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RESUMO 

 

 

O acirramento competitivo entre as Instituições de Ensino Superior - IES faz com que seus 
dirigentes reconheçam a importância da busca de padrões de eficiência para sua gestão. 
Diante deste contexto é que este trabalho busca contribuir com estudos da gestão estratégica 
pelo modelo do Balanced Scorecard em IES, objetivando as possibilidades e limitações de 
sua aplicação na Universidade do Contestado – UnC, Santa Catarina. Para tanto, buscou-se 
relatar: o entendimento e a prática do BSC, a identificação das diretrizes existentes na 
instituição, a compreensão de informações dos gestores, e por fim uma proposição de 
diretrizes para uma futura aplicação do modelo de gestão. O método da pesquisa aconteceu 
em duas fases: a primeira foi qualitativa com delineamento exploratório, na qual foram 
realizados procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa de 
campo ocorreu por meio de entrevistas com 14 gestores estratégicos. A segunda fase foi 
quantitativa com delineamento descritivo. O procedimento utilizado foi o de campo pela 
aplicação de questionários a 42 gestores dos níveis estratégico e tático da instituição. Os 
resultados demonstram que a UnC possui algumas diretrizes preliminares para aplicação do 
BSC, sendo elas a visão, a missão e informações sobre o ambiente organizacional. A 
compreensão das informações dos gestores é de que os mesmos consideram importante e 
necessária a aplicação de um modelo de gestão que delineie estratégias e respectivas 
avaliações de desempenho para a competitividade da instituição, porém apontam para a pouca 
existência dessa forma de gestão na universidade atualmente. Os gestores consideram 
oportuna a aplicação do BSC na universidade desde que haja adaptações decorrentes das 
características peculiares desse tipo de organização. Os resultados ainda apontam que a UnC 
possui mais possibilidades que limitações para a aplicação do BSC. O trabalho pertence ao 
grupo de pesquisa: Pesquisas em Gestão Universitária e Ensino Superior, do Programa de Pós 
Graduação em Administração – PPGAd da Universidade Regional de Blumenau. 
 
 
Palavras Chaves: Gestão Estratégica, Balanced Scorecard, Instituições de Ensino Superior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The competitive intensification among the “Instituições de Ensino Superior - IES (higher 
education Institutions)” causes that their leaders recognize the importance of the search of 
efficiency patterns for their administration. Before this context it is that this work search to 
contribute with studies of the strategic administration for Balanced Scorecard model in IES, 
objectifying the possibilities and limitations of its application at the University of Contestado 
- UnC, Santa Catarina. Then, it sought to relate: the understanding and the practice of BSC, 
the identification of the existent guidelines in the institution, the understanding of the 
managers' information, and finally a proposition of guidelines for a future application of the 
administration model. The method of the research happened in two phases: the first was 
qualitative with exploratory design, in which procedures of bibliographical, documental and 
of field research were accomplished. The field research happened by means of interviews 
with 14 strategic managers. The second phase was quantitative with descriptive design. The 
used procedure was the field one for the application of questionnaires to 42 managers of the 
strategic and tactical of the institution levels. The results demonstrate that UnC possesses 
some preliminary guidelines for application of BSC, being them the vision, the mission and 
information on the organizational ambient. The understanding of the managers' information is 
that the same ones consider important and necessary the application of an administration 
model that delineates strategies and respective acting evaluations for the competitiveness of 
the institution, even so they point for the little existence of this kind of management in the 
university now. The managers consider opportune the application of BSC in the university 
since there are current adaptations of the peculiar characteristics of that organization type. The 
results still aim that UnC possesses more possibilities than limitations for the application of 
BSC. The work belongs to the research group: Researches in University Administration and 
higher education, of Post Graduation's Program in Administration - PPGAd of the Regional 
University of Blumenau. 
 
 
Keywords: Strategic Management, Balanced Scorecard, Higher Education Institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O item introdutório desta pesquisa apresenta de forma geral a contextualização do 

assunto abordado. Inicia pelo tema de pesquisa e na sequência descreve o problema e as 

questões da pesquisa. Posteriormente estão relacionados os objetivos, os pressupostos e a 

justificativa, que prevê a relevância do estudo nas dimensões teórica e prática. Este tópico é 

finalizado com descrição da estrutura do trabalho. 

 

 

1.1 TEMA 

 

 

A competitividade no setor da educação é fato concreto e visível na conjuntura atual, 

tendo em vista a expansão de instituições de ensino superior – IES, no contexto brasileiro. 

Esse contexto leva estas instituições à busca de padrões de eficiência para sua gestão. 

A rápida expansão das IES é ocasionada, além de outros aspectos, pela meta 

Educacional do Plano Nacional de Educação – PNE, em ofertar ensino superior para pelo 

menos 30% dos jovens brasileiros até o ano de 2010 (BRASIL, 2001).  

O PNE, em seu diagnóstico para o estabelecimento da meta educacional, afirma que a 

pressão pelo aumento de vagas na educação superior decorre também do aumento acelerado 

do número de egressos da educação média e tende a um aumento contínuo. Diante disto 

esclarece a importância das IES planejarem a expansão com qualidade. Ainda especifica que é 

importante a contribuição do setor privado, que já oferece a maior parte das vagas na 

educação superior e tem um relevante papel a cumprir, desde que respeitados os parâmetros 

de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2001). 

O crescimento na oferta de cursos superiores e por consequência suas Instituições, é 

percebido na tabela 1, que mostra a evolução das IES desde a década de 90. 
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Tabela 1: Evolução das IES Brasileiras por setores 1991 - 2006 
Ano Total de IES Setor Público Setor Privado 
1991 893 222 671 
1992 893 227 666 
1993 873 221 652 
1994 851 218 633 
1995 894 210 684 
1996 922 211 711 
1997 900 211 689 
1998 973 209 764 
1999 1.097 192 905 
2000 1.180 176 1.004 
2001 1.391 183 1.208 
2002 1.637 195 1.442 
2003 1.859 207 1.652 
2004 2.013 224 1.789 
2005 2.165 231 1.934 
2006 2.270 248 2.022 

Fonte: Adaptado do INEP. Censo da Educação Superior: Sinopses estatísticas da educação superior: 
graduação: 1991-2006. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/>. 
Acesso em: 26 dez. 2008. 

 
A tabela mostra a evolução das IES do setor público - entidades mantidas por órgãos 

federais, estaduais e municipais; e das IES do setor privado – particulares, comunitárias, 

filantrópicas e confessionais. Percebe-se a evolução em ambas categorias de IES, porém as 

IES privadas com uma grande vantagem de crescimento diante às públicas, proporcionando 

maior competitividade entre elas. 

Novas IES são estabelecidas a cada ano, fazendo com que na mesma medida aumente 

a competitividade entre elas, portanto é necessário que estas instituições estejam 

“preocupadas com o sistema de gestão que utilizam, pois é fator primordial de sobrevivência e 

continuidade num ambiente com alto grau de competição.” (FAHL, 2006, p. 78). 

Diante da conjuntura de competição entre estas instituições e considerando a 

possibilidade de sua permanência e prosperidade em sua atividade, é que se faz necessária 

uma gestão eficaz.  

As IES são instituições complexas com características muito peculiares (HARDY E 

FACHIN, 2000). Antes destas organizações adotarem uma forma de gestão estes fatores 

devem ser considerados no modelo adotado. Estas importantes considerações não minimizam 

a necessidade das IES buscarem padrões eficientes para sua gestão, tão pouco minimiza a 

importância do uso de  modelos de gestão, desde que sejam adaptados às suas características e 

complexidades. 

A busca por um modelo de gestão eficiente as IES, leva ao estudo dos modelos de 

gestão utilizados em outras organizações. 
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 A gestão estratégica focada em resultados utilizada em diversas organizações é a 

forma de gestão explorada neste trabalho para aplicação em IES. 

As pressões competitivas e as rápidas mudanças no ambiente em que as organizações 

operam, é que tornam necessário o uso da gestão estratégica. Lima (2003) comenta que 

compreender e entender as mudanças, ter capacidade de formular e desenvolver estratégias 

para obtenção de resultados positivos, não é mais suficiente no atual contexto. Existe outra 

etapa que é tão importante quanto as anteriores: a gestão estratégica.  

Herrero Filho (2005, p. 3) explica que a essência da gestão estratégica efetiva é 

“elaborar por meio de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia competitiva que 

assegure o êxito da organização nos negócios atuais, ao mesmo tempo em que constrói 

competências essenciais necessárias para o sucesso nos negócios de amanhã”. 

A gestão estratégica focada em resultados direciona a busca de indicadores de 

desempenho para a mensuração destes resultados. Essa forma de gestão é proporcionada pelo 

Balanced Scorecard – BSC, que é um método de avaliação de desempenho, desenvolvido 

para ser utilizado como ferramenta de gestão através do alinhamento das estratégias em 

indicadores quantitativos (ativos tangíveis) e qualitativos (ativos intangíveis) mensuráveis 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O BSC considera que não basta às organizações administrarem apenas seus ativos com 

base em relatórios financeiros e contábeis ou em seus bens físicos. Existe também a 

necessidade da elaboração de planejamento que institucionalize uma missão e visão de futuro 

para a organização, suas formas de desenvolvimento de processos, de satisfação de seus 

clientes e no aprendizado e crescimento de seus colaboradores. 

O planejamento deve estar fundamentado na conjuntura atual em que a organização 

está inserida. Deve se voltar ao desenvolvimento de estratégias e mensuração do desempenho 

das organizações com objetivo de criar valor no processo, produto ou serviço para os 

stakeholders da organização.  

O modelo de gestão BSC foi desenvolvido na década de 60 por Robert S. Kaplan e 

David P. Norton, com a intenção de criar um sistema que equilibre objetivos de curto e longo 

prazo, na mensuração de aspectos financeiros e não financeiros. É entendido pelos próprios 

autores como um Modelo Integrado de Gestão Estratégica. 

No sentido de aprimorar sua gestão, as organizações buscam explorar e mobilizar seus 

ativos intangíveis como uma estratégia fundamental para atuar no ambiente competitivo. De 

acordo com Kaplan e Norton (1997) os ativos intangíveis possibilitam às organizações: 
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a) desenvolver o relacionamento com os seus clientes e atender eficientemente os 

clientes novos e potenciais; 

b) utilizar a inovação para introduzir produtos e serviços com a finalidade de atender 

segmentos de seus mercados; 

c) oferecer produtos e serviços aos seus clientes com base em suas necessidades 

específicas, com o atendimento respectivo da qualidade, do custo e do tempo em 

conformidade às exigências; 

d) motivar seus colaboradores, para melhoria continua de sua capacitação; 

e) desenvolver ou buscar tecnologia da informação e sistemas de apoio. 

 

Kaplan e Norton (1997) evidenciam que o ambiente da era da informação na qual 

vivemos, exige novas capacidades para assegurar o sucesso competitivo também nas 

organizações que operam no setor de serviços. Explicam também que as organizações desta 

era estão baseadas em um novo conjunto de premissas operacionais que incluem processos 

interfuncionais, ligação com clientes e fornecedores, segmentação de clientes, escala global, 

inovação e trabalhadores de conhecimento. 

