaixo da meta traçada podem ser exibidos na mídia, 

representando a falta de competência do governo; 

 

e) Por que investir em algo que durará somente até o final desta administração? - 

As práticas políticas conhecidas determinam que uma nova administração repudie 

tudo que seu antecessor iniciou, independentemente de ser bom ou ruim. Obter o 

apoio dos dirigentes eleitos pode ser comparado a ganhar o encorajamento e a 

aceitação dos executivos das instituições com finalidade lucrativa, o que comprova 

que não é tarefa fácil; 

 

f) Cultura de não confiar nas soluções de negócios - Além do fator desconfiança, pode 

existir o fator medo, já que as soluções financeiras, de maneira geral, representam 

território novo para o funcionário típico do Setor Público. O BSC, com seu crescente 

número de adeptos e histórias de sucesso no Setor Público, não deve ser alvo da 

diversidade de críticas e incredulidade que as diversas técnicas de negócios enfrentam; 

 

g) Mudanças sem pressa - As empresas de fins lucrativos, algumas vezes, recorrem ao 

BSC em momentos de crise, quando a mudança não é apenas desejável, mas 

necessária para garantir a sobrevivência da organização. As organizações públicas não 

costumam enfrentar esse dilema, uma vez que mudar de ramo de negócio não é uma 

opção possível. Os funcionários públicos devem estar cientes dos desafios e como o 

scorecard pode demonstrar valor aos contribuintes; 

 

h) Restrições técnicas - Muitas empresas do Setor Público estão defasadas em relação às 

empresas do Setor Privado quanto à utilização das ferramentas tecnológicas mais 

modernas. Essa defasagem pode ser um problema para a implementação do BSC; 

 

i) Técnicas do grupo - As instituições públicas possuem seu grupo de analistas e 

pessoas hábeis com a calculadora e planilha, mas, para muitos deles, as ferramentas 

analíticas dos negócios são uma linguagem totalmente desconhecida. Para obter as 

vantagens oferecidas pelo BSC, os funcionários devem estar aptos a realizar análises a 

partir dos resultados gerados por suas medidas de desempenho. É necessário investir 

tempo e energia no treinamento, a fim de garantir que os envolvidos no processo 
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possuam as técnicas necessárias para a construção de scorecards eficientes, capazes de 

gerar bons resultados; 

 

j)  Desenvolvendo medidas inovadoras - Definidos os públicos, os processos que 

precisam ser melhorados, as restrições financeiras existentes e as habilidades 

funcionais necessárias, o gestor do Setor Público pode descortinar um novo mundo 

para as medidas criativas de desempenho que traduzem a história da estratégia; 

 

k) Não mostre o dinheiro! - Desde os arquitetos do scorecard, Kaplan e Norton, até os 

praticantes das empresas sem fins lucrativos no mundo inteiro, todos concordam que, 

para haver mudança cultural em uma organização, o scorecard deve, até certo ponto, 

estar vinculado a alguma forma de remuneração. A maioria das instituições do Setor 

Público não dispõe dessa tática fundamental para a adoção do scorecard. 

 

Esses são alguns desafios apresentados por Niven (2005) a serem enfrentados na adoção do 

BSC por uma instituição pública, porém não são fatores impeditivos. O uso do BSC em 

organizações públicas foi difundido com a experiência da cidade de Charlotte (Carolina do 

Norte/EUA), no início da década de 1990, que adotou uma estratégia de valor ao “cidadão-

cliente”. A partir de então a ferramenta tem sido amplamente adotada como um instrumento 

para estabelecer foco, prioridade, racionalização e eficiência dos programas estratégicos do 

governo.  

 

A adoção do BSC pelos órgãos públicos requer algumas adaptações que não se resumem 

apenas na arquitetura original do BSC, mas, segundo Perdicaris; Formoso Jr. e Nogueira 

(2009), é necessário o envolvimento de outros atores na definição das estratégias e a 

adequação do BSC ao fluxo político, sob o risco de se desenvolver um processo meramente 

tecnocrático, distante do cidadão e com resultados pouco significativos politicamente. 

 

Perdicares; Formoso Jr. e Nogueira (2009) relatam o processo pioneiro de adoção do BSC, em 

2004, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Buscando assegurar maior efetividade dos 

recursos disponíveis e a melhoria das políticas públicas implementadas, a Prefeitura de Porto 

Alegre enfrentou uma série de desafios para a institucionalização do projeto como questão de 

Estado e não de governo. Dentre os desafios enfrentados pode-se destacar o aspecto cultural, 

uma vez que muitos servidores e pessoas-chave detinham conhecimento limitado do BSC. 
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Apesar dos desafios enfrentados e dos que ainda virão, é inegável a contribuição do BSC para 

a melhoria do fluxo de informações no governo de Porto Alegre. Acredita-se que à medida 

que o processo de institucionalização do scorecard for se consolidando, os ganhos de 

eficiência almejados aparecerão alicerçados pelo fortalecimento da cultura pró-resultado, bem 

como pela otimização dos aspectos técnicos. 

 

Outra experiência de implantação do BSC em instituição pública foi relatada por Koga 

(2009). Em 2005/2006, a Fundação Hemominas iniciou nova fase em sua gestão com a 

implantação do BSC. O objetivo era alinhar as estratégias, bem como os planos estratégicos, à 

visão, à missão, aos valores e programas governamentais. A implementação do BSC 

provocou, inicialmente, uma dicotomia na cultura relacionada à gestão da instituição, pois, ao 

inserir novos meios de vislumbrar a estratégia, rompeu-se com o tradicional conceito de fazer 

gestão pública, o que gerou algumas dúvidas quanto à sua real efetividade e continuidade. 

Porém, essas dúvidas foram amenizadas com a apresentação do mapa estratégico que 

proporcionou um direcionamento qualitativo e quantitativo de suas estratégias e 

planejamento. Dessa forma, pode-se dizer que o BSC proporcionou aos servidores o 

conhecimento de suas reais responsabilidades. Esse processo culminou na melhoria do 

atendimento paciente/doador, no aumento do raio de cobertura das unidades; na identificação 

de novas oportunidades, e na redefinição dos processos operacionais, utilizando-se do 

feedback dos servidores para a otimização e melhoria contínua, e de forma objetiva no 

cumprimento das normas, diretrizes e acordos governamentais. 

 

Ramos (2006) relata uma pesquisa realizada na Subsecretaria da Receita Estadual de Minas 

Gerais (SRE), com o objetivo de verificar se as práticas de gestão adotadas estavam em 

consonância com o BSC. Através da análise documental, a pesquisa evidenciou que a SRE 

adota um sistema de gestão fundamentado no alinhamento estratégico, que estrutura os 

processos internos de planejamento, gestão, execução e acompanhamento. Dessa forma, na 

vertente teórica o modelo apresenta elementos que indicam sua consonância com os 

pressupostos do sistema BSC. Através das análises das entrevistas, foi feita a verificação da 

vertente empírica, onde se constatou que os processos propostos no modelo vêm sendo 

implantados, principalmente os relativos aos acordos celebrados, mas não estão concluídos, 

faltando ainda definir as relações de causa e efeito, alinhar a estratégia e, principalmente, 

mobilizar e sustentar o processo de mudança para a execução da estratégia.  Por fim, com os 

resultados obtidos na pesquisa, concluiu-se que a SRE desenvolveu um modelo de gestão que 
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contém elementos teóricos que apresentam semelhança com os pressupostos básicos do BSC, 

mas, na prática, verifica-se que o modelo não está em consonância com a ferramenta. 

 

Nesses relatos, nota-se que a adoção dessa ferramenta conduz a um repensar organizacional. 

Observa-se que o BSC é um instrumento que objetiva conduzir os gestores a refletirem sobre 

as organizações de forma bastante organizada e sistêmica; mas, para que haja essa reflexão é 

primordial que os gestores tenham compreendido, de fato, como a ferramenta pode ajudá-los 

na condução de melhores práticas gerenciais (KAPLAN; NORTON, 2000 b).  

 

2.5 Considerações finais 

 

O presente capítulo teve por objetivo demonstrar a evolução do tema estratégia, culminando 

com a apresentação do BSC como uma ferramenta de apoio à efetiva implantação de um 

processo de gestão estratégica em instituições públicas.  

 

A melhoria das práticas gerenciais e a profissionalização da gestão são desafios a serem 

enfrentados pelas organizações públicas brasileiras. De forma especial, a área de Saúde 

Pública do Brasil vem buscando desenvolver um sistema de gestão que dê vida aos princípios 

pregados pelo Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade e equidade.  
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3 O SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 
3.1  Apresentação 

 

Este capítulo inicia-se com a evolução do Sistema de Saúde Pública no Brasil, sendo descritos 

os principais fatos e acontecimentos que antecederam a construção do atual Sistema Único de 

Saúde. Em seguida, há uma explanação sobre o processo de descentralização no Brasil e, de 

forma especial, o processo de descentralização das ações de saúde. Com o objetivo de melhor 

compreender o objeto de estudo deste trabalho, é apresentada a origem dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde no Brasil e, com destaque, em Minas Gerais. 

 

3.2  Histórico e dados relevantes 

 

As informações sobre a história da Saúde Pública no Brasil foram extraídas a partir da leitura 

das páginas eletrônicas do Ministério da Saúde10 e da Biblioteca Virtual em Saúde do 

Ministério da Saúde11. 

 

Desde o descobrimento até a instalação do império, inexistia no Brasil um modelo de atenção 

à saúde. A saúde limitava-se aos recursos da terra e aos conhecimentos empíricos da “arte de 

curar”. Com a chegada da família real, em 1808, criou-se a necessidade de uma estrutura 

sanitária mínima. Até 1850, as atividades de saúde tinham como interesse primordial o 

estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do império, tendência que se 

alongou por quase um século.  

 

No governo de Rodrigues Alves (1902-1906) ocorreu a primeira medida sanitarista no país. O 

presidente nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz que, numa medida policialesca, 

convocou 1.500 pessoas para ações que invadiam casas, queimavam roupas e colchões. 

Apesar do fim conflituoso dessas ações, o sanitarista conseguiu resolver parte dos problemas 

e colher informações que ajudaram o seu sucessor. Esse modelo de intervenção ficou 

conhecido como campanhista e predominou até o início dos anos 1960, demonstrando a 

preocupação com o combate, em massa, de doenças, por meio de campanhas de saúde 

pública. 

                                            
10 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=401 
11 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/exposicoes/linhatempo/76.htm 
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Depois desse período, pouco foi feito com relação à saúde. Apenas com a chegada dos 

imigrantes europeus, começou-se a se discutir um modelo de assistência médica para a 

população pobre. Dessa forma, em 1923, surge a lei Elói Chaves, criando as Caixas de 

Aposentadoria e Pensão. Essas instituições eram mantidas pelas empresas que passaram a 

oferecer tais serviços aos seus funcionários. A União não participava das Caixas. Porém, a 

partir da Revolução de 1930, esse modelo começa a mudar. É criado o Ministério da 

Educação e Saúde e as Caixas são substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões 

(IAPs), organizados por categorias profissionais e não mais por empresas. As ações eram 

centralizadas na saúde. 

 

Em 1949, durante o segundo governo Vargas, ocorreu a maior inovação na assistência à 

saúde, com a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU). A 

importância histórica desse evento decorre de três características inovadoras: o atendimento 

médico domiciliar, até então inexistente no Setor Público; o financiamento consorciado entre 

todos os IAPs e, principalmente, o atendimento universal, ainda que limitado aos casos de 

urgência. 

 

Em 1953, houve o desdobramento do Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: 

Saúde e de Educação e Cultura. Em 1960, é promulgada a Lei Orgânica da Previdência 

Social, que unificava os IAPs em um regime único para todos os trabalhadores regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas tais medidas ficaram no papel. Somente em 

1967, pelas mãos dos militares, ocorreu a efetivação dessas propostas, sendo criado o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS).  

 

No ano de 1975, criou-se o Sistema Nacional de Saúde, onde se separaram as ações de saúde 

pública, das ações de atenção às pessoas. Em 1976, foi criado o Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), originado de alguns projetos pilotos de medicina 

comunitária. O PIASS pode ser considerado como um dos primeiros sinais de mudança do 

modelo privatista e centralizador até então em vigor, estruturado com base nos seguintes 

postulados: Máxima Extensão de Cobertura dos Serviços de Saúde – com prioridade na 

atenção das zonas rurais e pequenas comunidades e regionalização da assistência – com base 

nas premissas de desconcentração dos serviços, da descentralização das decisões e da 

hierarquização da rede de unidades. 
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Ao unificar o sistema previdenciário, houve um aumento da complexidade tanto do ponto de 

vista administrativo, quanto dentro da estrutura do INPS, culminando com a criação, em 

1978, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Tal 

instituto assistia somente as pessoas que possuíam Carteira de Trabalho. O atendimento aos 

desempregados e aos residentes no interior ficava sob a responsabilidade das Secretarias de 

Estado de Saúde e dos Serviços Públicos Federais.  

 

Nos anos 1980, o Brasil iniciou seu processo de redemocratização, vivendo inúmeras 

transformações nos campos político, econômico e social. Em meio a esse cenário de 

profundas transformações, procurou-se consolidar o processo iniciado na segunda metade da 

década de 1970 de cobertura assistencial, a fim de atender às proposições criadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) na Conferência da Alma-Ata12 em 1978, que 

preconizava   “[...] saúde para todos os povos do mundo até o ano 2000 mediante o melhor e 

mais completo uso dos recursos mundiais”, enfatizando a atenção primária à saúde. 

 

Nesse mesmo período, surge o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, inicialmente 

constituído por uma parcela dos intelectuais universitários e de alguns profissionais da área da 

saúde. As centrais sindicais, os movimentos populares de saúde e alguns parlamentares se 

incorporam ao movimento posteriormente. Esse movimento, iniciado em pleno regime da 

ditadura militar, buscava a construção de uma política de saúde democrática e universal. 

 

Criou-se, em 1980, o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE) que 

não chegou a ser implantado. Em 1982, foi criado o Conselho Nacional da Saúde 

Previdenciária (CONASP). A partir desse Conselho, em 1983, implementaram-se as Ações 

Integradas de Saúde (AIS), a primeira e importantíssima estratégia para o processo de 

descentralização da saúde. 

 

Em março de 1986, foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde, um marco histórico 

para o estabelecimento das grandes diretrizes para reorganização do Sistema de Saúde no 

Brasil. 

 

                                            
12Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma Ata no Cazaquistão 

reunindo 134 países e 67 organismos internacionais (http://dhnet.org.br/direitos/sip/onu/saude/almaata.htm). 
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Em 1987, foi implementado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

consolidando as Ações Integradas de Saúde (AIS), estabelecendo, como diretrizes, a 

universalização, a equidade no acesso aos serviços, a regionalização, a descentralização, entre 

outras. O SUDS representou a descentralização das atividades do INAMPS para as Secretarias 

Estaduais de Saúde. 

 

Paralelo a esses avanços, ocorreu intenso trabalho político no campo legislativo na 

Assembléia Nacional Constituinte, que formulava a nova Carta Magna do Brasil. Assim, as 

propostas estabelecidas pelo Movimento da Reforma Sanitária foram parcialmente inseridas, 

criando-se o Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

O Artigo 196 da Constituição Federal, de 1988, estabelece: “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação.” 

 

A implementação dessa nova política só se estabeleceu dois anos depois, pelas Leis  8.080, de 

19 de setembro de 1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, nas quais se destacam os 

princípios organizativos e operacionais do sistema, tais como, o controle social e um sistema 

descentralizado e regionalizado com base municipal. 