Após levantamento realizado em base de dados científicas em artigos, dissertações, 

teses e outros, identificou-se que o Balanced Scorecard é um instrumento da gestão 

estratégica ainda pouco utilizado nas IES sem fins lucrativos brasileiras.  

A gestão estratégica utilizando o modelo BSC em IES enfoca o tema desta pesquisa, 

considerando a necessidade da eficiência de sua gestão. O enfoque está em que estas 

instituições precisam focar além do ensino, pesquisa e extensão, um processo administrativo 

fortalecido e preparado para as inconstâncias que o mercado oferece, bem como para a 

satisfação de seus públicos.  

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

A expansão da educação superior, mais a busca da qualidade na prestação de serviços 

fazem com que as IES busquem um melhor preparo em sua gestão.   

O ambiente competitivo ocasionado pelo rápido crescimento das IES é um dos 

principais fatores que mostra a necessidade da gestão eficiente. O estado de Santa Catarina, 
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assim como outro estado brasileiros, apresentam uma rápida expansão das IES conforme 

observado na tabela 2, que apresenta o crescimento das IES neste estado em dez anos. 

 

Tabela 2: Evolução das IES em Santa Catarina por setores 1996 – 2006 
Ano Total de IES Setor Público Setor Privado 
1996 21 4 17 
1997 22 4 18 
1998 26 4 22 
1999 32 5 27 
2000 41 4 37 
2001 52 4 48 
2002 66 6 60 
2003 81 6 75 
2004 94 6 88 
2005 99 7 92 
2006 105 8 97 

Fonte: Adaptado do INEP. Censo da Educação Superior: Sinopses estatísticas da educação superior: 
graduação: 1991-2006. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/>. 
Acesso em: 26 dez. 2008. 
 

Nota-se que em dez anos a quantidade de IES em Santa Catarina aumentou de forma 

muito rápida. Estes dados deixam clara a competitividade entre estas instituições e a 

necessidade de uma gestão efetiva com base em estratégias voltadas a resultados, no contexto 

de constantes mudanças que seu mercado apresenta. 

Quanto à busca da qualidade o cenário se fundamenta no cumprimento das 

necessidades e na satisfação de seus stakeholders. 

Como em outras organizações as IES necessitam estar focadas na satisfação de seus 

clientes (stakeholders), pois é somente pelo ingresso e permanência destes que se cumpre o 

objetivo principal da organização.  

Uma vez os clientes satisfeitos pelos seus propósitos atendidos, as IES (além de sua 

sustentabilidade), irão gerar valor para a sociedade. A sociedade necessita de cidadãos 

conscientes e profissionais qualificados para atender seus anseios sociais e profissionais. Estes 

profissionais são dispostos ao mercado profissional após a formação acadêmica por uma IES. 

Meyer e Lopes (2008) explicam que as organizações de educação por sua relevância 

como instituição social, a gestão tem uma importância maior por preparar pessoas para o 

trabalho e para a vida em sociedade. 

 Diante disto e da expectativa da sociedade sobre a qualidade e eficiência que uma IES 

deve oferecer aos profissionais que está formando, é que as IES se submetem a uma 

diversidade de avaliações e regulamentações, as posicionando a uma gestão mais eficiente e 

eficaz.  
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Estas avaliações são as aplicadas pelo governo federal através do Ministério da 

Educação e Cultura – MEC. São utilizadas para a regulamentação e supervisão da qualidade 

dos serviços que as IES estão oferecendo, como exemplo, a avaliação institucional, a 

avaliação de cursos e o plano de desenvolvimento institucional. 

A avaliação institucional aponta dez dimensões que proporcionam um diagnóstico 

sobre o andamento da instituição. A IES deve analisar e avaliar estas dimensões por meio da 

opinião de seus públicos com o objetivo de conferir seu posicionamento mediante os serviços 

prestados. 

A avaliação dos cursos é uma forma dos órgãos reguladores avaliarem os cursos 

oferecidos pelas IES em diversos aspectos, e por seus resultados, concederem ou não a 

continuidade do curso ou até mesmo da própria instituição. 

Os reguladores do ensino superior, em busca da certificação da qualidade do ensino, 

também requerem das IES a formalização de um Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI. A formalização do PDI mostra a preocupação com a importante tarefa de planejar, fato 

essencial em uma gestão. 

O cumprimento das regulações, focando a qualidade dos serviços prestados, ora 

exigidos por seus diversos públicos traz oneração nas atividades destas organizações, e com 

isso, mais motivos para a busca da excelência na sua gestão objetivando a competitividade.  

A gestão deve ter foco em atender a qualidade e demais necessidades requisitadas 

destes públicos e ainda obter eficiência em seus aspectos funcionais internos, desde a questão 

financeira até a satisfação de seus stakeholders.  

A gestão que leva em consideração a competitividade e o uso de estratégias para 

oferecer  qualidade direciona a aplicação e uso da gestão estratégica.  

A gestão estratégica parte do princípio da institucionalização da missão, elaboração da 

estratégia, seus respectivos indicadores de desempenho e seu acompanhamento. Os 

indicadores de desempenho oferecem um feedback de aprendizado para as organizações, que 

permitem uma sequência de ajustes focados no sucesso.  

A mensuração de indicadores de desempenho alinhados a missão e a estratégia da 

organização pode ser efetivada pelo  BSC que permite avaliar indicadores de desempenho, 

sejam eles tangíveis (aspectos quantitativos, como o financeiros), ou intangíveis (aspectos 

qualitativos, como pessoas). O BSC é um método de avaliação do desempenho 

organizacional, para mensuração de indicadores tangíveis e intangíveis (KAPLAN; 

NORTON, 2004). 
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O contexto atual do cenário da educação superior mostra a rápida expansão e a alta 

concorrência. Mostra também a busca de serviços de qualidade por um público mais exigente 

e qualificado. Esses fatos norteiam as IES para a busca de padrões de gestão eficientes que 

harmonizem através de um propósito bem definido estratégias para seu desenvolvimento.  

Cavalieri, Macedo-Soares e Thiollent (2004) comentam que as universidades 

brasileiras já começaram a adotar estratégias e práticas de melhoria contínua, objetivando 

diante da pressão competitiva ditada pela globalização e também por consumidores mais 

exigentes e bem informados, uma gestão mais eficiente. 

Na busca de informações em bases bibliográficas científicas sobre o uso modelo de 

gestão BSC em IES sem fins lucrativos, é perceptível ainda a carência sobre o assunto. Diante 

disto é que se busca através do desenvolvimento desta pesquisa mostrar a possibilidade da 

aplicação do modelo de gestão BSC em IES. 

O estudo sobre a aplicação do BSC em IES sem fins lucrativos poderá colaborar com a 

construção de materiais que proporcionem caminhos de gestão a serem seguidos por estas 

organizações.  

A partir do exposto, o problema da pesquisa é: Quais são as possibilidades e 

limitações para a aplicação do Balanced Scorecard – BSC, na Universidade do Contestado?  

 

 

1.2.1 Questões da Pesquisa 

 

 

Diante da intenção da aplicação do BSC na gestão da Universidade do Contestado - 

UnC, levantam-se as seguintes questões para a pesquisa: 

 

a) qual é o contexto de entendimento e de prática do modelo do Balanced Scorecard? 

b) quais são as diretrizes existentes para  aplicação do BSC na UnC? 

c) como compreender as informações dos gestores da UnC para a aplicação do BSC? 

d) quais são diretrizes para a aplicação do BSC na UnC? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Geral 

 

 

Analisar as possibilidades e limitações para a aplicação do Balanced Scorecard  na 

gestão da Universidade do Contestado. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

 

a) estudar o modelo do Balanced Scorecard, conforme o contexto de 

entendimento e de prática;  

b) identificar quais as diretrizes existentes para aplicação do BSC na UnC;   

c) compreender as  informações dos gestores da UnC para a  aplicação do BSC;  

d) propor as diretrizes para aplicação do BSC na UnC. 

 

 

1.4 PRESSUPOSTOS 

 

 

Diante dos estudos realizados, os autores Mintzberg et al (2008), Tavares (2007), 

Whipp (2007), Bryson e Alston (1996) afirmam que o tema Gestão da Estratégia se tornou um 

fator de grande importância para a competitividade das organizações. Rodrigues, Riscarolle e 

Almeida (2008), Domingues e Silveira (2008), Tachizawa e Andrade (2006), Mangels (2005), 

Rebelo, Coelho e Erdmann (2004), Murphy (2003), Minogue (2003), Meyer (2003), Machado 

(2002),  Hardy e Fachin (2000), Vahl (1991), corroboram com a importância da utilização da 

Gestão Estratégica e a percebem aplicável em Instituições de Ensino para que sejam 

competitivas, indiferente de seu objetivo final ser lucrativo ou não, pois Silva (2009), Bryson 

(2004), Caon e Pinto (2004), Colossi (2004), Silveira e Silveira (2002), Colossi (2002), 

Machado e Silveira (1998), representam autores que asseguram que as IES atuam num 

contexto de alta competitividade. 
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Silva (2009), Niven (2005), Herrero Filho (2005), Kaplan e Norton (1997, 2000, 2004) 

afirmam que o BSC é um modelo de Gestão Estratégica focado em resultados para a 

organização, através da tradução da missão da organização em estratégia e está em 

indicadores de desempenho de quatro principais perspectivas: de clientes, financeiras, de 

aprendizagem e crescimento e de processos internos, os quais devem ser mensurados e 

reavaliados constantemente. 

Diante do modelo de gestão BSC os autores Silva (2009), Moço (2007), Fahl (2006), 

Niven (2005), Hékis (2004) e Lima (2003) concluem que as IES podem utilizar o modelo do 

BSC em sua gestão, pois como quaisquer outras organizações, necessitam buscar o equilíbrio 

de indicadores tangíveis e intangíveis como este modelo propõem para que tenham um padrão 

de eficiência na sua gestão. 

Diante desta exposição, o pressuposto básico desta pesquisa é de que as IES podem ser 

geridas pela administração estratégica a partir do modelo do BSC, adequando na sua gestão o 

cumprimento de sua visão e missão e seu alinhamento as estratégias voltadas a resultados pela 

aferição de indicadores de desempenho.  

A Universidade do Contestado, sendo uma Instituição de Ensino Superior sem fins 

lucrativos, cumpridora dos quesitos básicos de universidade e na condição de ser detentora de 

um Plano de Desenvolvimento Institucional, composto por missão e visão, leva ao 

pressuposto de que apresenta condições para aplicação do BSC. 

Kaplan e Norton (2004) comentam que é critério para o sucesso de organizações sem 

fins lucrativos o desempenho e cumprimento do que elas se propõem com base nos aspectos 

financeiros, de capital intelectual, dos processos administrativos e de seus públicos, que são a 

base de indicadores de desempenho do BSC. No caso específico das IES, devem abranger um 

conjunto amplo de missões e atender as necessidades de seus clientes. Kaplan e Norton 

(2004), ainda apontam que apesar de a perspectiva fiduciária nas IES não ser dominante, é 

necessária para que possam se manter em funcionamento. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

 

A justificativa para a escolha do tema se refere à relevância teórica e prática, 

fundamentadas na sequência. 
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A relevância teórica para o desenvolvimento deste trabalho se fundamenta num 

cenário contemporâneo, gerado pela política da expansão da educação superior, e que a 

literatura sobre o tema nas fontes de domínio público pesquisados adere a aprofundamentos e 

contribuições.  

Destaca-se que em periódicos, revistas científicas, artigos, dissertações e teses, sobre a 

utilização do BSC em IES, principalmente em IES sem fins lucrativos é limitada. Isso deixa 

lacunas e abre leques para que novos estudos sejam realizados, principalmente para associar 

experiências daquelas que estão no cenário da educação superior e buscam o aprimoramento 

de sua formação e qualificação.  Portanto esse trabalho será capaz de demonstrar que as IES 

podem se beneficiar dos modelos da gestão estratégica para sua sustentabilidade e 

crescimento, enfrentando com maior eficiência a pressão competitiva. 

Keller (1983) observa que não há teorias sobre gestão universitária. Aponta que ela 

está sendo construída por investigações desenvolvidas por estudiosos na área de gestão 

universitária, bem como pela prática dos gestores universitários quando buscam soluções aos 

problemas enfrentados diariamente. 

Em uma visão mais recente, de Meyer e Lopes (2008), os autores afirmam que a  

gestão educacional ainda é um campo de estudo recente e  seu conteúdo abarca um conjunto 

de conhecimentos teóricos e uma dimensão prática.  

Diante disto se justifica também teoricamente esta pesquisa no sentido de agregar 

informações e experiências sobre gestão no grupo de estudos de Gestão de IES, focando na 

administração estratégica pelo modelo BSC. Visa ainda proporcionar subsídios para uma 

melhor gestão focada em resultados de sucesso para IES sem fins lucrativos. O estudo é parte 

integrante do Grupo: Pesquisas em Gestão Universitária e Ensino Superior, do Programa de Pós 

Graduação em Administração – PPGAd da Universidade Regional de Blumenau. 

Quanto a relevância prática desta pesquisa está basicamente em quatro principais 

motivos que concernem a: expansão das IES que vem ocorrendo de forma rápida num 

ambiente altamente competitivo; ao crescimento do número de instituições de educação 

superior, sejam públicas e não públicas;  a pressão,  nos âmbitos da competitividade e pela 

forma de regulação que as IES enfrentam atualmente, tornando necessária uma gestão focada 

em modelos que proporcionem padrões de eficiência para a sustentabilidade e perpetuidade na 

atividade educacional; e, no contexto de transformações ora vivido, em que as organizações 

não podem se voltar somente a égide de seus bens tangíveis, contábeis e financeiros, sendo 

necessária a criação de valores para seus ativos  intangíveis para que a condição financeira 

positiva agregue a percepção de valor dado à organização. 
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A expansão das IES em nível nacional e no estado de Santa Catarina é notória (tabelas 

1 e 2). Associando a isto o contexto da alta competição e de exigências de qualidade pelos 

diversos públicos das IES, torna necessária a busca constante de padrões de eficiência para a 

gestão destas organizações. Tais padrões devem definir e enfocar a condição básica de 

atividade fim e administração dos processos funcionais tangíveis e intangíveis, para que a 

sustentabilidade e crescimento aconteçam e se desenvolvam nos conceitos de integração e 

indissociabilidade, nos campos tangíveis e intangíveis. 

Almeida (2003, p. 182), afirma e complementa essa situação em seu seguinte texto: 

 

Os desafios impostos pelo novo contexto externo, pela expansão do ensino superior 
brasileiro, crescimento e complexidade atualmente alcançados pelas instituições 
universitárias, intensa competição existente em muitos setores do sistema, 
necessidade de se repensar a instituição e seu desenvolvido ordenado para o futuro 
desejado, não se coadunam mais com uma administração improvisada e amadora 
calcada, apenas, no bom senso e nas experiências passadas. 

 

Uma das formas de caracterizar a eficiência dos diversos e complexos processos da 

IES, ocasionando em uma gestão focada na busca da eficiência de suas ações em resultados, 

deriva da administração estratégica. “A gestão estratégica é uma atividade inerente e integrada 

aos demais processos organizacionais” (TAVARES, 2007, p. 57).  

É evidente que administração estratégica necessita de um campo conceitual e 

metodológico, para sua operacionalização e controle. A operacionalização e os controles 

precisam de instrumentos, técnicas, processos e ferramentas. Por isso se coloca neste trabalho 

as técnicas, metodologia e controles que resultam da aplicação do Balanced Scorecard - BSC, 

como um modelo de gestão integrada, com a utilização de estratégias voltadas para resultados 

de sucesso. 

O BSC tem como princípio a gestão integrada por mensuração de resultados de ativos 

tangíveis e intangíveis que criam valor para seus stakeholders. Essa mensuração ocorre por 

indicadores de desempenho, demonstrando a eficiência da organização e seus resultados 

quanto seus aspectos financeiros, dos clientes, de processos internos e do aprendizado e 

crescimento da própria organização (KAPLAN; NORTON, 2004). 

A abrangência dos fatos citados torna necessária uma gestão focada em padrões de 

eficiência para que a universidade pesquisada – UnC, mantenha-se sustentável e se 

desenvolva. Diante a isto se reforça o uso do modelo de gestão baseado nos princípios do 

BSC para aplicação na UnC, tema central desta pesquisa. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A estrutura do trabalho está apresentada em cinco partes. Na primeira está a 

introdução, onde explana a intenção do trabalho com a situação problemática, seus objetivos e 

a justificativa. A segunda com a revisão da literatura abordando os principais tópicos sobre 

IES, Gestão Estratégica em Instituições de Ensino Superior, e BSC. Na terceira parte está o 

método utilizado para realização da pesquisa. A quarta parte apresenta o desenvolvimento da 

pesquisa apresentando as análises e interpretações das pesquisas e o cumprimento dos 

objetivos propostos. A quinta e última parte com as conclusões e recomendações finais.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura é o marco teórico para o desenvolvimento do tema proposto 

através de pesquisa bibliográfica. 

Tal revisão está estruturada da seguinte forma: primeiramente apresenta uma 

fundamentação básica sobre as IES enquanto organizações complexas, suas características e a 

necessidade da gestão estratégica nestas instituições. Segue explanando aspectos 

fundamentais sobre a Gestão Estratégica e sua aplicação em IES.  A sequência dos 

fundamentos teóricos se dá pela descrição do BSC, suas perspectivas, implementação, mapas 

estratégicos e sua aplicação em IES. Finaliza mostrando algumas pesquisas sobre a aplicação 

do BSC em IES. 

A base para os fundamentos da revisão bibliográfica, que busca atender ao objetivo 

específico: estudar o modelo do Balanced Scorecard conforme o contexto de entendimento e 

de prática está nos seguintes principais autores: Mintzberg et al (2008), Tavares (2007), Moço 

(2007), Tachizawa e Andrade (2006), Fahl (2006), Herrero Filho (2005), Bryson (2004), Caon 

e Pinto (2004), Colossi (2004), Kaplan e Norton (2004), Silveira e Silveira (2002), Colossi 

(2002), Kaplan e Norton (2000), Machado e Silveira (1998), Machado (1998), Kaplan e 

Norton (1997), Bryson e Alston (1996). As demais obras e autores utilizados constantes na 

revisão bibliográfica são apoiadores às principais. 

 

 

2.1 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ENQUANTO ORGANIZAÇÕES 

COMPLEXAS 

 

 

As organizações, indiferente de sua atividade e de seu objetivo fim, são responsáveis 

pelo desenvolvimento da sociedade. É por meio das organizações que acontecem os 

fenômenos de desenvolvimento da humanidade causada pela evolução do conhecimento 

levando ao desempenho econômico, gerando riqueza, empregabilidade e por consequência 

melhor qualidade de vida para as pessoas, estejam elas envolvidas ou não em uma 

organização. 

Morgan (1996, p. 17) evidencia que as organizações são “fenômenos complexos e 

paradoxais que podem ser compreendidos de muitas maneiras diferentes”, constrói uma 
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imagem das organizações baseadas em metáforas que levam a ver e compreender as 

organizações de formas específicas, embora incompletas.  

As metáforas colocadas por Morgan (1996), com a intenção de conceber a natureza 

das organizações são: organizações como máquinas, voltada ao pensamento da organização 

burocrática; organizações como organismos, a qual focaliza a organização como sistemas 

abertos e sua adaptação ao ambiente em que estão, relacionada a teoria contingencial e com  

aspectos da ecologia organizacional; a organização como cérebros, que enfoca o 

processamento das informações direcionadas a flexibilidade e a inovação; a organização como 

culturas, enfatizando as crenças, valores, costumes que as sustentam da forma que são 

construídas; as organizações como sistemas políticos, focadas nos interesses e conflitos que 

moldam as suas atividades; organizações como prisões psíquicas voltadas aos processos 

conscientes e inconscientes das pessoas; as organizações vistas como fluxo e transformação, 

que podem ajudar a entender e gerir a mudança organizacional no nível social e; finalmente a 

metáfora das organizações vistas como instrumentos de dominação, que direciona a 

exploração dos diversos tipos de recursos para atingirem seus fins.  

Na descrição feita por Morgan (1996), é fácil perceber a complexidade das 

organizações e também que é difícil ter uma definição exata e específica de uma organização, 

pela  diversidade e exclusividade de suas características, que as tornam sem uma evidência 

científica única para todas.  

Clegg e Hardy (2007) evidenciam que as organizações são objetos empíricos, portanto 

são vistas de maneiras diferentes por pesquisadores. Enquanto alguns as veem caracterizadas 

por dimensões como formalização, padronização e rotinização; outros as veem com 

características de variação como a competição, os indivíduos, pela adequação às mudanças e 

pela sua cultura institucionalizada. 

A partir das características complexas das organizações, se evidencia a sua forma de 

gestão. Uma das formas de gestão que as organizações podem optar é pela gestão estratégica. 

O conceito de escolha estratégica implica em qual decisão é adotada dentre um conjunto de 

alternativas com relação à estratégia que a organização emprega em suas interações com o 

ambiente (CHILD, 1997). 

A teoria da escolha estratégica provém da teoria da contingência estruturalista. A 

contingência causa a estrutura, onde a organização adota uma nova estrutura que seja 

adequada aos fatores ambientais da organização de maneira a evitar perda de desempenho 

pelo fato da inadequação, pois quando uma organização responde as contingências de seu 

ambiente, este pode se tornar mais favorável a seus objetivos (DONALSON, 2007). 
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Caracteristicamente a escolha estratégica não inclui somente o estabelecimento de formas 

estruturais, mas também a manipulação de características ambientais e a escolha de padrões 

de desempenho relevantes (CHILD, 1997). 

Mintzberg et al. (2008) colocam que as organizações e as estratégias existem de forma 

independentes, porém uma influencia a outra, pois as estratégias são formadas a partir de uma 

estrutura organizacional existente e que pode ser re-projetada em determinado momento pela 

gestão estratégica, seja por necessidade de mudança ou de sobrevivência. A gestão estratégica 

de uma organização está relacionada às realidades e potências da estrutura da organização 

existente, como seus pontos fortes e fracos e/ou oportunidades e ameaças, considerados como 

base de dados para a formação de uma nova estratégia para a gestão. 