 

Em 1990, o Ministério da Saúde, por meio da portaria GM 1.481,  de 31 de dezembro de 

1990, incumbiu o INAMPS de “implantar a nova política de financiamento do SUS para 

1991”, surgindo a Norma Operacional Básica/SUS n.º 01/1991, aprovada e instituída pela 

Resolução INAMPS n.º 258 de 07 de janeiro de 1991. Por essa portaria foram instituídas a 

Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA), para o financiamento das atividades 

ambulatoriais e a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), para o financiamento das 

internaçãoes hospitalares. 

 

Em julho de 1991, ocorreu uma modificação na NOB/SUS 01/1991, por meio da Resolução 

INAMPS N.º 273 de 17 de julho de 1991, baseada nas propostas do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e  do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS).  
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Em fevereiro de 1992, foi editada a NOB/SUS 01/1992, que instituiu o CONASS, 

CONASEMS como instâncias gestoras colegiadas do SUS. 

 

Neste ano de 1992, o país viveu forte crise político-institucional que culminou com o 

impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. Em meio a essa crise e retrocesso na 

política e administração pública, a sociedade iniciou uma luta por mudanças em todos os 

setores, inclusive o da saúde, que fora drasticamente afetado. Dessa forma, diante desse 

cenário de mudanças e transformações, o Movimento Sanitário mais uma vez pressionou para 

que houvesse a IX Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 9 a 14 de agosto, 

tornando explícitos a dimensão e o poder de articulação acumulados pelos defensores do SUS 

e de seu processo de descentralização na gestão dos serviços e ações de saúde. 

 

Após a destituição do governo, a gestão da saúde foi assumida por um grupo técnico-político 

da Reforma Sanitária, que decidiu continuar a luta pela implantação definitiva do SUS. A 

terceira  Norma Operacional do SUS, NOB-SUS 01/1993, lançou o documento denominado 

“Descentralização das Ações e Serviços de Saúde – a ousadia de cumprir e fazer cumprir a 

Lei”, ou seja, cumprir a Constituição e as Leis do  SUS. 

 

Diante da complexidade do processo, começou a ser formulada a quarta NOB-SUS 01/1996, 

que avançou no processo de municipalização do setor da saúde. Assim, foi instituída a Gestão 

Plena Municipal da Saúde, ocasião em que os municípios passaram a ser os responsáveis 

imediatos pelo atendimento das necessidades do cidadão. Foram instituídos, ainda, o Piso de 

Atenção Básica (PAB) e a Programação Pactuada Integrada (PPI) . 

 

Em janeiro de 2001,  aprovou-se  a  Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS- SUS 

01/2001, por meio da qual os municípios tiveram suas responsabilidades ampliadas na 

atenção básica. Os estados passaram da função de meros mediadores para à de coordenadores 

do SUS em âmbito estadual; a ênfase na municipalização da saúde (atomização) deu lugar à 

ênfase na regionalização (otimização). Em 2002, a NOAS foi aperfeiçoada, instituindo-se a 

NOAS/2002. 

 

Verifica-se que o processo para a criação do atual sistema de saúde, SUS, foi longo e fruto de 

diversas lutas pelo direito universal à saúde. O Sistema Único de Saúde  está presente em todo 

o país. Pode-se dizer que através do SUS, houve um resgate da lógica da federação, onde cada 
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ente, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possui autonomia e articula-se com os 

demais para cumprir compartilhadamente a sua responsabilidade de oferecer serviços de 

saúde sob a égide da universalidade e equidade.  

 

3.3 O processo de descentralização no Brasil 

 

Para Rocha e Faria (2004), a discussão sobre a reforma do Estado brasileiro, inserida na 

agenda política do país a partir da década de 1980, colocou em evidência o tema da 

descentralização.  

 

A descentralização apresenta-se, na realidade política, como unidade dialética que se revela, 

empiricamente, pelo relacionamento de tendências de centralização e descentralização, 

embora o vetor de maior peso deva ser o descentralizatório. Existem várias tipologias de 

descentralização, sendo uma das mais abrangentes a que identifica quatro formas de 

descentralização: desconcentração, devolução, delegação e privatização (SILVA; MENDES, 

2004).  

 

Rocha e Faria (2004) esclarecem que a descentralização, no país, alicerçou-se na crença de 

que a concessão de maior autonomia aos governos subnacionais resolveria, em ampla medida, 

os problemas das relações intergovernamentais no Brasil, pois, no contexto de 

redemocratização, ressaltava-se a questão da hipertrofia do poder da União, em detrimento 

dos estados e municípios. Com o passar do tempo, ficou evidenciada toda a complexidade do 

processo de descentralização, complexidade essa identificada pela grande heterogeneidade da 

federação brasileira.  

 

Arretche (1996) destaca que a descentralização no Brasil foi implantada de forma 

extremamente diferenciada nos diversos setores de políticas públicas. De um modo geral, 

porém, ficou evidenciada a falta de planejamento e de coordenação na transferência de 

funções aos estados e aos municípios, sendo o caso da política de saúde uma exceção, cuja 

descentralização ocorreu de forma mais planejada. 
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O processo de descentralização do SUS vem sendo realizado13 mediante a combinação de três 

formas de descentralização: desconcentração, devolução e delegação. 

 

[...] há uma desconcentração das Secretarias Estaduais em regionais de saúde e de 
certas Secretarias Municipais de grandes municípios em distritos sanitários, a 
devolução foi realizada através, especialmente, da municipalização de serviços 
nacionais ou estaduais; e a delegação é uma prática rotineira, já que a maior parte 
dos serviços hospitalares e quase um terço dos serviços ambulatoriais do SUS são 
prestados por entes privados lucrativos e não-lucrativos, sob contrato com os órgãos 
gestores (grifo nosso) (SILVA; MENDES, 2004, p. 13). 

 

Se, por um lado, a descentralização trouxe inegáveis melhorias para o funcionamento do 

Sistema, por outro, evidenciou uma dificuldade: a pequena capacidade dos municípios – 

especialmente os menores – em otimizar a aplicação dos recursos financeiros recebidos. 

Apenas a partir do momento em que os municípios passaram a receber e aplicar os recursos 

financeiros foi constatado quão difícil era solucionar todos os problemas da área de saúde de 

forma isolada, demandando um mecanismo para resolver tal dificuldade. A escolha do 

consorciamento, como forma de resolver tal dificuldade, apresenta um novo ator no cenário 

da Saúde Pública Brasileira. O consórcio representa o instrumento de organização das 

demandas; significa uma maneira ágil e eficiente de gestão dos recursos financeiros, materiais 

e humanos. 

 

3.4 Origem dos Consórcios Intermunicipais de Saúde 

 

Consórcio é uma palavra de origem latina “Consortiu” . Podendo ser entendida como a união 

de dois ou mais entes de igual natureza jurídica. Um instrumento que proporciona a eficiência 

e qualidade dos serviços oferecidos, bem como a maximização e otimização dos recursos 

disponíveis. 

 

Segundo Barros (1995) a origem do consorciamento no Brasil de maneira geral, remonta das 

décadas de 1960 e 1970, no estado de São Paulo, porém a experiência de cooperação 

intermunicipal pode ser considerada desprezível, devido às ações despóticas dos governos da 

época. No período de 1983 a 1986, os consórcios se caracterizaram como uma ferramenta da 

política de descentralização cujo objetivo era o fortalecimento dos municípios. 

 

                                            
13 O processo de descentralização do SUS ainda se encontra em andamento. 
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A Constituição Federal de 1988 trouxe, em seu artigo 30, inciso I a competência dos 

municípios de legislar sobre assuntos de interesse local e instituiu ainda pelo inciso VII do 

mesmo a artigo, a competência de “prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, serviços de atendimento à saúde da população”. 

 

Assim, os municípios adquiriram autonomia, tornando-se gestores de saúde local, devendo, 

para isso, realizar uma estruturação política e administrativa. Percebe-se que o que aconteceu 

na verdade foi uma pseudo-autonomia, já que alguns municípios não conseguem resolver a 

maioria dos problemas de saúde de sua população, devido à falta de recursos financeiros, 

humanos e de estruturas administrativas eficientes, além de vários outros entraves 

operacionais. 

 

Diante desse quadro, tais municípios, mediante acordo de cooperação, resolveram se 

consorciar. Dessa forma, os consórcios surgem para suprir essa lacuna, como um instrumento 

capaz de aumentar a resolutividade dos sistemas locais de saúde; uma ação conjunta de 

municípios para solucionar problemas comuns e facilitar o diálogo das prefeituras municipais 

junto às esferas estadual e federal. 

 

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde possuem personalidade jurídica distinta de seus 

membros (os municípios); assim, adquirem direitos e assumem obrigações em seu próprio 

nome. Podem, portanto, administrar os recursos financeiros repassados pelos municípios. São 

autônomos, possuindo contabilidade e orçamentos próprios.  

 

Os consórcios estão alicerçados na CF/1988, Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e Lei 8142/90. 

A Normatização Operacional Básica (NOB/1996) dispõe, entre os seus objetivos, que o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) é um instrumento para promover atenção à saúde, 

uma estratégia para a articulação e mobilização dos municípios. A Emenda Constitucional n.º 

19, de 04 de junho de 1998, que deu nova redação ao artigo 241 da CF/1988, ampliou ainda 

mais a possibilidade de cooperação e a parceria entre os municípios. 

 

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde estão presentes em doze estados brasileiros: Ceará, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, podendo ser contabilizadas 176 
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experiências de consorciamento em todo Brasil14. A TAB. 1 apresenta a distribuição dos 

consórcios por estados. Observa-se que o estado de Minas Gerais se destaca com 

aproximadamente 37% do total de consórcios existentes no país. 

 
TABELA 1 

Distribuição dos Consórcios por estados 

Estado N.º de Consórcios 
CE 02 
ES 08 
MG 65 
MT 15 
PA 03 
PB 07 
PR 24 
RJ 06 
RN 03 
RS 16 
SC 10 
SP 17 
12 176 

                                                          FONTE: BRASIL, 2008.  
                                     http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/mapa_250509.pdf 

 

A atenção secundária15 e a terciária16 representam o maior campo de atuação dos consórcios 

Intermunicipais de Saúde. Pode-se afirmar que o consorciamento intermunicipal possibilitou 

aos municípios, principalmente, facilidade de acesso da população às consultas e exames 

especializados, maior resolutividade, redução de custos, racionalização do uso de 

equipamentos, ampliação da oferta dos serviços/procedimentos e diminuição da demanda da 

população para os grandes centros, evitando, assim, o seu deslocamento, dentre vários outros 

benefícios.   

 

 

 

 

                                            
14 http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/mapa_250509.pdf. 
15A atenção secundária como ser compreendida como o atendimento na atenção especializada em Média 
Complexidade, compõe-se por ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos 
da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos 
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico (BRASIL, 2009). 
16 Entende-se por atenção terciária, o atendimento na atenção especializada em Alta Complexidade, que no 
contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando oferecer à população acesso a serviços 
qualificados, integrando-os demais níveis de atenção à Saúde (atenção básica e média complexidade) (BRASIL, 
2009).  
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3.5 Os Consórcios Intermunicipais de Saúde em Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais, a implantação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) iniciou-se na 

década de 1990, mas foi entre os anos de 1995 a 1997 que houve grande expansão. Os CIS 

passaram a fazer parte de postura hierarquizada do governo para o setor de saúde, atuando 

diretamente na atenção secundária, ou seja, a média complexidade, que, desde aquela época, 

já se mostrava como um dos maiores “gargalos” do sistema. A atuação consorciada trouxe a 

possibilidade de se negociarem menores preços, investimentos em equipamentos que antes só 

existiam em grandes centros e otimização dos recursos financeiros, humanos e operacionais. 

A prática do consorciamento evita o deslocamento de pacientes do interior de Minas Gerais 

para grandes centros, o que reflete sua resolutividade. 

 

Pode-se afirmar que os consórcios de Minas foram essencialmente iniciativas municipais, 

incentivadas pelo governo estadual. O estado de Minas Gerais, possui o maior número de 

consórcios do país – sendo 65 envolvendo 714 municípios, ou seja, aproximadamente 84% 

dos municípios mineiros, com uma cobertura de 11.358.663 habitantes, o que corresponde a 

58% da população mineira.17 

 

3.6 Considerações finais 

 

O presente capítulo teve por objetivo apresentar a evolução do Sistema de Saúde Pública no 

Brasil destacando o processo de descentralização da saúde. Tal processo fez com que os entes 

federados buscassem uma alternativa para cumprir com as novas atribuições, surgindo assim o 

consorciamento. 

 

A inserção dos Consórcios Intermunicipais de Saúde no Sistema de Saúde Pública no Brasil 

se apresenta como um mecanismo eficiente para a otimização de recursos, sendo que Minas 

Gerais se destaca quanto ao número de experiências de consorciamento.  

 

 

 
 

                                            
17 Dados fornecidos pelo Colegiado de Secretários Executivos de Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas 

Gerais (COSECS/MG). 
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4 METODOLOGIA 

 
4.1 Apresentação 

 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia utilizada para o alcance dos objetivos propostos 

no presente trabalho. Dessa forma, são demonstradas a caracterização da pesquisa, sua 

classificação, a unidade de análise e de observação, os métodos de coleta e análise dos dados 

e, por fim, o processo de construção da proposta do BSC e do mapa estratégico. 

 

4.2 Caracterização da pesquisa 

 

Este trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa. Roesch (2005) destaca 

que a pesquisa qualitativa é extremamente apropriada quando o objetivo é a proposição de 

planos, ou seja, a aplicação de modelos teóricos a situações práticas da vivência 

organizacional. Para Vieira (2006), a pesquisa qualitativa fornece descrições ricas, 

fundamentadas, e explicações referentes a processos em contextos organizacionais. Fornece 

ainda maior flexibilidade para adequação da estrutura teórica ao estudo do fenômeno 

administrativo e organizacional.  

 

4.3 Classificação da pesquisa 

 

Para a condução deste estudo, foi utilizada a taxionomia proposta por Vergara (1998). Dessa 

forma, essa pesquisa foi classificada segundo dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto 

aos meios. 

 

Quanto aos fins, este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória. Apesar 

de estar disponível extensa literatura sobre o BSC, existem poucos estudos que exploram o 

seu processo de desenvolvimento em instituições de saúde pública. Reforçando esse 

argumento, Collis e Hussey (2005) e Vergara (1998) esclarecem que um estudo exploratório é 

recomendado quando existe pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Pode-se dizer 

que o desenvolvimento de um estudo exploratório proporciona maior familiaridade com o 

problema de pesquisa, tornando-o mais explícito. 
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Quanto aos meios de investigação foi utilizado o estudo de caso. Para Merriam 18 apud Godoy 

(2006), de maneira geral os pesquisadores utilizam o estudo de caso quando querem entender 

uma situação em profundidade, dando ênfase em seus significados para os diversos 

envolvidos. Corroborando esse pensamento, Vergara (1998) esclarece que o estudo de caso é 

limitado a uma ou poucas unidades de análise e possui caráter de profundidade e 

aprofundamento. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso representa uma estratégia 

apropriada para se examinarem acontecimentos contemporâneos inseridos em um contexto 

organizacional. “O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que 

abrange tudo – com a lógica do planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de 

dados e à análise dos dados.” (YIN, 2001, p. 33).  