As estruturas organizacionais associadas a fatores essenciais a serem considerados no 

processo estratégico, são comentadas por Mintzber et al. (2008) conforme segue:  

a) as partes básicas da organização, consideradas pelos autores como: o ápice 

estratégico (onde todo o sistema é supervisionado); a tecnoestrutura (são os 

analistas, que estão fora da hierarquia da linha de autoridade); a equipe de apoio 

(unidades auxiliares que fornecem algum tipo de serviço); a linha intermediária 

(formada pela linha de autoridade entre o ápice estratégico e o núcleo operacional) 

e por fim o núcleo operacional (composto pelas pessoas que desempenham o 

trabalho);  

b) os mecanismos usados para coordenar o trabalho na organização, classificados 

como ajuste mútuo (interação informal entre as pessoas para a coordenação), 

supervisão direta, padronização de processos de trabalho, padronização de 

resultados, padronização de habilidades e padronização de normas ; 

c) os parâmetros que usam para planejar suas estruturas, tendo como principais 

decisões para a formação da estrutura: a especialização no trabalho, formalização 

de comportamento, treinamento, doutrinação, agrupamento de unidades, tamanho 

da unidade, sistemas de planejamento e controle, mecanismos de conexão para o 

ajuste mútuo e a descentralização; e, 

d) seus fatores de contingências ou situacionais, os quais incluem: idade e tamanho 

da organização, o sistema técnico de produção, as características de seu ambiente e 

seu sistema de poder. 

 

Os fatores essenciais a serem considerados no processo estratégico associadas as 

estruturas organizacionais citadas por Mintzberg et al (2008), demonstram a relação que a 
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escolha estratégica têm com as estruturas organizacionais baseada na teoria da burocracia, da 

ecologia populacional, das relações humanas e da teoria da contingência estrutural, também já 

brevemente descritas anteriormente, que evidenciam a forma de gestão das organizações. 

Na sequência as teorias sobre as IES, vistas como organizações, com premissas de 

formação próximas às características organizacionais já mencionadas.  

O desenvolvimento do conhecimento e da ciência, ao longo da história, propiciou a 

criação e o desenvolvimento da universidade como hoje é conhecida essa velha instituição de 

nove séculos. À medida que o volume de conhecimento aumentava na sociedade, as simples e 

isoladas cabeças pensantes não mais eram capazes de deter e reter toda a ciência que se 

passava a produzir. Inicialmente, apenas como uma empreitada de alunos e mestres, “[...] a 

universidade moderna passou a se constituir em uma enorme empresa produtora de 

conhecimento científico, técnico, filosófico e cultural e passou a exigir características 

organizacionais especiais.” (ALMEIDA, 2003, p. 67). 

Para Bryson (2004), as questões estratégicas de organizações sem fins lucrativos, 

como a estrutura das IES sem fins lucrativos, são consideradas questões políticas e de desafios 

que afetam a finalidade da organização, bem como a sua missão, seus produtos/serviços, seus 

clientes, seus aspectos financeiros e de organização. 

Meyer Junior (2007) cita que todos vivem numa sociedade de organizações e diante 

disto não basta apenas entendê-las, mas também gerenciá-las para torná-las mais úteis, 

produtivas, eficientes e eficazes para desta forma cumprirem sua missão, seja ela econômica, 

política, educacional, ou de qualquer outro fim. 

 

 

2.1.1 Caracterizando as Instituições de Ensino Superior 

 

 

A finalidade da educação superior, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

na Lei 9.394/96, no artigo 43, é: 

 

I – Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

II – Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação continua; 

III- Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
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IV- Promover a promoção de conhecimentos culturais científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou  de outras formas de comunicação; 

V- Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento 
de cada geração; 

VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e as regiões, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 

VII – Promover a extensão aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes a criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica na instituição (BRASIL, 1996). 

 

 

A educação superior, ainda segundo a LDB, em seu artigo 44, abrange os seguintes 

cursos: sequenciais, de graduação, de pós-graduação e extensão.  

Quanto a forma de aplicação da educação superior, a LDB em seu artigo 45, no 

capítulo quatro, prevê que será ministrada em IES públicas ou privadas, com vários graus de 

abrangência ou especialização.  

As IES, baseadas no modelo americano, têm sua estrutura organizacional, em 

conformidade com a Lei 5540/68, no artigo onze, as seguintes características citadas por 

Machado e Silveira (1998,  p. 55-56):  

 

a) unidade de patrimônio e administração; 
b) estrutura orgânica com base em departamentos reunidos ou não em unidades mais 

amplas 
c) unidade de funções de ensino e pesquisa, vedada a duplicação de meios para fins 

idênticos ou equivalentes; 
d) racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos 
 

As características citadas mostram a racionalização na estrutura (modelada pela teoria 

de Marx Weber), porém, a obrigatoriedade da organização por departamentos, levou as 

universidades a assumirem estruturas organizacionais padronizadas, não considerando 

características da região em que estão e também sem considerar as necessidades e o tamanho 

de cada instituição (VAHL, 1991). A partir desta observação, percebe-se a necessidade da 

teoria da contingência estrutural ser aceita nas IES, uma vez que é considerada por Tachizawa 

e Andrade (2006), uma organização com enfoque sistêmico, que representa a IES como um 

macro-sistema, em permanente interação com o meio ambiente. 

Meyer Junior (2007) percebe as instituições de ensino como um sistema social, 

composto por inúmeros subsistemas interligados mediante uma complexa rede de interações e 

que desempenham diferentes atividades com comportamentos imprevisíveis. “O ponto 
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importante é que as interações e a interdependência não se limitam apenas aos aspectos 

internos do sistema, mas, principalmente, aos do ambiente externo. Do ambiente externo os 

sistemas sociais importam energia, recursos e informação por meio de um fluxo contínuo, 

essencial para seu funcionamento e sobrevivência. Por essa razão, constituem-se em sistemas 

abertos.” (MEYER JUNIOR, 2007). 

A partir do desenho estrutural, colocado pela lei 5.540/68, as universidades adotaram 

como órgãos superiores deliberativos os Conselhos Universitários, de Curadores e de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, e, como órgão superior executivo a Reitoria, Pró-reitorias, Diretorias das 

unidades administrativas e órgãos de apoio e assessoria (MACHADO; SILVEIRA, 1998). 

Uma breve descrição, apontada pelos mesmos autores, deixa mais clara a função dos 

órgãos superiores deliberativos e executivos: 

No primeiro grupo - os deliberativos, estão primeiramente os conselhos universitários, 

que são órgãos de colegiado obrigatório, responsáveis pela administração superior das IES. 

São compostos, pelo reitor, vice-reitor, ex-reitor, decano dos reitores, pró-reitores, 

representantes docentes e discentes, bem como diretores de unidades de ensino e ainda 

representantes de diversos setores da sociedade. Em seguida estão os conselhos curadores, 

que também são órgãos obrigatórios nas IES e são responsáveis pela fiscalização econômico-

financeira da instituição, composta por representantes da comunidade acadêmica. E por fim o 

conselho de ensino, pesquisa e extensão, que é o órgão superior de supervisão e coordenação 

destas atividades, compostos pelo reitor, seu vice e pelos pró-reitores da área, bem como dos 

representantes das unidades universitárias, dos docentes e discentes. 

No segundo grupo - os órgãos superiores executivos, está a reitoria, superintendente de 

todas as atividades acadêmicas e administrativas da IES, cuja gestão é exercida pelo Reitor, 

seu vice e os pró-reitores. 

A partir da descrição da estrutura das universidades e para o entendimento de como as 

Universidades funcionam, têm-se utilizado vários modelos de gestão universitária para a 

tomada de decisões. Segundo Hardy e Fachin (2000), os principais modelos teóricos de 

governo acadêmico são: o burocrático, o colegiado, o político e a anarquia organizada. Hardy 

e Fachin (2000)  explicam os quatro modelos: 

O burocrático é formado por uma coordenação e direção das atividades, ocorrendo 

através da divisão de trabalhos, com estabelecimento de uma hierarquia administrativa bem 

como a utilização de regras e regulamentos formais.  

O colegiado propõe uma descentralização na tomada de decisões, onde ocorre um alto 

grau de influência dos docentes no processo decisório.  
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No político, são atribuídos poder à determinados atores, que agem na tomada de 

decisão.  

A anarquia organizada pressupõe que “[...] as decisões não são tomadas 

intencionalmente, são determinadas por ausência de ação ou por acidente.” (CHAFEE apud 

HARDY; FACHIN, 2000, p. 26). 

Cohen e March (1974) enfatizam que a predominância na tomada de decisões nas 

universidades é a anarquia organizada, ou seja, cada decisão é tomada de forma autônoma 

pelos seus integrantes, desde os legisladores até os discentes. Justificam essa predominância 

pela ausência de coordenação e controle nestas instituições. 

Em uma anarquia universitária cada indivíduo é visto como um tomador autônomo 
de decisões. Os professores decidem se, quando e o que ensinar. Os estudantes 
decidem se, quando e o que aprender. Os legisladores e doadores decidem se, 
quando e o que apoiar. A coordenação e o controle não são sequer praticados 
(COHEN; MARCH, 1974, p. 33). 

 

Baldrigde (1983) percebe as IES sem fins lucrativos, como instituições caracterizadas 

por objetivos difusos. Tem sua natureza política com base em grupos de interesses e uma 

estrutura complexa. Ainda as coloca como muito sensíveis às forças do ambiente externo. 

Machado e Silveira (1998) evidenciam que as universidades possuem objetivos 

complexos e devido a esta característica adotam uma multiplicidade de critérios de 

estruturação, e colocam alguns além dos explicados anteriormente. Os principais tipos de 

estruturas organizacionais adotados por universidades em conformidade com estes autores 

são: 

a) estrutura tipo comissão ou colegiado (já referenciado);  

b) estrutura matricial: existe um relacionamento entre os departamentos e os cursos 

de graduação e pós-graduação permanentemente pela atuação dos mesmos 

profissionais em mais que um departamento. Estão subordinados ao mesmo tempo 

à chefia dos departamentos a aos coordenadores de curso; 

c) estrutura com base em projeto: acontece principalmente na concepção de projetos 

de pesquisa e extensão e ocorre por tempo determinado. Os participantes do 

projeto, docentes ou discentes, tem um coordenador do projeto; 

d) estrutura por clientela: esta estrutura é concomitante com as duas últimas 

anteriores, para oferecer diferentes cursos que atendam as necessidades de diversas 

clientelas; 

e) estrutura por base territorial: adotas por universidades que adotam critérios de 

estruturação multi-campi, e podem ser evidenciadas por características das regiões, 



 

 

32 

como culturais, econômicas, sociais, etc. Além disso, cada campus pode funcionar 

como uma unidade autônoma, ou ter certas atividades administrativas 

centralizadas na Reitoria; 

f) estrutura funcional: está muito próxima a teoria da burocracia, pode ser adotada 

nos departamentos ou divisões de apoio e está baseada na especialização das 

funções; 

g) estrutura linha-staff: são encontradas estas estruturas em universidades como 

unidades de assessoramento, aconselhamento e prestação de serviços aos gestores 

administrativos e pedagógicos. 

 

As IES são consideradas complexas por realizarem tarefas diversas – ensino, pesquisa 

e extensão, que impõem métodos de trabalhos diferentes dos outros tipos de organização. Tais 

diferenças estão na natureza dos trabalhos, na tecnologia utilizada, nas pessoas que trabalham 

na organização e em seus clientes. Baldridge (1983) coloca algumas das principais 

características das IES: 

a) suas metas são vagas e ambíguas; 

b) têm uma clientela com necessidades distintas e complexas, o que proporciona 

problemas de tecnologia; 

c) predominância de pessoal especializado; 

d) são vulneráveis as forças e pressões externas. 

 

Baldridge (1980) reforça que as características das IES demonstram objetivos pouco 

consensuais, tecnologia complexa e é predominada pela tomada de decisão autônoma  na 

execução das ações pelos envolvidos.  

Meyer Junior (2007) agrega além dos de Baldridge (1980 - 1983), outros elementos a 

essas particularidades, como a natureza intangível dos produtos que resultam das suas 

atividades, processo decisório, participação fluida, não linearidade de produção e dificuldade 

de avaliar o valor agregado. 

Hardy e Fachin (2000) citam outra característica das universidades que desafiam a 

utilização da administração com base na estratégia: os mecanismos burocráticos de 

centralização, o controle e o formalismo. Ainda comentam que seus profissionais atuam de 

forma autônoma, direcionados mais aos seus próprios aspectos profissionais do que os com os 

objetivos organizacionais. Esse fato faz com que a universidade funcione de governos 

múltiplos que não se consolidam ou se submetem à reitoria. 
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Pereira, Melo e Cunha (2008), acrescentam as características de Baldridge (1983) mais 

uma: a administração universitária. Evidenciam que: 

 

A universidade é um sistema pluralista, dividido em linhas de disciplinas, subgrupos 
de professores, grupos de estudantes e, por fim, dividida entre administradores e 
professores. A estrutura de poder, às vezes, não tem definição clara. Os limites 
internos e/ou externos tem impedido a consolidação de um projeto universitário, 
aprofundando sua crise e estabelecendo descrédito junto à sociedade. Sendo assim, é 
preciso criar as condições necessárias para responder, de forma competente, aos 
limites que lhe são impostos. (PEREIRA, MELO; CUNHA, 2008, p. 133). 

 

Machado (2002) define a caracterização da universidade como organização complexa, 

numa forma de fácil compreensão, no quadro 1: 

Pela ambiguidade de objetivos, mesmo quando os objetivos formais normalmente girem em torno da geração e 
disseminação do conhecimento baseado no tripé do ensino, pesquisa e extensão. 
Por um núcleo operacional altamente profissionalizado. 
Por decisão colegiada que torna o processo decisório mais lento e conflituoso. 
Pelo elevado grau de diversificação horizontal, baseado na diversidade de áreas do conhecimento. 
Por um processo produtivo que envolve pessoas e não insumos. 
Por uma forma ação política presente nas diversas coalizões internas decorrentes, principalmente, do processo 
eletivo para preenchimento de postos gerenciais, geralmente, com participação da comunidade acadêmica. 
Quadro 1: Caracterização da universidade com uma organização complexa 
Fonte: Machado (2002) 

 

Tontini e Esteves (1996), também colocam algumas características das universidades: 

a) nas universidades os professores tem autonomia de trabalho, o que faz em muitas 

vezes decidirem sozinhos como vão conduzir suas disciplinas e pesquisas. O 

trabalho realizado em conjunto é quase insignificante; 

b) a departamentalização é rígida nas universidades; 

c) não têm uma definição clara das responsabilidades, ocasionando omissões e 

displicência, principalmente nas atividades de apoio; 

d) o ensino, a pesquisa e a extensão são definidas como a missão das universidades, 

não havendo um detalhamento que permita desdobramentos e plano de ações 

setoriais; 

e) nas escolas, o medo é muitas vezes utilizado como instrumento de ensino (medo 

de reprovar), e de aceitação de idéias do professor pelos alunos. 

 

Meyer e Murphy (2003, p. 182) comentam que a complexidade das IES requer um 

“[...] novo tipo de administração, mais racional e que privilegie critérios de eficiência e de 

eficácia organizacionais, leveza estrutural, produtividade, competitividade, sem perder de 

vista o papel acadêmico e social das instituições.” 
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Ainda lembram os três principais papéis da administração universitária que devem 

estar inter-relacionados: 1) acadêmico, proporcionando um ambiente propicio para o ensino e 

a pesquisa, sem maiores percalços administrativos ou organizacionais; 2) econômico-

financeiro, pelo gerenciamento de captação e alocação de recursos, patrimônio e capital, de 

forma que haja condições suficientes para o desenvolvimento da instituição, e; 3) social, ao 

desenvolver projetos que atendam as necessidades da sociedade. 

Diante as características complexas e ambíguas  conforme Baldridge (1980-1983), 

Hardy E Fachin (2000), Machado E Silveira (1998), Meyer Junior (2007), leva à seguinte 

consideração de Weick apud Meyer Junior (2007). 

 

As  teorias tradicionais de administração quando aplicadas no contexto da escola 
tendem a falhar devido a quatro pressupostos implícitos nessas abordagens 
gerenciais e que contribuem para esse fracasso: 1) existência de um sistema racional 
auto corretivo entre pessoas, que trabalham de forma altamente interdependente; 2) 
consenso sobre os objetivos e os meios para atingi-los; 3) coordenação por meio da 
disseminação da informação; 4)  previsibilidade dos problemas e das respostas a 
esses problemas. (WEIK, 1982 apud MEYER JUNIOR, p. 256, 2007). 

 

Meyer e Lopes (2008) acrescentam que quando as organizações escolares não 

apresentam estas características, os modelos convencionais não se aplicam na realidade destas 

organizações. Portanto se fazem necessárias essas importantes observações como 

antecedentes da aplicação de modelos de gestão em IES. 

Uma vez descritas algumas das principais características das IES, apresenta-se na 

sequência sua classificação em duas formas organizacionais: a organização administrativa e a 

organização acadêmica. 

Em conformidade com a lei 9.394/96, o Ministério da Educação e Cultura - MEC, pela 

Secretaria de Educação Superior – SESU, classifica na organização administrativa as 

Instituições de Educação Superior, pela natureza jurídica de suas mantenedoras em Pública 

(criadas por Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Poder 

Legislativo) e Privada (criadas por credenciamento junto ao Ministério da Educação). 

As Instituições Públicas são criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 

Poder Público e estão classificadas em Federais - mantidas e administradas pelo Governo 

Federal; Estaduais - mantidas e administradas pelos governos dos estados; e Municipais - 

mantidas e administradas pelo poder público municipal. 

As Instituições Privadas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas de direito privado e se dividem, ou se organizam, entre Instituições privadas com 

fins lucrativos ou privadas sem fins lucrativos. Podem se organizar como: 
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a) instituições privadas com fins lucrativos ou Particulares em sentido estrito são 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. Sua vocação social é exclusivamente empresarial. 

b) instituições privadas sem fins lucrativos, podem ser, quanto a sua vocação social: 

1) comunitárias - Incorporam em seus colegiados representantes da comunidade. 

Instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 

inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam, na sua entidade 

mantenedora, representantes da comunidade; 

2) confessionais - Constituídas por motivação confessional ou ideológica. 

Instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas 

que atendam à orientação confessional e ideológica específicas; 

3) filantrópicas - Aquelas cuja mantenedora, sem fins lucrativos, obteve junto ao 

Conselho Nacional de Assistência Social o Certificado de Assistência Social. 

São as instituições de educação ou de assistência social que prestem os serviços 

para os quais foram instituídas e os coloquem à disposição da população em 

geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem qualquer 

remuneração. 

 

 
Figura 1: Organograma da organização administrativa  
Fonte: Secretaria do Ensino Superior (SESU). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=category&sectionid= 1&id 
=88&Itemid=496>. Acesso em: 05 jan. 2009. 
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A organização acadêmica das IES, segundo a Secretaria de Educação Superior - 

SESU, conforme regulamentação da LDB define para o sistema federal de ensino a seguinte 

organização acadêmica das IES: 

a)   instituições Universitárias: são instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, 

de formação de quadros profissionais de nível superior que desenvolvem 

atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão. Dividem-se em: 

1) universidades; 

2) universidades especializadas, que atuam em uma área específica ou de formação 

profissional; 

3) centros universitários, que devem oferecer ensino de excelência e oportunidades 

de qualificação ao corpo docente e condições de trabalho às comunidades.  

b) instituições não universitárias: são pluricurriculares, podem ser públicas ou 

privadas. Estão divididas em: 

1) CEFETs – Centros Federais de Educação Tecnológica e CETs – Centros de 

Educação Tecnológica, que representam instituições de ensino superior, 

priorizando a área tecnológica de ensino superior;  

2) faculdades integradas, têm uma proposta curricular em mais de uma área do 

conhecimento. Tem seu regimento unificado e é dirigida por um diretor geral. 

Pode oferecer cursos em vários níveis sendo eles de graduação, cursos 

seqüenciais e de especialização e programas de pós-graduação; 

3) faculdades isoladas: tem propostas curriculares em mais  de uma área do 

conhecimento, são vinculadas a um único mantenedor e com administração e 

direção isoladas. Podem oferecer cursos em vários níveis sendo eles de 

graduação, cursos seqüenciais e de especialização e programas de pós-

graduação; 

4)  institutos Superiores de Educação: Ministram cursos em vários níveis sendo 

eles de graduação, cursos seqüenciais e de especialização e programas de pós-

graduação. 

Mediante a complexidade das organizações escolares e sua forma de estruturação 

ambígua, não se pode deixar de complementar pela citação de Meyer e Lopes (2008) que este 

contexto complexo de organizações da educação somente pode ser enfrentado como uma 

gestão profissional reunindo características como visão estratégica e capacidade de inovação. 

Acredita-se que deve ser dada uma atenção especial na integração da realidade das 

instituições de ensino e as teorias de modelos gerenciais. Isto implica na capacitação de 
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profissionais com competência para selecionar processos e práticas gerenciais adequada às 

suas instituições. Programas desta natureza devem contemplar temas atuais como a inovação, 

a gestão acadêmica, a liderança, a evolução organizacional, a tecnologia educacional e a 

gestão estratégica (MEYER; LOPES, 2008). 

 

 

2.1.2 Necessidade da Gestão Estratégica em IES 

 

 

A gestão das organizações tem uma relevância fundamental para alcance dos objetivos 

e para o cumprimento de sua missão. Diversas são as razões que tornam necessária a gestão 

de uma organização escolar: definição de objetivos, integração de recursos, desempenho das 

ações integradas, liderar pessoas e atender as expectativas individuais e sociais. (MEYER, 

LOPES, 2008) 

De acordo com Bryson (2004) as IES tem dificuldade de eficiência na sua 

administração, por não possuírem fins lucrativos, seus produtos/serviços serem de interesse 

social e também por fundamentarem sua motivação nos valores associados a suas missões. 