 

Dessa forma, entende-se que o estudo de caso não pode ser reduzido a uma tática para coleta 

de dados, nem meramente uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de 

pesquisa abrangente (YIN, 2001).  Essa estratégia de pesquisa se mostra em consonância com 

os objetivos que esta pesquisa pretende alcançar, sendo utilizado, portanto, o estudo de caso 

único. 

 

4.4 Unidade de análise e de observação 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em um Consórcio Intermunicipal de Saúde, localizado na 

região do Médio Rio das Velhas – região Central de Minas Gerais –, constituindo, portanto, a 

unidade de análise. A unidade de observação foi representada pelo corpo diretivo e gerencial 

do Consórcio, composta por sete membros. 

 

4.5 Técnica de coleta de dados 

 

Para Yin (2001), existem basicamente seis tipos de técnicas de coleta de dados em estudo de 

caso. Nesta pesquisa foram utilizadas três dessas técnicas sendo: documentos, entrevistas e 

observação participante. A escolha dessas técnicas de coleta de dados está diretamente 

relacionada ao tipo de pesquisa que se pretende realizar, sendo assim descritas: 

 

                                            
18MERRIAM, Sharan B. Case study in education: a qualitative approach. San Francisco (CA): Jossey-Bass, 

1988. 
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a) análise documental: foram analisadas as demonstrações contábeis do Consórcio, 

Orçamento, Estatuto, Normas e Regras Institucionais, com o objetivo de analisar o 

processo de planejamento e de gestão; 

 

b) observação participante: segundo Collis e Hussey (2005), nesta técnica, o pesquisador 

fica completamente envolvido com os participantes e com os fenômenos que estão 

sendo investigados. Marconi e Lakatos (2004) esclarecem que a observação 

participante não utiliza instrumentos como questionários; dessa forma, o alcance dos 

resultados almejados na pesquisa dependerá exclusivamente do pesquisador, como 

habilidade, flexibilidade, aspecto emocional, profissional e ideológico. Roesch (2005) 

destaca que nesse tipo de observação, o pesquisador tem permissão para realizar sua 

pesquisa na empresa e todos sabem a respeito de seu trabalho. Com esse método, o 

pesquisador tem a capacidade de analisar, com detalhes, os eventos, descrever o que 

aconteceu e de que forma aconteceu. Ao longo da pesquisa, foram realizadas reuniões 

com os membros da equipe do Consórcio; 

 

c) entrevistas abertas:  Minayo (1993) esclarece que a entrevista aberta é utilizada 

quando o pesquisador tem por objetivo obter o maior número possível de informações 

sobre determinado tema, segundo a visão do entrevistado, e ainda para obter um maior 

detalhamento do assunto tratado. É uma técnica utilizada na descrição de casos 

individuais, na compreensão de especificidades culturais para determinados grupos e 

para comparabilidade de diversos casos. Assim, foram realizadas entrevistas com o 

Corpo Diretivo e Gerencial do Consórcio objetivando a obtenção de informações 

iniciais sobre missão, visão, valores e a estratégia da organização, bem como 

identificar formas para traduzir os objetivos e medidas para o scorecard. As 

informações foram fundamentais para a construção do mapa estratégico do Consórcio. 

Foi utilizado um roteiro com os temas a serem trabalhados ao longo desse processo, 

porém sem uma ordem fixa, variando para cada entrevistado. Dessa forma, no decorrer 

das entrevistas foram obtidas as informações necessárias para o desenvolvimento 

desse trabalho. Segundo Marconi e Lakatos (2004), a entrevista qualitativa e a 

observação participante representam a técnica mais usual em pesquisa qualitativa.  
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Após a realização das entrevistas, foram feitas reuniões em conjunto com os entrevistados 

para se discutirem as questões inerentes à construção do scorecard, do mapa estratégico e 

para a obtenção do consenso final sobre os documentos produzidos. 

 

4.6  Tratamento e análise dos dados 

 

Para Yin (2001), o processo de análise de dados consiste em realizar análises, categorizar, 

classificar em tabelas ou, de outra forma, recombinar as evidências, tendo em vista as 

proposições iniciais do estudo de caso. Essa análise foi desenvolvida através de duas 

estratégias: uma baseada em proposições teóricas e outra relacionada ao desenvolvimento da 

descrição do caso. 

 

Dessa forma, nessa pesquisa foram analisadas as informações obtidas através das técnicas de 

coletas de dados descritas anteriormente, utilizando-se para essa análise uma estratégia 

baseada na proposição teórica inicial que deu origem a este estudo. 

 

Como técnica de análise de dados, foi utilizada a estratégia conhecida como construção da 

explanação, cujo objetivo é analisar os dados do estudo de caso construindo uma explanação. 

Esta técnica consiste em “explicar” um fenômeno, o que significa estipular um conjunto de 

elos causais do fenômeno em relação ao contexto real (YIN, 2001). 

 

Portanto, o método escolhido possibilitou o desenvolvimento de uma estrutura descritiva 

permitindo assim, a realização de comparações e ligações causais entre a ferramenta gerencial 

proposta ao Consórcio e os benefícios e desafios apresentados.   

 

4.7 Processo de construção da proposta do BSC e do mapa estratégico 

 

Para iniciar esse processo de construção do BSC e do mapa estratégico para o Consórcio, foi 

feita, inicialmente, uma reunião com o Corpo Diretivo e Gerencial, quando foi explicado o 

que é a ferramenta, sua importância no contexto gerencial e apresentação de casos práticos.  

 

Considerando que o Consórcio em análise não possuía um Plano Estratégico formal e baseado 

nas etapas de construção do BSC propostas por Kaplan e Norton (1997); Niven (2005) e 
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Olve; Roy e Wetter (2001), foram desenvolvidas nove etapas, que, acredita-se terem 

aplicabilidade para os demais Consórcios, sendo: 

 

a) Etapa 1 - Definir os limites do Consórcio onde se iniciará o projeto 

b) Etapa 2 – Esclarecer ou definir a missão, visão e valores – essa etapa contou com a 

participação de todos os colaboradores do Consórcio 

c) Etapa 3 – Analisar os ambientes: externo e interno 

d) Etapa 4 – Formular a estratégia organizacional 

e) Etapa 5 – Definir os objetivos estratégicos para cada uma das perspectivas do BSC 

f) Etapa 6 – Identificar e selecionar os indicadores 

g) Etapa 7 – Estabelecer as metas 

h) Etapa 8 – Obter consenso sobre os documentos produzidos 

i) Etapa 9 - Plano de implementação 

 

O desenvolvimento de cada uma dessas etapas foi fundamentado no referencial teórico, nas 

entrevistas, análise documental e nas reuniões com o Corpo Diretivo e Gerencial do 

Consórcio. 

 

4.8 Considerações finais 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados buscaram compreender os principais fatores a 

serem considerados para se implantar o BSC em Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

 

Para tanto, a proposta de projeto piloto do BSC se revestiu de grande relevância, pois 

possibilitou identificar os ganhos potenciais e entraves no processo de gestão do Consórcio 

em análise. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

5.1 Apresentação 

 
Este capítulo apresenta os Resultados e Análises do estudo proposto. Inicia-se com a 

demonstração da ferramenta gerencial proposta para os Consórcios Intermunicipais de Saúde 

de Minas Gerais alicerçada no BSC. Em seguida, descreve-se o histórico e os dados 

relevantes da unidade de análise deste estudo: o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Rio das Velhas. Por fim, é demonstrada a ferramenta de apoio à gestão através de uma 

proposta de projeto piloto. 

 

5.2 Demonstração da ferramenta gerencial proposta para os Consórcios 

Intermunicipais de Saúde 

 

De acordo com Niven (2005), o BSC foi desenvolvido originalmente para empresas que 

visam o lucro. Dessa forma, ao se pensar sua adoção por uma organização pública ou sem fins 

lucrativos é necessária uma adaptação em sua estrutura básica. 

 

Kaplan e Norton (2000b) esclarecem que a migração do BSC para organizações públicas e 

sem fins lucrativos iniciou-se em 1996; a partir de então o conceito tornou-se amplamente 

aceito e adotado em todo mundo, refletindo o desejo por mais eficiência e resolutividade 

dessas instituições.  

 

Cada vez mais, a sociedade requer das organizações públicas celeridade, otimização no uso 

dos recursos, transparência e aumento da qualidade dos serviços. Para isso são necessárias 

algumas mudanças estruturais, de acordo com o novo paradigma da Administração Pública 

Gerencial, menos burocrática e mais eficiente. Portanto, compreende-se que é necessário 

direcionar todos os esforços, focar o trabalho da organização na estratégia, o que significa a 

adoção de instrumentos de planejamento que proporcionem a melhoria do desempenho e o 

alcance de metas pré-estabelecidas.  

 

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde, independentemente da personalidade jurídica 

adotada, possuem características específicas, pois são uma associação de prefeituras 

municipais, criados com o objetivo de resolver problemas de saúde local. Os valores que os 
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regem e a missão declarada estão direcionados para o atendimento das necessidades dos 

municípios consorciados, ou seja, necessidades sociais. Essas características inerentes aos 

consórcios tornam o processo de gestão bastante complexo, o que justifica a busca de uma 

ferramenta gerencial que proporcione o alinhamento e orientação das ações institucionais, 

viabilizando o alcance do objetivo maior: atender às demandas da sociedade. 

 

Para desenvolver esta ferramenta de apoio à gestão para os Consórcios Intermunicipais de 

Saúde são necessárias algumas modificações na arquitetura original do BSC. Kaplan e Norton 

(2000b) esclarecem que a missão das organizações públicas e entidades sem fins lucrativos 

deve ser destacada e avaliada no nível mais alto do scorecard; é nela que deverão estar 

direcionados os objetivos estratégicos. Considerando que o sucesso financeiro não é o 

objetivo principal dessas organizações e que os indicadores financeiros não revelam se a 

organização está cumprindo sua missão, evidencia-se a necessidade de adequação da estrutura 

do BSC. O BSC para os Consórcios Intermunicipais de Saúde apresenta uma estrutura 

composta de quatro perspectivas, sendo a perspectiva da sociedade colocada no alto do 

scorecard, seguida das perspectivas financeira, processos internos e aprendizado e 

crescimento (FIG. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Estrutura do Balanced Scorecard proposta para o CIS. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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5.3 Etapas para o desenvolvimento do BSC 

 

Conforme esclarecem Kaplan e Norton (1997), toda organização possui características 

próprias e assim pode desenvolver o seu próprio caminho para a edificação do BSC. Para 

qualquer tipo de organização, é fundamental a obtenção do consenso e o apoio da alta 

administração com relação aos motivos para o desenvolvimento do scorecard. É importante o 

envolvimento dos colaboradores ao longo de todas as etapas do projeto. As etapas a serem 

desenvolvidas foram baseadas em Kaplan e Norton (1997); Niven (2005) e Olve; Roy e 

Wetter (2001). 

 

Etapa 1 – Definir os limites do Consórcio onde se iniciará o projeto 

 

O primeiro passo para se iniciar esse projeto é definir a abrangência do scorecard. Os gestores 

do Consórcio poderão optar pelo desenvolvimento de um scorecard corporativo, ou seja, 

envolvendo toda a organização, ou dependendo do tamanho do Consórcio e complexidade dos 

serviços oferecidos, poderá ser escolhida uma área da organização para se iniciar o projeto. 

Dessa forma, caberá a cada Consórcio avaliar suas características e decidir sobre a 

abrangência de implementação do projeto. 

 

Etapa 2 – Esclarecer ou definir a missão, visão e valores  

 

Esta etapa consiste em esclarecer ou definir a missão, visão e valores pelo consenso sobre 

onde a organização se situa no contexto desses itens essenciais. De acordo com Niven (2005), 

o BSC não foi desenvolvido para agir como uma ferramenta de gerenciamento isolada. Pode-

se dizer que faz parte de uma abordagem integrada para examinar os negócios e oferecer 

meios para avaliar o sucesso da organização como um todo. O scorecard decodifica a missão, 

valores e estratégia em objetivos de desempenho e medidas em cada uma das quatro 

perspectivas do BSC. Esta etapa é de suma importância para o desenvolvimento dessa 

ferramenta; portanto, o Consórcio precisa estar certo de que a visão que criou para a 

organização resuma verdadeiramente sua missão e valores, pois o scorecard fornecerá os 

meios para se atingir o futuro desejado. 
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Etapa 3 – Analisar os ambientes: externo e interno  

 

Esta etapa consiste em realizar uma análise dos ambientes externo e interno. Analisando o 

ambiente externo, a organização poderá diagnosticar as possíveis ameaças e oportunidades. Já 

com a análise do ambiente interno, a organização terá como diagnóstico os seus pontos fortes 

e fracos. A análise ambiental possibilita ao Consórcio a identificação dos fatores 

intervenientes que impactam, de forma positiva ou negativa, no cumprimento da missão e no 

alcance da visão de futuro. 

 

Etapa 4 – Formular a estratégia organizacional 

 

Após a definição da missão, visão, valores e análise dos ambientes externo e interno, o 

próximo passo é a formulação da estratégia organizacional. Nesta etapa, portanto, é definido o 

caminho a ser seguido pela organização para o cumprimento de sua visão.  

 

Etapa 5 – Definir os objetivos estratégicos para cada uma das perspectivas do BSC 

 

Nesta etapa são definidos os objetivos estratégicos entendidos como os resultados que a 

organização pretende atingir para o cumprimento da missão e o alcance da visão. São 

definidas, também, quais as perspectivas do scorecard são as corretas para a organização, 

sendo elencados os objetivos para cada perspectiva. Cada Consórcio poderá adequar as 

perspectivas do BSC à sua realidade, sendo importante destacar que podem ser mais de quatro 

perspectivas. A sugestão, neste trabalho, são de quatro perspectivas na seguinte ordem: 

sociedade, financeira, processos internos e aprendizado e crescimento. Após concluir esta 

etapa, obtém-se um conjunto de objetivos distribuídos por seus respectivos temas estratégicos, 

abrangendo as quatro perspectivas propostas. 

 

Etapa 6 – Identificar e selecionar os indicadores 

 

Aqui são identificados e selecionados os indicadores para cada um dos objetivos estratégicos. 

A seleção dos indicadores corresponde à sua associação a cada um dos objetivos definidos 

anteriormente, buscando captar e comunicar, de forma coerente, a intenção do objetivo a que 

se refere. A identificação das fontes de informações úteis para a obtenção dos indicadores é de 

fundamental importância. Outro ponto importante nessa fase é a identificação das relações 
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existentes entre os indicadores de cada perspectiva, bem como das quatro perspectivas entre 

si. Como resultado desta etapa, tem-se a descrição dos indicadores para cada objetivo, a 

informação de como cada um dos indicadores poderá ser quantificada e a identificação da 

inter-relação dos objetivos em cada perspectiva e entre as demais perspectivas do modelo, 

demonstrando uma cadeia de relações de causa e efeito. 

 

Etapa 7 – Estabelecer as metas 

 

São definidas as metas a serem atingidas para cada um dos indicadores estabelecidos. O 

estabelecimento das metas permite ao gestor visualizar se os esforços de melhoria estão 

produzindo os resultados desejados. Esta etapa pode ser uma das mais desafiadoras do 

projeto; portanto, o gestor deve ter em mente que, ao se estabelecer metas, a organização deve 

disponibilizar ao seu pessoal os recursos necessários para o seu alcance.  

 

Etapa 8 – Obter consenso sobre os documentos produzidos 

 

Nesta etapa, são discutidos com os membros do Consórcio – Corpo Diretivo e Gerencial - 

todos os documentos produzidos para a obtenção do consenso. 