Rodrigues, Riscarolli e Almeida (2008) argumentam que a não eficiência na gestão 

das IES, em alguns casos, pela impossibilidade de remunerar os profissionais que a executam, 

como ocorrem em Universidades Comunitárias. Essa ineficiência gera limitações gerenciais 

que afetam o desempenho institucional impedindo o desafio da sustentabilidade (financeira) e 

da eficiência pelo cumprimento de sua missão. 

Agrega ainda nesta linha de pensamento o fato citado por Meyer Junior (2007) de que 

as instituições de ensino não têm tirado vantagem da tecnologia disponível, demonstrando 

dificuldades para se adaptar às mudanças impostas pelos novos tempos.  

Alguns problemas na gestão de organizações com atividade de educação são 

delineados por Meyer e Lopes (2008), são eles: (1) a ausência de modelos próprios de gestão, 

que tem levado os gestores educacionais a importar do setor empresarial modelos de gestão 

sem considerar as características peculiares das organizações de educação; (2) a liderança, que 

se torna dificultosa mediante a característica dos trabalhos autônomos prestados por seus 

integrantes; (3) a estrutura e tomada de decisão, sendo um dos temas mais críticos nestas 

organizações por serem organizações pluralistas com grupos de interesses com objetivos 

distintos; (4) a desmotivação que pode ser ocasionada pelos problemas citados anteriormente; 

e, (5) a integração de objetivos e ações, pois os gestores têm dificuldades em desenvolver 
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ações que busquem melhor uso possível de recursos disponíveis e atingir os objetivos 

organizacionais pretendidos. 

Weik (1976) conclui que a maioria das instituições de ensino tem um gerenciamento 

amador. Isso gera uma organização com pouca articulação em suas ações de gestão, 

ocasionada pela falta da relação de causa e efeito entre as tomadas de decisões e suas ações.  

Nas palavras de Weik (1976) a escola é um sistema “frouxamente articulado”. Essa carência 

de articulação é indicada pelo autor pela falta de regras rígidas pré-estabelecidas, onde 

predomina a autonomia profissional e os objetivos, decisões, ações e resultados são 

desconexos ou não diretamente relacionados entre si.  

Murphy (2003) coloca em seu artigo: Administração do Ensino Superior uma Nova 

Era: os rápidos e os mortos, que “Paul Cabot, primeiro tesoureiro da Harvard University, 

defendia que uma estrutura descentralizada e pronta a prestar contas era a melhor maneira de 

administrar estabelecimentos de ensino superior.” (MURPHY, 2003, p. 193). 

A deficiente habilidade gerencial e a pequena flexibilidade estrutural das IES, deixam 

a desejar quando são necessários o estabelecimento de mudanças rápidas para se adequar ao 

ambiente em que estão e aproveitar as oportunidades que este ambiente oferece acaba 

dificultando a administração com base no planejamento na estratégia destas instituições 

(PEREIRA; MELO; CUNHA, 2008). Meyer e Lopes (2008) complementam essa ideia 

quando afirmam que um dos desafios da gestão é a determinação de objetivos de longo prazo 

e a dificuldade dos produtos e resultados da educação. 

A capacidade de respostas às exigências externas é uma das formas de sobrevivência 

das  universidades. Para tanto as universidades necessitam de um  reexame de suas estruturas 

e processos reconhecidamente obsoletos e ultrapassados, e no desenvolvimento de capacidade 

estratégica de adaptação e sobrevivência num contexto tão desafiante como o vivido pelas 

escolas e universidades neste início de século (BIRNBAUM, 1988). 

Silveira e Silveira (2002) explicam que a reforma da Lei 5540/68, teve como objetivo 

a modernização da administração Universitária, para a busca de integração estrutural, não 

duplicação de recursos e a flexibilização de métodos e critérios, proporcionando uma 

administração mais ágil pela integração de princípios empresariais, consoantes ao sistema de 

informações gerenciais da gestão estratégica, pela determinação de objetivos, diagnóstico 

ambiental, análise de necessidades de usuários, definição de responsabilidades, etc., levando a 

uma diminuição de riscos na tomada de decisão.  
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O ensino superior precisa e deve ser reformulado. Ele esbarra na lentidão gerada 
pela estabilidade de professores e pela cúpula acadêmica. A demora na realocação 
de recursos é outro empecilho, e a esperança que o setor privado arque com as 
contas, também representa um problema. O ensino superior deve reconsiderar sua 
missão tendo por base as mudanças que estão ocorrendo pelo mundo afora, visando 
promover a capacitação humana através da criação de parcerias para servir uma 
sociedade global e pluralista. O ensino superior deve cumprir essa missão e iniciar 
sua própria diversificação, buscando oferecer oportunidades econômicas e 
educacionais a diversos grupos de pessoas. (MURPHY, 2003, p. 203). 

 

As instituições de ensino como sistemas abertos dependem das interações com o 

ambiente externo, sob pena de sofrer um processo entrópico e, como sistema, morrer. Tendo 

estas instituições como sistema social aberto há dependência  de interação com o  ambiente 

externo para sobreviver. Nesse ambiente complexo existem forças econômicas, políticas, 

sociais, culturais, tecnológicas, demográficas, educacionais e legais, além de competidores, 

fornecedores, sindicatos, organizações profissionais, escolas, comunidade e clientes. A 

sobrevivência destas instituições irá depender da capacidade da sua administração de 

desenvolver estratégias necessárias para lidar com fatores e variáveis externas incontroláveis e 

imprevisíveis, de forma a garantir a continuidade da organização (MEYER JUNIOR, 2007) 

Importante ressaltar nas palavras de Meyer Junior (2007), que a gestão das intituições 

de ensino devem ser realizadas sempre levando em consideração suas características 

peculiares. Modelos gerenciais criados para funcionar em organizações lineares e 

mecanicistas estão sendo largamente utilizados na gestão escolar sem considerar  que o 

contexto  empresarial se distingue bastante da realidade da escola como organização 

complexa. 

 

 

2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

 

A partir do contexto da estrutura das IES, que prevê a racionalização e a 

funcionalidade, tornando-as uma organização administrável e do contexto ambiental em que 

estas organizações estão inseridas, a gestão estratégica se torna fundamental para a obtenção 

de resultados positivos nas atividades que se propõem. Inicia-se então, para um melhor 

entendimento da gestão das IES, com base na Gestão Estratégica, por conceituações 

fundamentais de estratégia, gestão estratégica e o uso do BSC com uma ferramenta da gestão 

estratégica. 
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Atualmente o tema Gestão da Estratégia, tornou-se um fator de grande importância 

para a competitividade das organizações dos mais diversos setores, como ONGs, instituições 

sem fins lucrativos, entidades públicas e governos, estão cada vez mais preocupados em se 

garantir na atividade em que atuam, assumindo objetivos claros junto aos seus stakeholders 

(MANGELS, 2005). 

Whipp (2007) coloca que o campo da estratégia e da organização pode colaborar para 

o fortalecimento do setor público e das organizações sem fins lucrativos, focando benefícios 

para estas organizações pela adoção dos instrumentos da gestão estratégica, pois as mudanças 

no ambiente destas organizações devem ser monitorados pela referência “à linguagem do 

consumidor soberano.” (WHIPP, 2007, p. 246). 

Os líderes e gerentes de organizações e comunidades devem pensar estrategicamente, 

agora e no futuro, eles devem encontrar formas legais, éticas e profissionais de sobreviver e 

obter competitividade na atividade em que atuam (BRYSON; ALSTON, 1996). 

A palavra estratégia, deriva do grego strategia, que significa a arte do general, 

portanto tem suas origens nas propostas militares envolvendo algo fora da visão do inimigo. 

Entrou no vocabulário popular a partir da década de 1980, sempre em conotações positivas, 

destacando a importância que é dada em seus propósitos e está diretamente ligada ao 

planejamento. A estratégia não está apresentada como um modelo único que deve ser seguido, 

pois ela depende das características das organizações e de seus indivíduos, portanto está longe 

de ser uma disciplina em torno de teorias-chaves empiricamente amparadas. “A introdução da 

estratégia no mundo dos negócios ocorreu simultaneamente com a questão da 

competitividade.” (WHIPP, 2007, p. 232). 

Mintzberg et al. (2008) consideram que não há uma definição única para a estratégia, 

mas apontam 5 definições para a estratégia como: plano, pretexto, padrão, posição e 

perspectiva. A estratégia como forma de plano, refere-se a cursos de ações traçados 

conscientemente e/ou diretrizes para trabalhar com uma determinada situação, são criadas de 

forma proposital e planejadas antes das ações as quais vão se aplicar. A estratégia como plano 

pode ser considerada de forma geral ou específica. Se considerada de forma especifica pode 

ser também um pretexto, considerada como uma “manobra” especifica para superação de uma 

situação.  

Como padrão, “[...] estratégia é consistência no comportamento, pretendida ou não” 

(MINTZBERG et al., 2008, p. 24). Ainda colocam que esse tipo de estratégia é considerada 

nas organizações como o comportamento que é rotulado por outros (concorrentes ou seu 

público), que rotulam tal comportamento como estratégia. As estratégias como planos ou 



 

 

41 

como padrões são independentes umas das outras, pois os planos podem não ser realizados e 

os padrões podem surgir sem ser preconcebidos. 

A definição de que estratégia é uma posição, torna a estratégia como uma força 

mediadora entre a organização e o ambiente interno e externo. Essa definição é compatível 

tanto com a estratégia como plano tanto quanto como padrão, pois “[...] pode-se pré-

selecionar uma posição e aspirar por ela por meio de um plano, e/ou ela pode ser alcançada, 

talvez até encontrada, por meio de um padrão de comportamento.” (MINTZBERG et al., 

2008, p. 26). 

A quinta definição que os autores colocam é a estratégia como perspectiva, a qual olha 

para dentro da organização direcionada a forma de gestão pela personalidade dos estrategistas 

que a fazem, onde constroem as estratégias baseadas em sua forma de ver o mundo, está 

ligada a cultura e ao conceito de gestão, bem como a experiências anteriores. A estratégia 

como perspectiva é para a organização como a personalidade é para o indivíduo, porém não 

pode-se deixar de considerar que a perspectiva é compartilhada entre os membros da 

organização, entrando na esfera da mente coletiva. Essa definição também é compatível a 

estratégia como plano ou como padrão. 

A partir dessas definições colocadas sobre estratégia, os autores citam uma definição 

maior e abrangente sobre o termo: 

 

A estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 
sequências de ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia bem 
formulada ajuda a organizar e alocar os recursos de uma organização em uma 
postura única e viável, baseada em suas competências e deficiências internas 
relativas, mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte 
dos oponentes inteligentes. (MINTZBERG et al., 2008, p. 28.) 

 

As definições sobre estratégia levam ao entendimento da gestão estratégica que 

segundo Herrero Filho (2005, p. 3), “[...] a essência da gestão estratégica é elaborar, por meio 

de uma abordagem inovadora e criativa uma estratégia competitiva que assegure o êxito da 

organização nos negócios atuais”. Ainda evidencia que a gestão estratégica constrói as 

competências essenciais para o sucesso da organização no futuro. 