 

Etapa 9 – Plano de implementação 

 

Para dar início ao processo de implementação do BSC é fundamental o envolvimento dos 

principais gestores e de todos os colaboradores do Consórcio, fazendo-se necessária a 

definição da equipe do projeto que acompanhará o desenvolvimento de todas as etapas. O 

líder dessa equipe será o responsável pelo processo de treinamento dos envolvidos e pela 

coordenação geral da implementação da ferramenta.  

 

A seguir, é apresentado o estudo de caso específico, realizado no Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Médio Rio das Velhas (CISMEV). 

 

 

 

 



98 
 

5.4 Histórico e dados relevantes do Consórcio 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas (CISMEV) foi fundado em 

14 de novembro de 1995. Adotou a personalidade jurídica de Associação Civil sem fins 

lucrativos – Pessoa Jurídica de Direito Privado. É mantido por repasses decenais dos 

municípios consorciados, que correspondem a 1% do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM )19. Em março de 1999, implantou o Sistema de Contabilidade Pública, a partir de então 

se submete à Lei 4.320/1964. 

 

Os municípios que compõe o CISMEV são: Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, 

Felixlândia, Inimutaba, Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino e Santo Hipólito, 

englobando uma população de 141.489 habitantes, conforme dados do IBGE (2007). 

 

Inicialmente, fizeram parte do CISMEV o município de Joaquim Felício e Três Marias que, 

em 1997, se afastaram. O município de Congonhas do Norte participou desse Consórcio, no 

período de 1997 a abril de 2003. 

 

Dos municípios pertencentes ao CISMEV, Curvelo destaca-se como polo principal na oferta 

de serviços de saúde, tanto em capacidade instalada, como em recursos humanos disponíveis, 

sendo sede dos serviços de saúde oferecidos pelo CISMEV. 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas tem por objetivo representar 

o conjunto dos municípios que o integram em assuntos de interesse comum perante quaisquer 

outras entidades, especialmente perante as demais esferas constitucionais do governo. Visa 

também promover o planejamento, a coordenação e a execução de serviços e ações de saúde, 

objetivando a melhoria da saúde dos habitantes da área de jurisdição dos municípios 

consorciados, seguindo as diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

O CISMEV atua no setor de Saúde Pública, setor este que sofre com a insuficiência dos 

repasses do Sistema Único de Saúde para cobrir os diversos custos, com falta de recursos 

                                            
19O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), é uma transferência constitucional (CF/88, Art. 159, I, b), 

composta da arrecadação do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, efetuada no dias 10, 
20 e 30 de cada mês. A distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com os seus respectivos 
coeficientes, conforme o número de habitantes divulgado pelo IBGE (Lei n.º 5.172  de 25 de outubro de 1966, 
Art. 91, II, b, § 2º ). 
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orçamentários para a ampliação e modernização das instituições de Saúde Pública, e para 

contratação de profissionais especializados. Por este motivo vem se destacando, pois evita a 

sub-utilização de equipamentos e recursos humanos de cada município consorciado, 

melhorando, sobremaneira, o atendimento ao cidadão, possibilitando ainda aos municípios o 

acesso a novas tecnologias e aprimoramento dos seus recursos humanos. 

 

A estrutura administrativa do CISMEV é composta por três conselhos: 

 

a) Conselho Diretor – órgão deliberativo, formado por todos os prefeitos dos municípios 

consorciados. É presidido por um dos prefeitos com mandato de um ano, sendo 

permitida a reeleição por igual período; 

 

b) Conselho Técnico-Executivo – formado por todos os secretários municipais de saúde 

dos municípios consorciados e pelo secretário executivo; 

 

c) Conselho Curador/Fiscal – é um órgão consultivo e de fiscalização, composto por um 

representante do Conselho Municipal de Saúde de cada município consorciado. 

 

O organograma, a seguir, ilustra a estrutura administrativa do Consórcio. 
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FIGURA 9: Organograma do CISMEV 
Fonte: Elaboração da autora 
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Conforme verificado no organograma, o CISMEV é composto por quatro áreas funcionais: 

Administração Geral, Atendimento Ambulatorial, Serviço de UTI Móvel e Sistema Estadual 

de Transporte em Saúde (SETS), possuindo cada área dotações orçamentárias próprias.  

 

Administração geral - Na Administração Geral são realizados todos os planejamentos para a 

execução dos serviços (consulta/exames) prestados. Nessa área definem-se as diretrizes a 

serem seguidas, sendo responsável pelas atividades: Financeira, Contábil, Patrimonial, 

Compras e de Recursos Humanos.  

 

Serviço de atendimento ambulatorial - No Serviço de Atendimento Ambulatorial são 

realizados todos os atendimentos do CISMEV (serviços próprios). Dessa forma, são 

oferecidas consultas especializadas em: Neurologia, Otorrinolaringologia, Fonoaudiologia, 

Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia, Psicologia Infantil, Psiquiatria e Psicologia para 

pacientes maiores de dezoito anos. São oferecidos também exames complementares: 

Mamografia, Ultra-Som, Raios-X, Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Ecocardiograma 

e Teste Ergométrico. 

 

Serviço de UTI móvel: Este serviço é composto por uma ambulância UTI totalmente 

equipada. 

 

O Sistema Estadual de Transporte em Saúde (SETS) é um programa do Governo de Minas 

que tem por objetivo integrar os municípios das microrregiões do Estado (MINAS GERAIS, 

2008). É um sistema logístico de organização dos fluxos de pessoas em busca de atenção à 

saúde (transporte eletivo). O transporte eletivo organiza o referenciamento e a forma de 

locomoção do paciente que, ao procurar o serviço de saúde, é encaminhado à consulta eletiva 

em outro município. Foi planejado para assegurar um dos preceitos fundamentais do SUS, 

que é a garantia do acesso aos serviços de saúde por meio de transporte eficiente e 

humanizado. No CISMEV, o SETS foi implantado em 28 de outubro de 2009. 
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5.4.1 Acesso aos serviços 

 

O CISMEV faz mensalmente a programação de consultas, raios-x e mamografia e envia a 

todos os municípios consorciados. Os demais exames são marcados por telefone pela 

Secretaria de Saúde de cada município, de acordo com a sua demanda, dentro da sua cota 

mensal20. 

 

Todo o paciente para ser atendido pelo CISMEV necessita passar pelo serviço de saúde do 

município (médico clínico), que o encaminha através de impresso próprio do CISMEV – 

autorizado pelo Secretário (a) Municipal de Saúde ou pessoa responsável. Excetua-se dessa 

regra a especialidade de Oftalmologia. 

 

O CISMEV não atende urgências. Todas as consultas são eletivas (programadas), e o 

profissional médico é contratado para atender a quantidade determinada, em horários e dias 

programados. Todo atendimento é centralizado na cidade de Curvelo (Policlínica – espaço 

próprio). 

 

5.4.2 Gestão do Consórcio 

 

O único instrumento formal utilizado pelo Consórcio para determinação de suas diretrizes 

anuais é o Orçamento-Programa. O Orçamento – Programa foi introduzido no Brasil pela Lei 

4.320/1964 e do Decreto-Lei 200/1967. O Orçamento-Programa pode ser compreendido como 

um plano de trabalho, um instrumento de planejamento da ação governamental, através da 

determinação dos programas de trabalho, projetos e atividades, além do estabelecimento de 

objetivos e metas a serem desenvolvidos, bem como a previsão dos custos. 

 

Segundo Giacomoni (2002), o Orçamento-Programa apresenta várias diferenças com relação 

ao Orçamento Tradicional, podendo ser assim descritas:   

 

 

 
                                            
20Cada município consorciado possui uma cota de atendimentos mensal para todas as consultas e exames, 

proporcional ao seu coeficiente. 
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QUADRO 6 

Orçamento tradicional x Orçamento programa 

Orçamento Tradicional Orçamento Programa 

1. O processo orçamentário é dissociado 

dos processos de planejamento e 

programação. 

 

1. O orçamento é o elo entre o 

planejamento e as funções executivas 

da organização. 

2. A alocação de recursos visa à 

aquisição de meios. 

2. A alocação de recursos visa à 

consecução de objetivos e metas. 

3. As decisões orçamentárias são 

tomadas tendo em vista as 

necessidades das unidades 

organizacionais. 

3. As decisões orçamentárias são 

tomadas com base em avaliações e 

análises técnicas das alternativas 

possíveis. 

4. Na elaboração do orçamento são 

consideradas as necessidades 

financeiras das unidades 

organizacionais. 

4. Na elaboração do orçamento são 

considerados todos os custos dos 

programas, inclusive os que 

extrapolam o exercício. 

5. A estrutura do orçamento dá ênfase 

aos aspectos contábeis de gestão. 

5. A estrutura do orçamento está voltada 

para os aspectos administrativos e de 

planejamento. 

6. Principais critérios classificatórios: 

unidades administrativas e elementos. 

6. Principal critério de classificação: 

funcional-programático. 

7. Inexistem sistemas de 

acompanhamento e medição do 

trabalho, assim como dos resultados. 

7. Utilização sistemática de indicadores 

e padrões de medição do trabalho e 

dos resultados. 

8. O controle visa avaliar a honestidade 

dos agentes governamentais e a 

legalidade no cumprimento do 

orçamento. 

8. O controle visa avaliar a eficiência, a 

eficácia e a efetividade das ações 

governamentais. 

     Fonte: GIACOMONI, 2002, p. 157 
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No CISMEV, o Orçamento-Programa não é utilizado em sua plenitude, ou seja, como um 

instrumento de planejamento e gerenciamento públicos, mas, sim, como um instrumento 

meramente burocrático. Tal constatação reforça a necessidade de modernização da gestão. 

 

5.4.3 Adaptação às Leis Federal e Estadual 

 

No ano de 2007, após a promulgação do Decreto 6.017, que regulamenta a Lei no 11.107, de 6 

de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, o 

CISMEV iniciou, junto aos municípios consorciados, o estudo sobre o processo de adequação 

ao novo modelo de Consórcio. Em 2008, ano eleitoral, os estudos sobre o processo de 

adequação ficaram paralisados. Em 2009, os estudos foram retomados e ficou decidido pela 

adequação do CISMEV às Leis Federal e Estadual, devendo adotar a personalidade jurídica 

de Consórcio Público de Direito Público. Todos os municípios consorciados aprovaram a Lei 

que autoriza o município a participar de Consórcio Público e autoriza ainda o Chefe do 

Executivo a assinar o Protocolo de Intenções21 mediante acompanhamento do Legislativo. 

Dessa forma, durante o ano de 2010, serão realizadas todas as adequações necessárias, como: 

Criação de Plano de Cargos e Salários, Concurso Público, Adequação do Sistema Contábil, 

para, a partir de 2011, o CISMEV passar a constituir a Administração Indireta de cada um dos 

municípios consorciados. 

 

Ao se tornar um Consórcio Público de Direito Público, o CISMEV enfrentará grandes 

transformações gerenciais. A adequação às Leis Federal e Estadual, sem no entanto, perder a 

agilidade e resolutividade dos serviços prestados se convertem em um grande desafio. Dessa 

forma, o desenvolvimento de modernas práticas de gestão pelo Consórcio, contribuirá para a 

superação desse desafio. O Estado de Minas Gerais, visando à necessidade de adotar 

procedimentos para a preparação do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão 

e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE), através do Decreto 

n.º 43.146/2003 criou o Programa de Modernização da Gestão no Estado, onde traz em seu 

artigo 2º: 

 

                                            
21O Protocolo de Intenções é o documento inicial do Consórcio Público e seu conteúdo mínimo deve obedecer ao 

previsto na Lei de Consórcios Públicos e seu regulamento (RIBEIRO, 2007). 
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Art. 2º - O Programa objetiva a implantação de ações de modernização nos seguintes 
componentes: 
I – reestruturação organizacional, incluindo modelos de gestão descentralizada; 
II – políticas e gestão de recursos humanos; 
III – modernização do sistema de planejamento; 
IV – modernização do sistema de gestão; 
V – tecnologia da informação e comunicação. 

 

Nota-se que a preocupação da União e do Estado de Minas Gerais não se restringe à 

legalidade dos atos e fatos, mas se estende na busca de uma maior eficiência e eficácia da 

administração pública. O artigo 3º do Decreto 43.146/2003, em seu inciso IV alínea a, ratifica 

esse anseio: 

 

IV – modernização do sistema de gestão: 
a) Desenvolver modelos empreendedores de gestão englobando princípios de 
qualidade, eficácia e eficiência, participação e controle social, através da 
desburocratização, do planejamento e da gestão voltadas para resultados, 
incorporando tecnologias de gestão do conhecimento que possam viabilizar o 
atendimento às demandas da sociedade. 

 

Portanto, a proposição do BSC, como ferramenta de apoio à gestão para o CISMEV, vem ao 

encontro das diretrizes traçadas pelo Estado de Minas Gerais. 

 

5.5 Proposta de projeto piloto do BSC 

 

A ferramenta gerencial proposta introduz um sistema de planejamento que possibilita o 

estabelecimento da visão estratégica a longo prazo e traduz as diretrizes traçadas pela 

organização em ações. Possibilita, ainda, um sistema de medição do desempenho da 

organização baseado em indicadores que proporcionam o direcionamento adequado ao 

processo de tomada de decisões do Consórcio, evitando a utilização de recursos em projetos 

que não contribuem para o alcance da visão organizacional. 

 

Dessa forma, o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à gestão, coerente com as 

orientações traçadas pelo Governo de Minas no Decreto n.º 43.146/2003 e do Estado para 

Resultados, está condicionado ao alinhamento das diretrizes com foco no aprendizado 

constante e no feedback estratégico, desdobrando as propostas traçadas pelo Consórcio em 

ações concretas. 
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Assim, foram desenvolvidas as seguintes etapas para o desenvolvimento do BSC: 

 

5.5.1 Etapa 1 – Definir os limites do Consórcio onde se iniciará o projeto 

 

Conforme discutido com os gestores do Consórcio sobre a abrangência do modelo proposto, 

ficou decidido pelo desenvolvimento do BSC corporativo, ou seja, envolvendo todo o 

Consórcio. 

 

5.5.2 Etapa 2 - Esclarecer ou definir a missão, visão e valores  

 

Para desenvolver o processo de gestão estratégica, é imprescindível que sejam formuladas a 

missão, visão, e valores organizacionais. A missão de uma organização expressa a sua razão 

de existir, implica a compreensão de seu papel dentro da realidade em que atua. A visão está 

focada no futuro, representa a forma como a empresa quer ser vista, reconhecida. Portanto, 

pela definição de visão, a organização tem condições de estabelecer diretrizes no presente 

para o alcance do futuro almejado. Em entrevista realizada com o Secretário Executivo, foi 

constatado que o CISMEV não possuía missão nem visão definidas; a partir de então foram 

elaboradas propostas de missão e visão e apresentadas aos membros da organização para a 

obtenção de consenso. Assim, foram definidas como missão e visão: 

 

Missão: Promover a qualidade de vida da população da microrregião de Curvelo oferecendo 

serviços de saúde de qualidade com racionalidade e eficiência visando aos interesses comuns 

e em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Visão: Ser referência em Saúde no Estado de Minas Gerais atendendo às demandas dos 

municípios consorciados no âmbito de sua atuação, com equilíbrio econômico-financeiro. 

 

De acordo com Tavares (2005), os valores defendidos por uma organização servem como 

instrumento para avaliar e dar sentido à busca da visão pelos seus membros. Os valores atuam 

como padrão na análise de programas e na orientação do processo de tomada de decisão. Os 

valores defendidos pelo CISMEV foram obtidos através de reuniões entre todos os membros 

da organização e devem pautar as estratégias organizacionais, ações e projetos. Eles 
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necessitam estar presentes na condução de todas as atividades desenvolvidas, a fim de refletir 

o comportamento do Consórcio. 

 

Respeito e Humanização Tratar as pessoas com igualdade, dignidade e cordialidade, 

através de um atendimento humanizado em consonância 

com os princípios estabelecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Ética e Transparência Desenvolver uma gestão comprometida com a divulgação 

de ações e resultados, em consonância com os princípios 

legais vigentes.  

Cooperação Estimular o desenvolvimento de parcerias e o trabalho em 

equipe através do compartilhamento de responsabilidades 

para a consecução de metas e objetivos. 

Qualidade e Inovação Priorizar a qualidade no atendimento dos serviços, 

incentivando a criatividade no desenvolvimento de 

soluções inovadoras para a resolução das demandas 

existentes e para a melhoria contínua das atividades e 

serviços prestados. 

Orgulho Institucional Desenvolver as atividades e serviços do Consórcio com 

orgulho de pertencer à instituição. 

 

5.5.3 Etapa 3 - Analisar os ambientes: externo e interno 

 

Após definidas a missão, visão e os valores essenciais, o Consórcio passa a dispor de uma 

imagem nítida do que precisa, de fato, realizar. Assim, torna-se necessária a realização da 

análise interna (pontos fortes e fracos) e externa (oportunidades e ameaças) 

 

Análise externa 

 

Nesta fase é feita a análise das variáveis macroambientais que interferem ou possam vir a 

interferir no desempenho do Consórcio. Essa interferência pode se apresentar de forma 
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positiva, constituindo uma oportunidade para a organização ou de forma negativa, 

constituindo-se em uma ameaça. 

 

Oportunidades: 

a) Credenciamento dos serviços oferecidos pelo Consórcio junto ao SUS – Sistema 

Único de Saúde. Ao se tornar um Consórcio Público de Direito Público, o CISMEV 

poderá ser credenciado conforme artigo 198 da CF/1988;  

b) Celebração de convênios com a União, conforme artigo 39 do Decreto n.º 6.017 de 17 

de janeiro de 2007; 

c) Aumento da capacidade de realização de políticas públicas;  

d) Ganhos de escala para o Consórcio e municípios consorciados pela realização de 

Licitações Compartilhadas, conforme artigo 19 do Decreto n.º 6.017 de 17 de janeiro 

de 2007;  

e) Vantagens licitatórias – aumento dos limites de licitação – alteração dos artigos 23, 24, 

26 e 112, da Lei 8.666/1993; 

f) Imunidade tributária quanto aos tributos IRPJ, IOF, IPTU, IPVA e ISSQN;  

g) Realização de parcerias com outros Consórcios Públicos, a fim de proporcionar cada 

vez mais serviços aos entes consorciados. 

 

Ameaças: 

a) Excesso de formalismos na realização dos procedimentos, devido às exigências da Lei 

11.107/2005, causando perda da eficiência – disfunção da burocracia; 

b) Perda do conhecimento tácito devido à possível renovação do quadro funcional em 

virtude do concurso público; 

c) Desarticulação da equipe do Consórcio pela renovação do quadro funcional; 

d) Limitação de mão-de-obra especializada (médicos); 

e) Inexistência de normas contábeis para padronização dos procedimentos do Consórcio, 

o que pode comprometer a gestão e gerar problemas aos gestores. 
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Análise interna 

 

Nesta fase, faz-se a análise dos recursos físicos, humanos e organizacionais, diagnosticando 

os pontos fortes e os pontos fracos. 

 

Pontos Fortes: 

a) Envolvimento da equipe com o Consórcio; 

b) Capacidade de otimização dos recursos para atendimento da média complexidade;  

c) Capacidade de articulação entre o Consórcio, os entes e a Secretaria de Estado de 

Saúde; 

d) Sede própria; 

e) Imagem institucional do Consórcio. 

 

Pontos Fracos: 

a) Grande parte do conhecimento da instituição é tácito, ou seja, não está explicitado; 

b) Inexistência de um sistema operacional informatizado; 

c) Inexistência de um programa de qualificação de pessoal; 

d) Fonte de receitas (FPM) variável sujeita a oscilações; 

e) Inexistência de um sistema de gestão que dê suporte ao gestor no processo de tomada 

de decisões. 
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QUADRO 7 

Matriz SWOT do CISMEV organizada em torno das perspectivas do BSC 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

S
oc

ie
da

de
 

• Imagem institucional do 
Consórcio. 

 

 • Aumento da 
capacidade de 
realização de políticas 
públicas 

• Excesso de 
formalismos na 
realização dos 
procedimentos, 
devido às exigências 
da Lei 11.107/2005, 
causando perda da 
eficiência – disfunção 
da burocracia 

F
in

an
ce

ira
 

• Capacidade de 
otimização dos recursos 
para atendimento da 
média complexidade. 

 

• Fonte de receitas 
(FPM) variável sujeita 
a oscilações.   

• Credenciamento dos 
Serviços oferecidos 
pelo Consórcio junto 
ao SUS.  

• Ganhos de escala para 
o Consórcio e 
municípios 
consorciados pela 
realização de 
Licitações 
Compartilhadas. 

• Imunidade tributária 
quanto aos tributos 
IRPJ, IOF, IPTU, 
IPVA e ISSQN 

• Realização de 
parcerias com outros 
Consórcios Públicos, a 
fim de proporcionar 
cada vez mais serviços 
aos entes 
consorciados. 

 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os
 

• Capacidade de 
articulação entre o 
Consórcio, os entes e a 
Secretaria de Estado de 
Saúde. 

 
• Sede própria. 
 

• Inexistência de um 
sistema operacional 
informatizado. 

• Inexistência de um 
sistema de gestão que 
dê suporte ao gestor 
no processo de tomada 
de decisões.  

• Grande parte do 
conhecimento da 
instituição é tácito, ou 
seja, não está 
explicitado. 

• Celebração de 
convênios com a 
União, conforme 
artigo 39 do Decreto 
n.º 6.017 de 17 de 
janeiro de 2007. 

• Vantagens licitatórias 
– aumento dos limites 
de licitação – 
alteração dos artigos 
23, 24, 26 e 112, da 
Lei 8.666/1993. 

• Limitação de mão-de-
obra especializada 
(médicos). 

 
• Inexistência de 

normas contábeis para 
padronização dos 
procedimentos do 
Consórcio, o que 
pode comprometer a 
gestão e gerar 
problemas aos 
gestores. 

A
pr

en
di

za
do

 e
 

C
re

sc
im

en
to

 

• Envolvimento da equipe 
com o Consórcio. 

 

• Inexistência de um 
programa de 
qualificação de 
pessoal. 

 

 • Perda do 
conhecimento tácito e 
devido à possível 
renovação do quadro 
funcional em virtude 
do concurso público. 

• Desarticulação da 
equipe do Consórcio 
pela renovação do 
quadro funcional. 

Fonte: Elaboração da autora 
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5.5.4 Etapa 4 – Formular a estratégia organizacional 

 

Nesta etapa, é decidido o caminho a ser seguido pelo Consórcio à luz das definições de 

missão, visão e valores, bem como das análises interna e externa já realizadas. A estratégia do 

CISMEV está alicerçada sobre os seus valores essenciais: Respeito e Humanização, Ética e 

Transparência, Cooperação, Qualidade e Inovação e Orgulho Institucional, podendo ser assim 

descrita: 

 

Ser referência em Saúde no Estado de Minas Gerais, atendendo às demandas dos 

municípios consorciados no âmbito de sua atuação, com equilíbrio econômico-financeiro 

até o ano de 2015, oferecendo serviços com qualidade, eficiência e humanização à 

população da microrregião de Curvelo.  

  

De acordo com Kaplan e Norton (2008, p. 60), para se realizar uma boa descrição da 

estratégia são necessários três elementos fundamentais: 

 

− Objetivo (O): Os fins a serem alcançados pela estratégia. 
− Vantagem (V): Os meios pelos quais a empresa realizará seus objetivos. 
− Escopo (E): O domínio – ou, como o denominamos antes, o nicho – em que a 

empresa pretende operar. 
 

Utilizando esses três elementos, a estratégia do CISMEV pode ser assim detalhada: 

 

Ser referência em Saúde no Estado de Minas Gerais, atendendo às demandas dos municípios 

consorciados no âmbito de sua atuação, com equilíbrio econômico-financeiro até o ano de 

2015[...] (Objetivo) 

 

[...] oferecendo serviços com qualidade, eficiência e humanização[...] (Vantagem) 

 

[...] à população da microrregião de Curvelo. (Escopo) 
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5.5.5 Etapa 5 - Definir os objetivos estratégicos para cada uma das perspectivas do 

BSC 

 

O direcionamento estratégico do Consórcio está concentrado em torno de suas quatro áreas 

funcionais: Administração Geral, Atendimento Ambulatorial, Serviço de UTI Móvel e 

Sistema Estadual de Transporte em Saúde. Dessa forma, esse direcionamento relaciona-se à 

oferta de serviços, à atuação junto à comunidade, ao desenvolvimento de suas competências 

internas e à gestão e ao desempenho institucional. 

 

A seguir, são apresentados os objetivos do Consórcio, sendo necessário, portanto, o 

desenvolvimento de iniciativas estratégicas para o cumprimento desses objetivos 

predeterminados. 

 

Objetivo 1 – Qualificar e valorizar os recursos humanos do Consórcio e desenvolver um 

processo formal de integração. 

Iniciativas estratégicas 

1. Desenvolver um processo formal de integração, propiciando aos novos membros da 

instituição um conhecimento geral sobre o Consórcio. 

2. Desenvolver programas permanentes de capacitação dos recursos humanos. 

3. Preservar um bom clima organizacional. 

4. Desenvolver um plano de carreira. 

5. Buscar o comprometimento de todos os membros do Consórcio com os resultados e 

com o desempenho da instituição como um todo. 

 

Objetivo 2 – Adequar a gestão organizacional do Consórcio, mediante ações inovadoras 

e flexíveis, às demandas externas e internas, em consonância com os princípios 

estabelecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde e pela legislação que rege as 

instituições públicas. 

Iniciativas estratégicas 

1. Agilizar os processos administrativos. 

2. Aprimorar o processo de comunicação interna e externa. 

3. Normatizar os processos e rotinas operacionais. 
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4. Implantar um sistema de fluxo de documentos e informações entre o Consórcio e 

municípios consorciados por via eletrônica. 

5. Promover oficinas de estudos para conhecimento da nova realidade legal da 

organização. 

6. Implantar um sistema de avaliação de desempenho das áreas funcionais e do corpo 

funcional do Consórcio. 

 

Objetivo 3 – Fortalecer a imagem institucional do Consórcio e a comunicação com seus 

vários públicos. 

Iniciativas estratégicas 

1. Desenvolver uma homepage do Consórcio. 

2. Divulgar para a sociedade as ações desenvolvidas pelo Consórcio. 

3. Desenvolver um informativo do Consórcio a ser distribuído bimestralmente aos 

municípios consorciados. 

 

Objetivo 4 – Operacionalizar canais efetivos de feedback com os usuários dos serviços e 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS). 

Iniciativas estratégicas 

1. Desenvolver formulário de sugestões/reclamações/elogios a ser disponibilizado nos 

ambientes de atendimento e on-line. 

2. Realizar pesquisas periódicas de satisfação junto aos usuários dos serviços. 

3. Promover reuniões mensais com os representantes das Secretarias Municipais de 

Saúde para avaliação dos serviços e estudos de melhorias a serem implantadas. 

 

Objetivo 5 – Assegurar a sustentação econômico-financeira do Consórcio. 

Iniciativas estratégicas 

1. Promover o aperfeiçoamento do Sistema Contábil e Financeiro do Consórcio. 

2. Desenvolver um Sistema de Gestão de Custos alicerçado no Custeio ABC – Activity 

Based Costing. 

3. Promover a gestão financeira, visando à manutenção de uma reserva de contingencia. 

4. Credenciar os serviços do Consórcio junto ao SUS – Sistema Único de Saúde, 

promovendo dessa forma, mais uma fonte de receita.  
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Objetivo 6 – Ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos. 

Iniciativas estratégicas 

1. Levantar junto aos entes consorciados as demandas reprimidas. 

2. Promover um estudo de viabilidade econômico-financeira e operacional para 

atendimento das demandas. 

3. Levantar a oferta de profissionais especializados para o atendimento das demandas. 

4. Estudar a viabilidade econômico-financeira de aquisição de novos equipamentos. 

 

Objetivo 7 – Informatizar o sistema de atendimento dos usuários do Consórcio. 

Iniciativas estratégicas 

1. Levantar as necessidades do serviço de atendimento em conjunto com os entes. 

2. Realizar um estudo técnico e econômico-financeiro de ferramentas adotadas por outras 

instituições similares. 

3. Desenvolver programas de treinamento para os envolvidos no processo: municípios e 

funcionários. 

 

Objetivo 8 – Assegurar atendimento de qualidade e humanizado. 

Iniciativas estratégicas 

1. Desenvolver treinamento constante das equipes. 

2. Desenvolver ferramentas de avaliação contínua da qualidade dos processos. 

 

Objetivo 9 – Implantar um sistema de gerenciamento de equipamentos. 

Iniciativas estratégicas 

1. Desenvolver rotinas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos conforme 

exigência da Vigilância Sanitária e orientações dos fabricantes. 

2. Desenvolver sistema de acompanhamento de uso dos equipamentos. 

 

Objetivo 10 – Implantar um sistema de suprimentos. 

Iniciativas estratégicas 

1. Desenvolver um programa de treinamento de compras no setor público. 

2. Desenvolver um sistema de controle de estoque. 
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Objetivo 11 – Desenvolver parcerias com outros Consórcios. 

Iniciativas estratégicas 

1. Estudar a viabilidade de aquisições conjuntas. 

2. Estudar a operacionalização de novos serviços e otimização dos serviços existentes 

por meio de compra, venda ou permuta. 

3. Promover encontros com outros Consórcios para troca de experiências. 

 

Objetivo 12 – Registrar o conhecimento existente na organização. 

Iniciativas estratégicas 

1. Criar um sistema de registro do conhecimento dos funcionários (intranet). 

2. Explicitar o conhecimento registrado para os membros da organização. 

 

Objetivo 13 – Fomentar a cultura de inovação. 

Iniciativas estratégicas 

1. Explicitar para cada membro do Consórcio sua importância no desenvolvimento e 

desempenho organizacional. 

2. Desenvolver um programa de sugestões de melhorias, retribuindo os funcionários com 

premiações para sugestões aprovadas, implementadas e mantidas. 

 

A seguir, são classificados os objetivos estratégicos distribuídos por cada perspectiva: 

sociedade, financeira, processos internos e aprendizado e crescimento, em seus respectivos 

temas estratégicos. 
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QUADRO 8 
Distribuição dos Objetivos por Perspectivas e Temas Estratégicos 

 Fonte: Elaboração da autora. 

Perspectiva da Sociedade 

Tema Estratégico Objetivos 
Imagem e Reputação 3 - Fortalecer a imagem institucional do Consórcio e a comunicação com seus vários públicos. 
Relacionamento com os usuários e as SMS 4 - Operacionalizar canais efetivos de feedback com os usuários dos serviços e SMS. 
Qualidade da Assistência e Humanização 8 - Assegurar atendimento de qualidade e humanizado. 