Segundo Bryson e Alston (1996), com a utilização da gestão estratégia, as 

organizações podem examinar o ambiente em que está operando; explorar os fatores e 

tendências que afetam os negócios; buscar e designar meios de cumprir sua missão; formar 

estratégias que demonstrem seus deveres e discursos; encontrar maneiras de fazer análises e 

trabalhos constantes referentes a sua missão, seus produtos e serviços, seus custos, seus 
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processos administrativos e organização. Para ser efetiva a aplicação da gestão estratégica 

deve ter ações orientadas para unir o estratégico, tático e o operacional. 

As principais funções da gestão estratégica são indicadas por Tavares (2007, p. 73): 

 

− proporcionar maior interação da organização com seu meio ambiente, a partir de 
uma prospecção em uma perspectiva sistêmica, estimulando a busca mais 
propositada do futuro; 

− estabelecer um foco e significado na busca da visão, missão, desenvolvimento de 
competências essenciais e distintivas, cultivo e pratica de valores; 

− determinar instâncias para o processo decisório e torná-lo mais ágil e coerente; 
− definir o escopo competitivo, delineamento de estratégias e estabelecimentos dos 

objetivos, metas, permitido o desenvolvimento de planos de ação mais oportunos 
e adequados; 

− viabilizar o desenvolvimento de modelos organizacionais mais adequados às 
demandas ambientais, integrando pessoas, habilidades e recursos; 

− coordenar e otimizar a alocação de recursos, proporcionando melhores resultados 
operacionais e administrativos; 

− estabelecer mecanismos de avaliação e controles voltados para a eficácia, a 
eficiência e a efetividade da organização. 

 

Em conformidade com Mintzberg et al. (2008), as principais sub-atividades da 

formulação da estratégia, incluem a identificação das oportunidades e ameaças no ambiente 

da organização bem como uma avaliação de suas forças e fraquezas. As organizações 

precisam aproveitar as necessidades percebidas em seu mercado e lidar com possíveis riscos. 

Quanto às etapas do processo de gestão estratégica, Tavares (2007) indica que a 

definição de seu processo deve seguir características próprias de cada organização. A 

natureza, o tamanho, estilo de gestão, a cultura e o clima serão fatores de forte influência na 

maneira em que o processo se desenvolverá. Suas etapas, contudo, são delineadas pelo autor 

composta de onze etapas, ilustradas na figura 2, e descritas na sequência: 
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Figura 2: Etapas do processo da gestão estratégica 
Fonte: Adaptado de Tavares (2007) 

A primeira etapa – delimitação do negócio, formulação da visão e da missão -, 

consiste na reflexão que organização precisa ter sobre o espaço que a organização quer ocupar 

e onde quer chegar. Precisa refletir sobre o significado de sua existência. 

A imprevisibilidade e as rápidas mudanças no contexto atual deixam a condição do 

desenvolvimento de uma visão estratégica como “conditio sine qua para o desenvolvimento e 

a própria sobrevivência da universidade enquanto instituição de ensino e pesquisa.” 

(ALMEIDA, 2003, p. 78) 

“A declaração de missão aponta as crenças essenciais, e identifica os mercados-alvo e 

produtos essenciais [...]” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 24). Lima (2003) ressalta a 

importância que a missão tem, também para as IES, uma vez que é por meio dela que se 

identifica as atividades que a organização deseja desenvolver, servindo para orientação e 

delimitação de seu campo de ação. 

A missão da universidade brasileira, seja ela estatal ou não estatal, deve dizer o que ela 

faz e em que medida ela é exclusiva nesse fazer. Não deve ser mero exercício de 

planejamento estratégico ou dos planos de desenvolvimento institucional para mostrar ao 

MEC, mas algo que resulta da própria vocação da universidade em sua ambiência. 

(ALMEIDA, 2003, p. 78) 

A segunda etapa, conforme Tavares (2007) é a análise macroambiental, responsável 

pela identificação, classificação e análise das variáveis ou forças ambientais que possam 

interferir positiva ou negativamente na organização, podendo ser oportunidades ou ameaças. 
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As necessidades e expectativas dos clientes externos e internos das IES e as novas 

tendências são os elementos primordiais para o início de um processo de mudança e de 

reestruturação dessas instituições (IES), estrategicamente voltadas para o futuro (ALMEIDA, 

2003, p. 78). 

A terceira etapa consiste na análise dos públicos, do ambiente competitivo que afetam 

a atuação da organização, bem como o nível de qualidade que organização estabelece com 

seus diversos públicos. 

A quarta etapa se compõe da análise do ambiente interno, o qual revela os pontos 

fortes e pontos fracos da organização. Esta análise e a análise do ambiente externo 

proporcionam os insumos para elaboração das etapas subsequentes do planejamento, as quais 

Tavares (2007) expõem nas etapas adiante: 

Na quinta etapa são desenvolvidos os valores e as políticas. Os valores consistem em 

tornar explícitas as crenças na qual a organização acredita; e, as políticas, consistem em tornar 

claras as regras e diretrizes da organização. 

A sexta etapa é a formulação e implementação de estratégias. A sétima etapa ocorre 

pela definição dos objetivos, que é o processo de tradução das estratégias em objetivos 

desmembrados para estabelecer alvos da organização no cumprimento de sua missão. 

Na oitava etapa é realizada a elaboração do orçamento, ou seja, a alocação dos valores 

financeiros correspondentes e necessários para a realização dos objetivos. A nona etapa define 

os parâmetros de avaliação e controle, que consiste em eleger indicadores de desempenho de 

forma a avaliar a eficácia da estratégia previamente delineada. 

A décima etapa consiste na formulação de um sistema de gerenciamento de 

responsabilidades, onde são atribuídas responsabilidades em todos os níveis da organização 

para a implantação do processo e das ações contidas no documento elaborado. 

Na última etapa ocorre a implantação, ou seja, colocar em prática as ações planejadas 

para cumprir a missão da organização. 

Uma vez que gestão estratégica é utilizada para manter e alavancar a organização em 

sua atividade, é de grande relevância fazer constar que um dos principais problemas das 

organizações que adotam a gestão estratégica é fazer com que ele se efetive, pois “[...] uma 

das questões mais criticas da gestão estratégica é a implementação da estratégia [...]” 

(HERRERO FILHO, 2005, p. 4). O autor explica que os gestores podem falhar tanto na 

formulação como na execução da estratégia, mas a maior frequência é de que as falhas 

existentes estão na implementação. 
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Kaplan e Norton (2000) contribuem explicando que algumas organizações não são 

bem sucedidas na implementação e formulação da estratégia, por vários motivos: a estratégia 

geralmente é um pouco abstrata, a alta administração tem dificuldades em traduzir a estratégia 

em objetivos para a organização, as pessoas sentem dificuldades em entender qual é o 

significado de estratégia e os sistemas de gerenciamento, por não estarem alinhados a 

estratégia, acabam criando impedimentos para sua execução. 

Uma pesquisa realizada em maio de 2004 pelo Programa de Gestão de Pessoas da 

Fundação Instituto de Administração – Progep, mostrou que 82,3% de 274 profissionais 

ocupantes de cargo de direções em principais empresas brasileiras, consideram como seu 

principal desafio alinhar as pessoas, seu desempenho e as competências humanas às 

estratégias e aos objetivos da organização. 

Herrero Filho (2005) explica que na visão de Kaplan e Norton, o problema da 

implementação e execução da estratégia acontece porque a estratégia é um tanto abstrata; os 

integrantes da organização tem dificuldade de entender o significado da estratégia e os 

sistemas gerenciais, por não estarem alinhados a ela; a alta administração tem dificuldades 

para traduzir a estratégia em objetivos da organização. 

Para evitar que a gestão estratégica não tenha um bom desempenho, se faz necessário 

um agenciamento e controle das estratégias, as quais são recomendadas por Kaplan e Norton 

(2000), que as organizações precisam criar em suas estruturas organizacionais uma “Unidade 

de Gestão Estratégica”, que seja responsável pela sua formulação, realização e controle, pela 

utilização da metodologia do BSC. 

Kaplan e Norton (1997, p. 9) explicam que “as organizações inovadoras estão 

utilizando o scorecard como um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia a 

longo prazo.” Essas organizações adotaram a filosofia do scorecard para viabilizar processos 

gerenciais críticos de: esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; comunicar e associar 

objetivos e medidas estratégicas; planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas 

e melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

 

 

2.3 GESTÃO ESTRATÉGICA EM  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

As mudanças que ocorrem no atual contexto do ambiente interno e externo das 

organizações precisam ser monitoradas e gerenciadas, para que consigam permanecer e 
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prosperar na sua atividade fim. A competição entre as organizações é um dos fatores que 

causou um desassossego na gestão, inclusive naquelas instituições que estavam acostumadas a 

um público considerado fiel até então. Essas situações de mudanças rápidas e alta competição 

exigem uma renovação nos modelos de gestão das organizações, as quais são importantes 

também nas IES (BERTOLDI; COLOSSI; ROCHI, 2004). 

Os autores ainda colocam que por consequência, as IES sendo entidades 

organizacionais, precisam estar cientes de suas limitações e potencialidades no atual contexto 

das rápidas mudanças de ordem política, econômica e social, pois vencer barreiras faz parte 

das funções dos dirigentes de instituições universitárias, bem como a competitividade ser 

entendida como um desafio de gestão. “Eventos recentes no contexto do setor educacional 

evidenciam que tais mudanças também estão chegando, com mais intensidade, as IES 

brasileiras” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006, p. 15).   

A partir da década de 90, o governo federal implantou o Exame Nacional de Cursos e 

as Avaliações das Condições de Ensino, que determinavam que as IES devem ofertar serviços 

educacionais de qualidade. Com isso as universidades se tornaram mais onerosas com as 

diversas despesas que tiveram para cumprir com a obrigatoriedade imposta pelo agente 

público. “É seguro dizer que o Exame Nacional de Cursos e as Avaliações das Condições de 

Ensino tornaram mais complexas as decisões acadêmicas e administrativas das instituições de 

ensino superior [...]” (ROCHA e GRANEMANN, 2003, p. 11) 

As IES vêm apresentando um rápido crescimento nos últimos anos. Conforme dados 

do INEP (2006), em 1991 as IES eram 893 entre públicas e privadas e em 2006 totalizam 

2.270, significando um acréscimo de mais de 150% (ver tabela 1). Pela evidência da 

competição, Rocha e Granemann (2003, p. 12) deixam claro que: 

 

[...] é tempo das IES privadas considerarem princípios gerenciais modernos, 
valorizando o planejamento estratégico, a definição de metas, o orçamento anual, a 
administração de projetos, valorizando as medidas para dirigir a organização para 
obter objetivos estratégicos. 