Perspectiva Financeira 
Tema Estratégico Objetivos 
Sustentabilidade 5 - Assegurar a sustentação econômico-financeira do Consórcio. 
Crescimento e Aumento do mix de serviços 6 - Ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos. 

Redução de Custos/Melhoria da Produtividade 11 - Desenvolver parcerias com outros Consórcios. 

Perspectiva dos Processos Internos 
Tema Estratégico Objetivos 
 
Gestão Operacional 

2 - Adequar a gestão organizacional do Consórcio, mediante ações inovadoras e flexíveis, às 
demandas externas e internas, em consonância com os princípios estabelecidos pelo SUS – 
Sistema Único de Saúde e pela legislação que rege as instituições públicas. 
7 - Informatizar o sistema de atendimento dos usuários do Consórcio. 

9 - Implantar um sistema de gerenciamento de equipamentos.  

10 - Implantar um sistema de suprimentos. 

Internalizar Conhecimentos 12 - Registrar o conhecimento existente na organização. 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 
Tema Estratégico Objetivos 
Desenvolvimento do Capital Humano 1 - Qualificar e valorizar os recursos humanos do Consórcio e desenvolver um processo 

formal de integração. 

Cultura inovadora 13 - Fomentar a cultura de inovação. 
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5.5.6 Etapa 6 – Identificar e selecionar os indicadores 

 

Foram escolhidos indicadores para cada objetivo estratégico relacionados a cada uma das 

quatro perspectivas do BSC. Os indicadores refletem a essência de cada um dos objetivos 

estratégicos. De acordo com Kaplan e Norton (2000b, p. 392), a distribuição típica dos 

indicadores pelas perspectivas do BSC seria a seguinte: 

 

− Perspectiva Financeira: 5 indicadores (22%) 
− Perspectiva do Cliente: 5 indicadores (22%) 
− Perspectiva dos Processos Internos: 8 indicadores (34%) 
− Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: 5 indicadores (22%) 

 

Para o Consórcio em análise, os indicadores foram distribuídos da seguinte forma: 

 

− Perspectiva da Sociedade: 6 indicadores (20,69%) 

− Perspectiva Financeira: 7 indicadores (24,14%) 

− Perspectiva dos Processos Internos: 11 indicadores (37,93%) 

− Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: 5 indicadores (17,24%) 

 

Nos QUADROS 9, 10, 11 e 12 são exibidos a polaridade, a quantificação/periodicidade e os 

responsáveis por cada um dos indicadores distribuídos pelas quatro perspectivas. 

 



118 
 

QUADRO 9 

Indicadores de desempenho da perspectiva da sociedade 

Temas 

Estratégicos 

Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 

Indicador 

Quantificação/ 

Periodicidade 

Responsáveis 

 

Imagem e 

Reputação 

 

 

 

 

 

Fortalecer a imagem institucional 

do Consórcio e a comunicação com 

seus vários públicos. 

• Acesso a homepage do 

Consórcio (n.º) 

S01 
(quanto maior, 

melhor) 

Contador de acesso na 

homepage. (mensal) 

Administração 

Geral 

• Despesas com marketing (%) S02 
(Cumprimento 

da meta) 

(Despesa com Marketing / 

Valor total do Orçamento) x 

100. (anual) 

Administração 

Geral - 

Contabilidade 

 

Relacionamento 

com os usuários e 

as SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalizar canais efetivos de 

feedback com os usuários dos 

serviços e Secretarias Municipais 

de Saúde. 

• Número de Reclamações (%) S03 
(quanto menor, 

melhor) 

(Número de 

reclamações/Número de 

formulários preenchidos) x 

100. (mensal) 

Secretaria 

Executiva 

• Número de sugestões 

adotadas (%) 

S04 
(quanto maior, 

melhor) 

(Número de sugestões 

adotadas / Número total de 

sugestões) x 100. (anual) 

Secretaria 

Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade da 

Assistência e 

Humanização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar atendimento de 

qualidade e humanizado. 

• Índice de Satisfação (%) S05 
(quanto maior, 

melhor) 

Resultado de Aplicação de 

pesquisa de satisfação. 

(trimestral) 

Administração 

Geral 

• Atendimentos não realizados 

(n.º)  

S06 
(quanto menor, 

melhor) 

Relatórios de 

programado/realizado. 

(mensal). 

Atendimento 

Ambulatorial 

Fonte: Elaboração da autora. 
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QUADRO 10 

Indicadores de desempenho da perspectiva financeira 
Temas 

Estratégicos 

Objetivos 

Estratégicos 

Indicadores N.º do 

Indicador 

Quantificação/ 

Periodicidade 

Responsáveis 

Sustentabilidade Assegurar a 

sustentação 

econômico-financeira 

do Consórcio 

• Redução dos custos do 

Consórcio (%) 

F01 
(quanto maior, 

melhor) 

[1 – (Custo dos procedimentos no 

momento 01 /  Custo dos procedimentos 

no momento 0)] x 100. (anual) 

Administração 

Geral 

• Fluxo de Caixa Positivo (n.º) F02 
(quanto maior, 

melhor) 

Receita/Despesa. (mensal) Administração 

Geral - Financeiro 

• Conta-Investimento (%) F03 
(quanto maior, 

melhor) 

(Investimento / Receita) x 100. (mensal) Administração 

Geral - Financeiro 

• Receita com Serviços 

Credenciados no SUS (R$) 

F04 
(quanto maior, 

melhor) 

Receita (mensal) Administração 

Geral - Financeiro 

Crescimento e 

Aumento do mix 

de serviços 

Ampliar o número de 

atendimentos e 

serviços oferecidos 

• Retorno sobre o investimento 

(%) 

F05 
(quanto maior, 

melhor) 

Superávit obtido com os serviços / Total 

Investido. (anual) 

Administração 

Geral - Financeiro 

Redução de 

Custos/Melhoria 

da Produtividade 

Desenvolver parcerias 

com outros Consórcios 

• Redução de custos das 

aquisições (%) 

F06 
(quanto maior, 

melhor) 

[1 – (Custo das aquisições no momento 01 

/ Custo das aquisições no momento 0)] x 

100. (anual) 

Administração 

Geral - Financeiro 

• Redução de custos dos 

serviços (R$) 

F07 
(quanto maior, 

melhor) 

[1 – (Custo dos serviços no momento 01 

(em parceria) / custo dos serviços no 

momento 0 (sem a parceria) )] x 100. 

(anual) 

Administração 

Geral - Financeiro 

Fonte: Elaboração da autora.  
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(continua) 

QUADRO 11 

Indicadores de desempenho da perspectiva dos processos internos 

Temas 

Estratégicos 

Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 

Indicador 

Quantificação/ 

Periodicidade 

Responsáveis 

Gestão 

Operacional 

Adequar a gestão organizacional 

do Consórcio, mediante ações 

inovadoras e flexíveis, às 

demandas externas e internas, 

em consonância com os 

princípios estabelecidos pelo 

SUS e pela legislação que rege 

as instituições públicas. 

• Redução no tempo médio de 

tomada de decisão (%)  

P01 
(quanto menor, 

melhor) 

[1 – (tempo médio de tomada de 

decisão no momento 1 / tempo médio 

de tomada de decisão no momento 

0)] x 100. (anual) 

Secretaria 

Executiva 

• Normatização de processos e 

rotinas (%) 

P02 
(quanto maior, 

melhor) 

(Número de POPs / Número de 

procedimentos existentes) x 100. 

(anual) 

Administração 

Geral 

• Melhoria da produtividade (%) P03 
(quanto maior, 

melhor) 

[(Produtividade no momento 1 / 

produtividade no momento 0) - 1] x 

100. (anual) 

Administração 

Geral 

Informatizar o sistema de 

atendimento dos usuários do 

Consórcio 

• Tempo médio de espera (horas) P04 
(quanto menor, 

melhor) 

Intervalo de tempo entre a chegada 

no Consórcio e o início do 

atendimento. (diário) 

Atendimento 

Ambulatorial 
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(conclusão) 
 

Fonte: Elaboração da autora. 

Temas 

Estratégicos 

Objetivos 

Estratégicos 

Indicadores N.º do 

Indicador 

Quantificação/Periodicidade Responsáveis 

Gestão 

Operacional 

Implantar um 

sistema de 

gerenciamento 

de 

equipamentos.  

  

• Atendimentos não realizados (n.º) P05 
(quanto menor, 

melhor) 

Número de atendimentos não realizados em 

virtude de equipamentos paralisados. (mensal) 

Atendimento 

Ambulatorial 

• Redução de manutenções 

corretivas (%) 

P06 
(quanto maior, 

melhor) 

[1 – manutenções corretivas no momento 1 

(depois do gerenciamento) / manutenções 

corretivas no momento 0 (antes do 

gerenciamento) ] x 100. (anual) 

Administração 

Geral - 

Financeiro 

Implantar um 

sistema de 

suprimentos 

• Redução do tempo de atendimento 

de requisições (Prazo existente 

entre a requisição e liquidação do 

produto/serviço  (%)) 

P07 
(quanto maior, 

melhor) 

[1 – (tempo de atendimento no 1 / tempo de 

atendimento no momento 0)] x 100. (anual) 

Administração 

Geral 

• Redução dos custos de 

pedido/armazenamento (%) 

P08 
(quanto maior, 

melhor) 

[1 – custo de pedido/armazenamento no 

momento 1 / custo de pedido/armazenamento no 

momento 0)] x 100. (anual) 

Administração 

Geral - 

Financeiro 

• Atendimentos não realizados (n.º) P09 
(quanto menor, 

melhor) 

Número de atendimentos não realizados em 

virtude da falta de insumos. (mensal) 

Atendimento 

Ambulatorial 

Internalizar 

Conhecimentos 

Registrar o 

conhecimento 

existente na 

organização. 

• Número de funcionários treinados 

interfunções (%) 

P10 
(quanto maior, 

melhor) 

(Número de funcionários treinados / Número 

total de funcionários) x 100. (anual) 

Administração 

Geral 

• Número de registro de 

conhecimento por funcionário (n.º) 

P11 Contagem de registro na Intranet. (semestral)  Administração 

Geral  
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QUADRO 12 

Indicadores de desempenho da perspectiva do aprendizado e crescimento 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 

Indicador 

Quantificação Responsáveis 

Desenvolvimento do 

Capital Humano 

Qualificar e valorizar os 

recursos humanos do 

Consórcio e desenvolver 

um processo formal de 

integração 

• Rotatividade dos empregados 

(%) 

A01 
(quanto menor, 

melhor) 

(n.º de admissões no período + n.º 

de demissões no período) / 2 / (n.º 

de empregados no final do período 

anterior) x 100. (anual) 

Administração 

Geral 

• Custo anual de treinamento per 

capita (R$) 

A02 
(Cumprimento 

da meta) 

Custo total de treinamento / 

funcionários. (anual) 

Administração 

Geral - Financeiro 

• Absenteísmo (%) A03 
(quanto menor, 

melhor) 
(Total de funcionários/horas 

perdidas) / (total de 

funcionários/horas trabalhadas) x 

100. (anual) 

Administração 

Geral - 

Cultura inovadora Fomentar a cultura de 

inovação 

• Sugestão dos funcionários (%) A04 
(quanto maior, 

melhor) 

(Número de sugestões apresentadas 

/ Número de funcionários) x 100. 

(anual) 

Secretaria 

Executiva 

• Sugestões implantadas (n.º) A05 
(quanto maior, 

melhor) 

(Número de sugestões 

implantadas / Número de 

sugestões apresentadas) x 100. 

(anual) 

Secretaria 

Executiva 

Fonte: Elaboração da autora. 
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5.5.6.1 Relações de causa e efeito entre objetivos e perspectivas 

 

Todos os objetivos estratégicos foram formulados com o intuito de cumprir a missão do 

Consórcio e se atingir a visão de futuro desejada. Assim, os objetivos dispostos nas quatro 

perspectivas do BSC relacionam-se entre si. A seguir são demonstradas as relações de causa e 

efeito entre os objetivos e perspectivas do BSC, seguindo uma sequência que parte da 

perspectiva do aprendizado e crescimento, passando pelas perspectivas dos processos 

internos, financeira e da sociedade. 

 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

 

Na Perspectiva do Aprendizado e Crescimento foram estabelecidos dois objetivos que se 

interligam diretamente com os objetivos estabelecidos na Perspectiva dos Processos Internos. 

Processos Internos 
 
 
 
 
 
 
Aprendizado e Crescimento 
 
 
 
 

 P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os
 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos 
Gestão Operacional 2 - Adequar a gestão organizacional do Consórcio, mediante ações 

inovadoras e flexíveis, às demandas externas e internas, em consonância 
com os princípios estabelecidos pelo SUS e pela legislação que rege as 
instituições públicas. 
7 - Informatizar o sistema de atendimento dos usuários do Consórcio. 
9 - Implantar um sistema de gerenciamento de equipamentos. 
10 - Implantar um sistema de suprimentos 

Internalizar 
Conhecimentos 

12 - Registrar o conhecimento existente na organização. 

A
pr

en
di

za
do

 
e 

C
re

sc
im

en
to

 

Desenvolvimento do 
Capital Humano 
 
 

1 – Qualificar e valorizar os recursos humanos do Consórcio e 
desenvolver um processo formal de integração. 

Cultura Inovadora 
 

13 – Fomentar a cultura de inovação 
 
 

FIGURA 10: Relações de causa e efeito da perspectiva do aprendizado e crescimento com a perspectiva dos 
processos internos. 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Objetivo 1 Objetivo 13 

Objetivo 2 

Objetivo 10 

Objetivo 7 

Objetivo 9 Objetivo 12 
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A FIG. 10 apresenta as relações de causa e efeito da perspectiva do aprendizado e crescimento 

com a perspectiva dos processos internos. Observa-se que o “Objetivo 1”  desempenha um 

papel extremamente importante nessa perspectiva, pois possui relação com todos os objetivos 

da perspectiva dos processos internos. Nota-se que as ações de qualificação e valorização dos 

recursos humanos proporcionam uma ambiência favorável para a melhoria e aperfeiçoamento 

dos processos internos. O “Objetivo 13”  possui relação de causa e efeito com o “Objetivo 

12”, visto que a cultura de inovação impulsiona o conhecimento organizacional. Observa-se 

ainda uma interligação do “Objetivo 1”  com o “Objetivo 13” , dentro da perspectiva do 

aprendizado e crescimento, pois a qualificação e valorização dos recursos humanos fomentam 

a inovação dentro da organização. Dentro da perspectiva dos processos internos há uma 

interligação dos “Objetivos 7 e 12” com o “Objetivo 2” , pois o registro do conhecimento 

organizacional e a informatização do sistema de atendimento auxiliam no processo de 

adequação da gestão do Consórcio.  

 

Perspectiva dos processos internos 

 

Na Perspectiva dos Processos Internos foram estabelecidos cinco objetivos que se interligam 

de forma direta com os objetivos estabelecidos na Perspectiva Financeira. 

 

A FIG. 11, a seguir, apresenta as relações de causa e efeito da perspectiva dos processos 

internos com a perspectiva financeira. Observa-se que o “Objetivo 2”  possui relação de causa 

e efeito com o “Objetivo 11” , já que a adequação da gestão organizacional do Consórcio 

mediante ações inovadoras e flexíveis possibilitará o desenvolvimento de parcerias com 

outros Consórcios. O “Objetivo 7”  possui relação de causa e efeito com o “Objetivo 6” , pois 

a informatização do sistema de atendimento dos usuários otimizará as rotinas, auxiliando, o 

processo de ampliação do número de atendimentos e prestação de novos serviços. O 

“Objetivo 9”  possui relação de causa e efeito com o “Objetivo 6” , pois a implantação de um 

sistema de gerenciamento de equipamentos é fundamental para a ampliação do número de 

atendimentos ou prestação de novos serviços. O “Objetivo 10” possui relação de causa e 

efeito com os “Objetivos 5 e 6”, pois, com a implantação de um sistema de suprimentos, as 

compras serão feitas de forma mais planejada o que culminará na redução de custos. Um 

sistema de suprimentos eficiente auxilia no processo de ampliação do número de 

atendimentos. O “Objetivo 12” possui relação de causa e efeito com o “Objetivo 6” , pois o 

registro do conhecimento organizacional auxilia o Consórcio no desenvolvimento do estudo 
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de viabilidade de ampliação do número de atendimentos ou criação de novos serviços. Nota-

se que o “Objetivo 6” se destaca na perspectiva financeira, pois possui relação de causa e 

efeito com quatro dos cinco objetivos da perspectiva dos processos internos. Dentro da 

perspectiva financeira, é possível perceber uma interligação do “Objetivo 11” com o 

“Objetivo 6” ; o desenvolvimento de parcerias com outros Consórcios poderá possibilitar ao 

CISMEV a ampliação do número de atendimentos e de serviços oferecidos. Percebe-se ainda 

a interligação dos “Objetivos 6 e 11” com o “Objetivo 5” , pois a ampliação de atendimentos 

e de serviços oferecidos e a criação de parcerias com outros Consórcios estão voltados para 

sustentação econômico-financeira do CISMEV. 

 

Financeira 
 
 
 
 
 
 
 
Processos Internos 
 
 
 
 
 
 
 

 Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos 

F
in

an
ce

ira
 

Sustentabilidade 5 – Assegurar a sustentação econômico-financeira do Consórcio 
Crescimento e 
Aumento do mix de 
serviços 

6 – Ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos. 

Redução de 
Custos/Melhoria da 
Produtividade 

11 – Desenvolver parcerias com outros Consórcios. 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os
 Gestão Operacional 2 - Adequar a gestão organizacional do Consórcio, mediante ações 

inovadoras e flexíveis, às demandas externas e internas, em consonância com 
os princípios estabelecidos pelo SUS e pela legislação que rege as 
instituições públicas. 
7 - Informatizar o sistema de atendimento dos usuários do Consórcio. 
9 - Implantar um sistema de gerenciamento de equipamentos. 
10 - Implantar um sistema de suprimentos 

Internalizar 
Conhecimentos 

12 - Registrar o conhecimento existente na organização. 

FIGURA 11: Relações de causa e efeito da perspectiva dos processos internos com a perspectiva financeira 
FONTE: Elaboração da autora. 

 

 

 

Objetivo 2 

Objetivo 10 

Objetivo 7 

Objetivo 9 Objetivo 12 

Objetivo 6 

Objetivo 5 

Objetivo 11 
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Perspectiva financeira 

 

Na perspectiva financeira foram estabelecidos três objetivos que se interligam de forma direta 

com os objetivos estabelecidos na perspectiva da sociedade. 

 

Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
Financeira 
 
 
 
 
 
 
 

 Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos 

S
oc

ie
da

de
 

Imagem e 
Reputação 

3 – Fortalecer a imagem institucional do Consórcio e a comunicação com 
seus vários públicos 

Relacionamento 
com os usuários e as 
SMS 

4 – Operacionalizar canais efetivos de feedback com os usuários dos serviços 
e Secretarias Municipais de Saúde. 

Qualidade da 
Assistência e 
Humanização 

8 – Assegurar atendimento de qualidade e humanizado 

F
in

an
ce

ira
 

Sustentabilidade 5 – Assegurar a sustentação econômico-financeira do Consórcio 
Crescimento e 
Aumento do mix de 
serviços 

6 – Ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos. 

Redução de 
Custos/Melhoria da 
Produtividade 

11 – Desenvolver parcerias com outros Consórcios. 

FIGURA 12: Relações de causa e efeito da perspectiva financeira com a perspectiva da sociedade. 
FONTE: Elaboração da autora. 
 

A FIG. 12 apresenta as relações de causa e efeito da perspectiva financeira com a perspectiva 

da sociedade. Observa-se que o “Objetivo 5”  possui relação de causa e efeito com os 

“Objetivos 3 e 8”, pois a sustentação econômica financeira do Consórcio possibilita o 

fortalecimento da imagem institucional da organização e o atendimento de qualidade e 

humanizado aos usuários dos serviços. O “Objetivo 6”  possui relação de causa e efeito com 

os “Objetivos 4 e 8”, porque a ampliação do número de atendimentos e serviços oferecidos 

proporcionam o fortalecimento da imagem organizacional e o desenvolvimento de canais de 

feedback. O “Objetivo 11” possui relação de causa e efeito com os “Objetivos 3 e 8”, pois a 

Objetivo 6 

Objetivo 5 

Objetivo 11 

Objetivo 8 

Objetivo 3 Objetivo 4 
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criação de parcerias com outros Consórcios conduz ao fortalecimento da imagem 

organizacional e auxiliam na prestação de serviços de qualidade e humanizados. Dentro da 

perspectiva da Sociedade é possível notar uma interligação do “Objetivo 3” com o “Objetivo 

4” , uma vez que a operacionalização de canais efetivos de feedback com os usuários dos 

serviços e as Secretarias Municipais de Saúde auxilia no fortalecimento da imagem 

institucional do Consórcio e a comunicação com seus vários públicos. Nota-se ainda uma 

interligação dos “Objetivos 3 e 4” com o “Objetivo 8” , pois esses dois objetivos culminam 

na busca de um atendimento de qualidade e humanizado. 

 

Perspectiva da sociedade 

 

Na perspectiva da sociedade foram estabelecidos três objetivos que se voltam para missão do 

Consórcio. O “Objetivo 8” – Assegurar atendimento de qualidade e humanizado, é o 

objetivo central nessa perspectiva e a sua execução depende do desempenho em conjunto dos 

demais objetivos distribuídos pelas perspectivas. O alcance desse objetivo conduz para a 

efetivação da missão, da razão de ser do CISMEV.  

 

Promover a qualidade de vida da população da microrregião de Curvelo oferecendo 
serviços de saúde de qualidade com racionalidade e eficiência visando aos interesses 

comuns e em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Sociedade 
 
 
 
 
 
 

 Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos 

S
oc

ie
da

de
 

Imagem e Reputação 3 – Fortalecer a imagem institucional do Consórcio e a comunicação 
com seus vários públicos 

Relacionamento com os 
usuários e as SMS 

4 – Operacionalizar canais efetivos de feedback com os usuários dos 
serviços e Secretarias Municipais de Saúde. 

Qualidade da Assistência e 
Humanização 

8 – Assegurar atendimento de qualidade e humanizado 

FIGURA 13: Relações de causa e efeito da perspectiva da sociedade 
Fonte: Elaboração da autora. 
 

O desenvolvimento das relações de causa e efeito entre os objetivos em cada uma das 

perspectivas do BSC torna evidente o elo que existe entre cada uma das ações a serem 

realizadas pelo Consórcio no cumprimento de sua missão e alcance de sua visão. Foram 

estabelecidas quatorze relações de causa e efeito completas, partindo da perspectiva do 

Objetivo 8 

Objetivo 3 Objetivo 4 
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aprendizado e crescimento e culminando na perspectiva da sociedade, conforme QUADRO 

13. 

 

QUADRO 13 

Relações de causa e efeito entre os objetivos 

C
au

sa
 e 

ef
ei

to
 e

nt
re

 o
s 

ob
je

tiv
os 

 Perspectivas do BSC 

 Aprendizado e Crescimento Processos Internos Financeira Sociedade 

A 1 2 11 3→8 

B 1 2 11 8 

C 1 7 6 4→8 

D 1 7 6 8 

E 1 9 6 4→8 

F 1 9 6 8 

G 1 10 5 3→8 

H 1 10 5 8 

I 1 10 6 4→8 

J 1 10 6 8 

K 1 12 6 4→8 

L 1 12 6 8 

M 13 12 6 4→8 

N 13 12 6 8 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A relação em destaque (B) pode ser assim explicada: O “Objetivo 1” - Qualificação e 

valorização dos recursos humanos do Consórcio e desenvolvimento um processo formal de 

integração contribui para a adequação da gestão organizacional do Consórcio mediante ações 

inovadoras e flexíveis (Objetivo 2), que por sua vez possibilita a criação de parcerias com 

outros Consórcios (Objetivo 11), o que irá contribuir para o desenvolvimento de um 

atendimento de qualidade e humanizado (Objetivo 8). 

 

Após o desenvolvimento das relações de causa e efeito entre os objetivos em cada uma das 

perspectivas, torna-se possível o desenvolvimento do Mapa Estratégico do Consórcio. 
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Qualidade 

 

 

 

Inovação 

 

 

 

Cooperação 

Orgulho 

Institucional 

Ética  

e 

Transparência 

Respeito  

e 

Humanização 

Perspectiva da Sociedade 

Perspectiva Financeira 

Perspectiva dos Processos 
Internos 

      Perspectiva do Aprendizado e 
Crescimento 

Ser referência em Saúde no Estado de Minas Gerais atendendo às demandas dos 

municípios consorciados no âmbito de sua atuação, com equilíbrio econômico-financeiro. 

 

Promover a qualidade de vida da população da microrregião de Curvelo oferecendo 

serviços de saúde de qualidade com racionalidade e eficiência visando aos interesses 

comuns e em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

                               

 

                                                                                                                     

 

 

 

 
                                                                                                                           

                                                                            

                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
FIGURA 14: Mapa Estratégico do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas - CISMEV . 
Fonte: Elaboração da autora. 
 

1 – Qualificar e valorizar 
os recursos humanos do 

Consórcio 

13 – Fomentar a cultura 
de inovação 

9 – Implantar um sistema 
de gerenciamento de 

equipamentos. 

10 – Implantar um 
sistema de suprimentos. 

12– Registrar o 
conhecimento existente na 

organização. 

2 – Adequar a gestão 
organizacional do 

Consórcio. 

7 – Informatizar o sistema 
de atendimento dos 

usuários do Consórcio. 

6 – Ampliar o número de 
atendimentos e de 
serviços oferecidos. 

11 – Desenvolver 
parcerias com outros 

Consórcios. 

5 – Assegurar a 
sustentação econômico-
financeira do Consórcio. 

3 – Fortalecer a imagem 
institucional do Consórcio 

e sua comunicação. 

4 – Operacionalizar 
canais efetivos de 

feedback com os usuários 
e as SMS. 

8 – Assegurar 
atendimento de qualidade 

e humanizado. 
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5.5.7 Etapa 7 – Estabelecer as metas 

 

Nesta fase, foram estabelecidas metas para cada um dos indicadores. “Uma meta pode ser 

definida como uma representação quantitativa da medida do desempenho em algum ponto no 

futuro” (NIVEN, 2005, p.222). O desafio, nesta fase, é criar metas que sejam desafiadoras, 

porém factíveis, por isso foi considerada pelos membros do Consórcio como uma das fases 

mais complexas. É importante que os gestores do Consórcio desenvolvam as condições 

necessárias para o alcance das metas. Os QUADROS 14 e 15 apresentam as metas 

estabelecidas para cada um dos indicadores, distribuídos pelas perspectivas. 

QUADRO 14 

Metas: Perspectivas da sociedade e financeira 
Perspectiva da Sociedade 

Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 
Indicador 

Metas 2011 

Fortalecer a imagem institucional do 
Consórcio e a comunicação com 
seus vários públicos. 

• Acesso a homepage do 
Consórcio (n.º) 

S01 1000 
acessos/mês 

• Despesas com marketing (%) S02 1% 

 
Operacionalizar canais efetivos de 
feedback com os usuários dos 
serviços e SMS. 

• Número de reclamações (%) S03 < 2% 

• Número de sugestões 
adotadas (%) 

S04 > ou = 50% 

 
Assegurar atendimento de qualidade 
e humanizado. 

• Índice de satisfação (%) S05 > ou = 85% 

• Atendimentos não realizados 
(n.º)  

S06 0 (zero) 

Perspectiva Financeira 

Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 
Indicador 

Metas 2011 

Assegurar a sustentação 
econômico-financeira do 
Consórcio. 

• Redução dos custos do 
Consórcio (%) 

F01 > 2% 

• Fluxo de Caixa Positivo (n.º) F02 > 1 

• Conta-Investimento (%) F03 > 10% 

• Receita com serviços 
credenciados no SUS (R$) 

F04 > ou = R$ 
10.000,00/ 

mês 

Ampliar o número de atendimentos 
e serviços oferecidos. 

• Retorno sobre o investimento 
(%) 

F05 > 2% 

Desenvolver parcerias com outros 
Consórcios. 

• Redução de custos das 
aquisições (%) 

F06 > 2% 

• Redução de custos dos 
serviços (%) 

F07 > 1% 

Fonte: Elaboração da autora. 
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QUADRO 15 

Metas: Perspectivas dos Processos Internos e do Aprendizado e Crescimento 
 

Perspectiva dos Processos Internos 

Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 
Indicador 

Metas 2011 

Adequar a gestão organizacional 
do Consórcio, mediante ações 
inovadoras e flexíveis, às 
demandas externas e internas, em 
consonância com os princípios 
estabelecidos pelo SUS e pela 
legislação que rege as instituições 
públicas. 

• Redução no tempo médio de 
tomada de decisão (%) 

P01 
 

> 25% 

• Normatização de processos e 
rotinas (%) 

P02 > 50% 

• Melhoria da produtividade (%) P03 > 4% 

Informatizar o sistema de 
atendimento dos usuários do 
Consórcio 

• Tempo médio de espera (horas) P04 40” 

 Implantar um sistema de 
gerenciamento de equipamentos.  
  

• Atendimentos não realizados (n.º) P05 0 

• Redução de manutenções 
corretivas (%) 

P06 > 10% 

Implantar um sistema de 
suprimentos 

• Redução do tempo de atendimento 
de requisições (%) 

P07 > 10% 

• Redução dos custos de 
pedido/armazenamento (%) 

P08 > 2% 

• Atendimentos não realizados (n.º) P09 0 

Registrar o conhecimento 
existente na organização. 

• Número de funcionários treinados 
interfunções (%) 

P10 > 50% 

• Número de registro de 
conhecimento por funcionário (n.º) 

P11 >1/funcionário 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Objetivos Estratégicos Indicadores N.º do 
Indicador 

Metas 2011 

Qualificar e valorizar os recursos 
humanos do Consórcio e 
desenvolver um processo formal 
de integração 

• Rotatividade dos empregados (%) A01 < 5% 

• Custo anual de treinamento per 
capita (R$) 

A02 R$ 200,00 / 
ano 

• Absenteísmo (%) A03 < 1% 

Fomentar a cultura de inovação • Sugestão dos funcionários (%) A04 > ou = 50% 

• Sugestões implantadas (%) A05 > ou = 25% 

Fonte: Elaboração da autora. 
 
 
 

 



132 
 

5.5.8 Etapa 8 – Obter consenso sobre os documentos produzidos 

 

Em reunião com o Corpo Diretivo e Gerencial do Consórcio, foram discutidos a missão, 

visão, estratégia, objetivos estratégicos, indicadores e metas. O objetivo da reunião foi a 

obtenção do consenso sobre os documentos produzidos e um provável plano de 

implementação do projeto. Foram entregues para cada um dos presentes os documentos 

produzidos. Durante a reunião foram solicitados alguns esclarecimentos sobre os objetivos 

estratégicos, indicadores e metas. Após o esclarecimento das dúvidas, o projeto foi aprovado. 

 

5.5.9 Etapa 9 - Plano de implementação  

 

Para iniciar o processo de implementação do BSC, além do envolvimento de todos os 

membros do Consórcio, é necessária a definição de uma equipe do projeto que poderá ser 

composta por três pessoas. Essa equipe terá um líder responsável pelo processo de 

treinamento dos envolvidos e pela coordenação geral da implementação do modelo.  

 

Para implementar a ferramenta gerencial, é importante que sejam seguidos os cinco princípios 

da organização orientada para a estratégia estabelecidos por Kaplan e Norton (2000b). Em 

uma pesquisa sobre o processo de implantação do Balanced Scorecard, na visão dos 

consultores de empresa, um dos entrevistados relatou que o sucesso do BSC é proporcional ao 

nível de afinidade da organização com os cinco princípios da organização orientada para a 

estratégia: 

 

O BSC para dar certo ou errado depende muito daqueles cinco princípios. Tem que 
ter liderança comprometida, patrocínio, gerir estratégia de forma contínua, fazer 
vinculação com o orçamento, ou seja, as iniciativas é que levam a estratégia à ação e 
elas custam dinheiro. (SANTOS, 2007, p. 83) 

 

Portanto, o primeiro passo a ser dado nesse processo é Mobilizar a mudança por meio da 

Liderança Executiva, ou seja, esclarecer a todos os membros do Consórcio porque a mudança 

é necessária e apresentar, de forma didática, o BSC e a importância de sua implementação 

para a consecução da estratégia. Percebe-se, pois, que a presença do Secretário de Executivo é 

fundamental nesse processo. 
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O segundo passo é Traduzir a estratégia em termos operacionais. Nesta fase, a estratégia do 

Consórcio é detalhada de maneira tal que todos os membros da organização possam entendê-

la, compreendendo, assim, sua importância para o cumprimento da missão e alcance da visão 

organizacional. O mapa estratégico e o programa de mensuração do BSC fornecem uma 

linguagem compreensível para que todos saibam seu papel dentro do contexto de mudança. 

 

O terceiro passo é Alinhar a organização com a estratégia. É importante que os membros do 

Consórcio no desempenho de suas funções em suas áreas: Administração Geral, Atendimento 

Ambulatorial, Serviço de UTI Móvel e SETS – Sistema Estadual de Transporte em Saúde, 

compreendam que o sucesso organizacional só será atingido se todos estiverem alinhados e 

conectados. Essas conexões descrevem como o Consórcio cria sinergias, ou seja, transforma o 

todo maior que a soma das partes.  

 

O quarto passo é Transformar a estratégia em tarefa de todos. Para o sucesso deste projeto, é 

fundamental que todos os membros do Consórcio compreendam, de fato, a estratégia 

formulada e que conduzam suas ações cotidianas buscando contribuir para seu êxito. Portanto, 

é importante o desenvolvimento de um sistema de comunicação eficaz, que demonstre aos 

membros do Consórcio como são capazes de influenciar a implementação bem-sucedida da 

estratégia, bem como a importância do trabalho em equipe. É importante que o Consórcio 

estude um sistema de incentivo e recompensa aos funcionários, fazendo com que 

compartilhem das recompensas provenientes do êxito da organização, motivando-os assim 

para a execução da estratégia.  

 

O quinto passo é Converter a estratégia em processo contínuo. Por fim, é importante que o 

Consórcio faça a integração entre o gerenciamento tático e o gerenciamento estratégico em 

um único processo ininterrupto e contínuo. Ao usar o BSC para integrar o planejamento e o 

orçamento, o Consórcio se tornará capaz de superar barreiras à implementação de sua 

estratégia. Dessa forma, o orçamento do Consórcio, de fato, se converterá em um Orçamento- 

Programa, ou seja, um instrumento de planejamento e gerenciamento públicos. Ao 

transformar a estratégia em processo contínuo, todos os membros do Consórcio terão acesso 

ao BSC, ampliando bastante a capacidade do Consórcio em identificar problemas e possíveis 

soluções, e, compartilhar conhecimentos. 
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5.5.10 Considerações finais sobre o processo de construção da proposta do BSC 

 
Ao se buscar uma ferramenta que auxilie o processo de gestão, a organização deve ter em 

mente quais as motivações que norteiam esta decisão. Sem esta definição o processo se torna 

controverso e difícil de ser conduzido. Para o Consórcio em análise, os pilares que 

sustentaram esta busca foram o aperfeiçoamento da gestão e a busca da otimização no uso dos 

recursos.  

 

Durante o processo de elaboração da proposta do BSC, ficaram evidentes alguns obstáculos: 

 
a) definição de Missão e Visão - Não havia clareza para a organização da importância 

desses conceitos para a consecução da estratégia. Até então, o Consórcio não possuía 

missão e visão definidos; 

 

b) aspecto cultural - Inicialmente houve uma falta de credibilidade sobre a ferramenta, 

sobre os possíveis resultados que o BSC poderá proporcionar ao Consórcio. Para 

alguns, o modo como as ações estão sendo realizadas é o modo correto, não havendo 

necessidade de mudança; 

 

c) definição de indicadores e metas - Houve grande dificuldade no estabelecimento de 

indicadores e metas. A organização, atualmente, não utiliza em seu processo de gestão 

instrumentos de mensuração de desempenho, portanto, a escolha de indicadores e 

metas para cada um dos objetivos foi um processo demorado e complexo; 

 

d) estabelecimento das relações de causa e efeito - Houve dificuldade na compreensão 

das relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos e importância do 

estabelecimento dessas relações. Após muitas discussões, realizadas ao longo de cinco 

reuniões, foram estabelecidas as relações de causa e efeito em cada perspectiva e entre 

as demais perspectivas do modelo. Ao se realizar o desenho esquemático, ficou nítida 

para todos os presentes a importância dessas relações e como um objetivo influencia o 

outro e vice-versa. 
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Não foram apenas desafios que permearam esse processo. Foram discutidos junto ao Corpo 

Diretivo e Gerencial do Consórcio possíveis benefícios que a adoção dessa ferramenta poderá 

trazer: 

 

a) melhoria/aumento dos serviços prestados - Mediante a consecução dos objetivos 

estratégicos será possível aumentar o número de serviços oferecidos, primando sempre 

por ofertar à população um atendimento mais humanizado e com maior qualidade;  

 

b) fortalecimento da imagem do Consórcio – Apesar de ser um instrumento 

fundamental na prestação de serviços de saúde de média complexidade na região 

central de Minas Gerais, o Consórcio possui pouca visibilidade junto à população. As 

ações a serem desenvolvidas contribuirão para a divulgação do Consórcio e 

fortalecimento de sua imagem junto aos seus vários públicos; 

 

c) redução de custos – As possíveis parcerias, o processo de informatização, a 

implantação de sistemas de gerenciamento de equipamentos e suprimentos 

contribuirão para a utilização mais otimizada dos recursos; 

 

d) motivação dos colaboradores – A inserção de uma política de qualificação de 

pessoal, o desenvolvimento de um Plano de Carreiras, a criação de um programa de 

sugestão de melhorias, todas essas ações poderão contribuir para a motivação dos 

colaboradores do Consórcio, culminando, assim, num maior engajamento de todos 

para com os resultados organizacionais. 

 

Ao longo do processo de implementação do BSC, poderão surgir novos desafios, bem como 

após a sua implementação poderão ser detectadas novas situações que deverão ser estudadas. 

É importante, pois, o desenvolvimento dos cinco princípios da organização orientada para a 

estratégia. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 Apresentação 

 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões, sintetizando os principais resultados à luz do 

problema proposto e dos objetivos estabelecidos. São demonstradas as principais 

contribuições que este trabalho poderá fornecer para a academia, para a instituição analisada, 

bem como para os demais Consórcios. São demonstradas também as limitações e sugestões 

para futuros estudos e pesquisas. 

 

6.2 Conclusões 

 
Esta dissertação teve por objetivo geral “ Apresentar uma ferramenta de apoio à gestão para os 

Consórcios Intermunicipais de Saúde, alicerçada no BSC, por meio de uma proposta de 

projeto piloto em um consórcio selecionado para tal”; dessa forma, foram observados os 

pressupostos teóricos para aplicação dessa metodologia. 

 

A escolha do BSC, para o desenvolvimento desse trabalho, foi alicerçada nas experiências 

exitosas relatadas na literatura disponível e na experiência do Governo de Minas – Estado 

para Resultados –, experiência essa que vem se destacando no cenário nacional e 

internacional22, haja vista os resultados já alcançados.   

 

O desenvolvimento de uma gestão profissional coerente com as demandas da sociedade é uma 

realidade incontestável na saúde pública. Para os Consórcios Intermunicipais de Saúde, essa 

realidade se revela de forma evidente através das Leis 11.107/2005 e 18.036/2009. A 

adaptação às Leis Federal e Estadual introduz uma agenda de mudanças na instituição e para 

que essas mudanças não comprometam a prestação de serviços, torna-se necessário repensar a 

forma de gerir os Consórcios. 

 

Garantir a otimização do uso dos recursos escassos, promover a eficiência dos processos e os 

resultados à população são exigências que se revelam às instituições em consonância com o 

paradigma da Nova Gestão Pública. 

 

                                            
22 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/banco-de-noticias/35-fjp-na-midia/628 
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A proposta de aplicação da metodologia do BSC adaptada à realidade do Consórcio e 

alicerçada sobre os modelos propostos por Kaplan e Norton (1997), Niven (2005) e Olve, Roy 

e Wetter (2001), possibilitou identificar as principais fontes de resistência para a adoção de 

novos procedimentos e rotinas, bem como possíveis ganhos com a adoção dessa ferramenta. 

 

Para a construção da proposta do BSC e mapa estratégico foram desenvolvidas nove etapas 

distintas, sendo: 

 

a) Etapa 1 - Definir os limites do Consórcio onde se iniciará o projeto; 

b) Etapa 2 – Esclarecer ou definir a missão, visão e valores; 

c) Etapa 3 – Analisar os ambientes: externo e interno;  

d) Etapa 4 – Formular a estratégia organizacional; 

e) Etapa 5 – Definir os objetivos estratégicos para cada uma das perspectivas do BSC; 

f) Etapa 6 – Identificar e selecionar os indicadores; 

g) Etapa 7 – Estabelecer as metas; 

h) Etapa 8 – Obter consenso sobre os documentos produzidos; 

i) Etapa 9 - Plano de implementação. 

 

O desenvolvimento dessas etapas mostrou-se eficiente para o alcance do objetivo proposto. 

Ficou evidenciado que o trabalho em equipe, as discussões realizadas durante as reuniões, são 

fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Percebeu-se que a identificação dos 

motivadores para a escolha dessa ferramenta, bem como de suas potencialidades e limitações 

são imprescindíveis para a construção desse processo com maior criticidade. 

 

As quatro perspectivas propostas por Kaplan e Norton (1997) mostraram-se eficientes para a 

construção dessa ferramenta para o Consórcio, sendo realizada apenas a adaptação da 

arquitetura original do BSC, já proposta pelos autores. Todos os participantes desse processo 

optaram pela mudança do nome da perspectiva Clientes para Sociedade, por acharem mais 

coerente com a realidade e com a lógica do consorciamento. 

 

A adoção de uma ferramenta gerencial introduz uma nova lógica na organização, é permeada 

de obstáculos e no CISMEV por não possuir um Plano Estratégico formal, um dos primeiros 

obstáculos percebidos foi demonstrar a importância de uma declaração de missão e visão 

definidos. Um outro obstáculo encontrado e talvez o que mais possa impactar o processo de 
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implementação da ferramenta é o aspecto cultural. A acomodação, o medo do novo são 

questões em evidência que necessitam ser trabalhadas. A definição de indicadores e metas 

também foi um processo complicado. Para alguns, certos procedimentos não eram passíveis 

de mensuração, daí a complexidade dessa fase. Por fim, o estabelecimento das relações de 

causa e efeito configurou-se num processo repleto de dúvidas e questionamentos. 

 

É importante destacar que esses obstáculos encontrados corroboram com os obstáculos 

apresentados por Niven (2005) no desenvolvimento do BSC em instituições públicas. Porém, 

esses obstáculos não são fatores impeditivos para a adoção dessa ferramenta; são fatores a 

serem superados. 

 

Apesar dos fatores que dificultam esse processo, foram constatados alguns possíveis ganhos 

com a adoção dessa ferramenta: Melhoria/Aumento dos Serviços Prestados, Fortalecimento 

da Imagem do Consórcio, Redução dos Custos e Motivação dos Colaboradores. Esses 

possíveis ganhos foram identificados em conjunto com os membros do Consórcio e culminam 

no cumprimento da missão, alicerçando o caminho de construção da visão. 

 

Ficou nítido que o envolvimento do Secretário Executivo é fundamental na realização do 

processo. A sua capacidade de demonstrar que essa ferramenta é algo para a organização e 

não para o mandato de uma Diretoria é quesito essencial para o desenvolvimento de todas as 

ações dentro da organização.  

 

É importante destacar que, durante a implementação do projeto, várias questões poderão ser 

revistas, novos obstáculos poderão surgir, mas para o Consórcio é o primeiro passo para a 

modernização de sua gestão.  

 

6.3 Contribuições do trabalho 

 

Este trabalho vem contribuir para a academia, para o Consórcio em análise e para os demais 

Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais. 

 

Para a academia, contribui disponibilizando mais um estudo sobre a temática de 

desenvolvimento do BSC em instituições de saúde pública, demonstrando ainda desafios e 

possíveis ganhos. 
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Para o Consórcio em análise, auxilia em seu processo de modernização de gestão, 

promovendo o repensar de todas as ações realizadas. Para os demais Consórcios, torna-se 

fonte de pesquisa no estudo de adoção de novas ferramentas de gestão. Enfim, espera-se ter 

despertado a atenção e o sentimento de necessidade de discussão da temática modernização 

das práticas de gestão pública, principalmente no Setor de Saúde. 

 

6.4 Limitações da Pesquisa 

 

Segundo Vergara (1998), todo método de pesquisa possui “forças” e “limitações”, sendo de 

extrema importância que o pesquisador clarifique as limitações oferecidas pelo método. Uma 

das limitações dessa pesquisa refere-se à adoção do estudo de caso único. Este método impede 

que as conclusões obtidas na pesquisa sejam generalizadas para outras unidades de análise. 

Outra limitação refere-se à ausência de teste empírico para validação da ferramenta proposta.  

 

6.5 Sugestão para estudos futuros 

 

A realização desta pesquisa identificou, no entanto, novas possibilidades para estudos futuros. 

Considerando que este trabalho foi uma proposta de projeto piloto do BSC para o CISMEV, 

sugere-se a realização de outras pesquisas que avaliem o processo de implementação desta 

ferramenta, quanto a seu impacto nas atividades e resultados do Consórcio. 

 

Por fim, sugere-se o desenvolvimento de algum trabalho que avalie a relevância dos cinco 

princípios da organização orientada para a estratégia no processo de implementação e 

continuidade da ferramenta dentro da organização. 
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