 

A clareza da competitividade escrita por Rodrigues et al. (2002), a partir da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 1993, a qual prevê uma expansão do ensino 

superior brasileiro, está no seguinte texto: 

 

Até o surgimento da LDB/93, as universidades se mantinham coletivamente 
passivas, à espera de que estudantes batessem às suas portas. A partir da 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases ora mencionada, o panorama educacional 
brasileiro passou a mostrar uma característica considerada um tanto insólita, quanto 
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persistente, no que tange ao ensino superior. As universidades passaram a conviver 
com uma grande quantidade de instituições de pequeno porte, multiplicando a 
competitividade com o ingresso de novos players. (RODRIGUES et. al., 2002, p. 
75) 

 

Bryson (2004) considera que organizações como as IES sem fins lucrativos, precisam 

realizar avaliações de seus cenários ambientais na busca de oportunidades e direcionamentos 

voltados ao cumprimento de sua missão. Coloca ainda que a análise ambiental destas 

organizações possui dois conjuntos de elementos de abordagem específica: os controladores 

de recursos-chaves e os competidores. Os controladores de recursos-chave, considerado pelo 

autor também como stakeholders externos, englobam a análise e avaliação dos clientes, 

usuários, contribuintes, membros internos (voluntários ou não) e reguladores (grupos políticos 

que interferem no desempenho da organização). Os competidores, que representam as forças 

competitivas que ameaçam a organização, consideradas por Bryson (2004), são três: outras 

instituições que competem pelos mesmos recursos e clientes; os clientes, pelo seu poder de 

decisão; e, os novos entrantes, consideradas novas instituições que se estabelecem movidas 

pela lucratividade. 

A análise interna das IES, sem fins lucrativos pode ser realizada pela avaliação de 

elementos internos da instituição, que considerem indicadores de desempenho e da estratégia 

atual. Não deve se deixar de considerar também nesta análise de cenários os valores e as 

normas culturais, estas consideradas como um fator controlável e mutável da organização. 

(BRYSON, 2004). 

O ambiente é o fator crítico que irá influenciar os processos, a estrutura, as estratégias 

e o desempenho da organização escolar. (MEYER JUNIOR, 2007) 

Todo elemento da organização é coresponsável pela análise das possíveis 

conseqüências que os mercados, recursos e influências ambientais externas, terão sobre sua 

atividade. “Essa postura se justifica porque todo cidadão vinculado a uma universidade é um 

cidadão do mundo, e toda a ameaça ou oportunidade do mundo exterior irá afetá-lo como 

profissional e cidadão.” (ALMEIDA, 2003, p. 83). 

As práticas da administração universitária, segundo Almeida (2003) possuem três 

abordagens: 

a) a primeira abordagem é a que reconhece e reforça e existência de uma ciência da 

administração, composto por teorias, princípios, técnicas e abordagens comuns e 

que podem ser aplicadas a distintas realidades, inclusive a universitária, portanto 
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neste sentido, administrar uma instituição universitária é similar a administrar 

qualquer outra organização; 

b) a segunda abordagem destaca que a universidade é uma organização “atípica”  

possuidora de característica tão peculiares que exigem uma teoria própria, a qual já 

está em formação, através de estudos e trabalhos nos EUA e Inglaterra; 

c) a terceira abordagem, combina os elementos das abordagens anteriores, destacando 

que as escolas, faculdades e universidades são organizações assim como empresas, 

bancos, hospitais, etc. Com tal, possuem características comuns a toda e qualquer 

organização a elas se aplicando os princípios e abordagens da administração em 

geral. 

 

“Entretanto, são as características especiais das instituições universitárias, [...], que 

irão requerer uma atenção especial dos seus administradores. Negligenciá-las implicaria em 

comprometer a eficácia do trabalho do administrador.” (ALMEIDA, 2003, p. 180). 

Uma das formas estratégicas de gestão já utilizadas pelas universidades é o PDI – 

Plano de Desenvolvimento Institucional, o qual pela solicitação do governo federal através da 

lei 10.861/2004, tornou-se imprescindível e indispensável para as instituições universitárias 

brasileiras. 

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura o PDI consiste num documento em 

que se definem a missão da instituição de ensino superior e as estratégias para atingir suas 

metas e objetivos. Trata-se de um documento que aponta as deficiências, dificuldades e 

oportunidades das IES em relação ao ambiente em que estão inseridas, identificando os 

elementos que as tornam frágeis ou as fortalecem diante das necessidades de seu público de 

interesse, principalmente aquelas voltadas ao atendimento aos valores fundamentais do ser 

humano no que tange as suas necessidades de aprendizagem para as qualificações técnicas 

pretendidas, levando a instituição ao encontro de sua missão proposta e a uma concepção de 

visão de futuro. 

Os dados e informações sobre a IES, constantes do PDI segundo o MEC, deverão estar 

organizadas em três níveis hierárquicos:  

a) dimensões: agregam os dados e informações das Instituições e de seus cursos em 3 

(três) níveis amplos, compreendendo: a organização institucional e pedagógica; o 

corpo docente; e, as instalações; 

b) categorias de análise: constituem os desdobramentos das dimensões, organizadas, 

cada uma, também em 3 (três) níveis, de acordo com as características 
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consideradas mais pertinentes em função dos processos futuros de análise e 

avaliação, e; 

c) indicadores: são os desdobramentos das categorias de análise e também estão 

organizados em função da sua proximidade e interdependência. 

 

Para serem competitivas e atingirem níveis de qualidade aceitos pela sociedade, 

Bertoldi, Colossi e Ronchi (2004) enfatizam que as IES necessitam rever seu posicionamento 

diante das questões administrativo-organizacionais caracterizadoras da gestão universitária, 

colocando o planejamento organizacional como instrumento efetivo de gestão através da 

concepção do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

A realidade da sociedade contemporânea, onde o principal recurso é o conhecimento, 

exige das organizações uma maior eficiência e eficácia de seus processos para aumentar as 

vantagens competitivas pela busca de diferenciais qualitativos. É notória a exasperação da 

competição, portanto é hora de as IES adotarem modelos de decisões estratégicas (CAON; 

PINTO, 2004). “As universidades deverão se preocupar com novos padrões de 

competitividade para disputar recursos, captar a demanda de alunos, acompanhar as mudanças 

de formação e competências requeridas.” (CAVALIERI; MACEDO-SOARES; THIOLLENT, 

2004, p. 106). 

A competitividade que ocorre nas diversas atividades organizacionais, está cada vez 

mais intensa na busca de uma maior fatia de mercado, seja ele consumidor, de público ou de 

usuário. Nenhuma organização consegue estar numa situação confortável quanto a sua 

posição diante de seu público de interesse. Atualmente até mesmo as IES não podem estar 

confiantes quanto a sua fatia de mercado, igual a outras organizações precisam estar atentas às 

mudanças no ambiente para poder competir e sobreviver, de onde surge a inquietação por uma 

gestão eficiente e efetiva. Minogue (2003) afirma que as IES devem se mover rapidamente no 

sentido de montar processos administrativos flexíveis e estruturados de forma a permitir 

melhor prestação de serviços e que as instituições precisam ter uma visão voltada para onde 

vivem e trabalham os alunos, devem-se tanto apresentar os produtos/serviços de forma a atrair 

o cliente alvo como adequá-lo a novas formas, pois se a instituição não o fizer os concorrentes 

o farão. 

Silveira e Silveira (2002, p. 106) percebem a competição entre IES, “[...] como uma 

forma de garantir à sociedade o aprendizado de melhor qualidade [...], a preocupação das 

Instituições devem estar centradas na satisfação de todos os grupos de interesse e não somente 

as próprias Universidades.” Evidenciam que as Universidades existem com propósitos de 
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servir à sociedade, pois é por meio dela que gerações de estudantes e cientistas desenvolvem, 

adquirem e transmitem conhecimentos à sociedade.  

 

As Universidades são prestadoras de serviços à sociedade que as financia direta ou 
indiretamente. Sendo uma Instituição observadora de significativo montante de 
recursos sociais, financeiros e humanos, e com a função de provocar grande impacto 
nas condições de vida de toda a população, a educação de ensino superior precisa ser 
legitimada diante da sociedade. Esta legitimidade dá-se, por meio do esforço como 
prestadoras de serviços de qualidade.  (SILVEIRA; SILVEIRA, 2002 p. 109). 

 

Apesar de todos os indícios de que as IES estão em um ambiente competitivo com 

rápidas mudanças e que elas precisam se interar nesse ambiente num enfoque sistêmico, onde 

os fatores de contingência precisam ser considerados, existe um questionamento sobre se a 

gestão de IES deve acontecer da mesma maneira e/ou a partir dos mesmos princípios de 

gestão de empresas estruturadas para prestar serviços diversos ou para produzir e 

comercializar, oferecendo produtos aos seus consumidores através de um processo contínuo 

de entrada, processamento e saída, interados à exigência do ambiente competitivo que se 

encontram. “O ambiente da qual a Universidade faz parte, exerce influência sobre ela, e 

dependendo de seu funcionamento e sentido, pode colaborar para a manutenção e 

transformação social”. (SILVEIRA; SILVEIRA, 2002, p. 107). 

Tachizawa e Andrade (2006) consideram as escolas como empresas prestadoras de 

serviços que oferecem produtos. Tais produtos são considerados pelos autores, no caso do 

ensino superior, são os alunos formados os quais se inserem na sociedade em geral. A partir 

disto adota-se um enfoque sistêmico, que representa a IES como um macro-sistema, em 

permanente interação com o meio ambiente, direcionando a um processo de entrada, 

processamento e saída como em qualquer outra atividade, tornando assim a IES, totalmente 

administrável com visão de mercado. As IES precisam adotar em sua gestão uma “[...] visão 

sistêmica, geral e holística dela mesma, pois isto proporcionará a percepção das relações de 

causa e efeito de suas ações e as inter-relações de recursos captados e os valores obtidos pela 

instituição.” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006, p. 15). 

As universidades não estão imunes das constantes mudanças que vem ocorrendo no 

mundo global e que atinge e obriga as organizações a se adaptarem a ela, porém se deve 

considerar que as Universidades são organizações complexas, portadoras de características, 

sistemas hierárquicos, objetivos e estruturas diferentes das demais organizações, pois tem a 

função básica de promover ensino superior, pesquisa e extensão ao mesmo tempo (REBELO; 

COELHO; ERDMANN, 2004). Essa complexidade lembrada pelos autores os remete ao 
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relatório da UNESCO que relaciona os vários papéis que a Universidade desempenha: ser 

lugar de fonte de aprender e saber, de produzir e socializar conhecimento, onde existam 

cultura e estudo aberto a todos; acompanhar a evolução do mercado de trabalho e fazer 

cooperação internacional, são as ações que relacionam à complexidade das funções da 

instituição. Rebelo, Coelho e Erdmann (2004) deixam evidente também, que é para dar conta 

desses múltiplos papéis é que precisam assumir posturas estratégicas para o cumprimento de 

sua missão, considerando que a sua situação de sobrevivência, manutenção, crescimento e 

desenvolvimento são as mesmas vivenciadas por outras organizações. 

As IES estão inseridas em um ambiente competitivo de constantes mudanças e com 

alta intensidade, este contexto impõe a “[...] estruturação de estratégias para um cenário cuja 

característica preponderante é a eficiência dinâmica.” (RODRIGUES, et al., 2002, p. 74). 

Segundo Neiva (1989) as IES apresentam dificuldades na gestão baseada em interação 

ao ambiente em que estão, porque seus objetivos institucionais são difusos por natureza, tanto 

no processo educacional como no administrativo, com diversas interpretações pelos sujeitos 

que a compõem, desde os dirigentes até os pais de alunos. Um dos desafios para as 

universidades é de usar a criatividade para administrar o contínuo processo de mudança 

interna no que se refere a transformação demográfica, cultural, tecnológica, econômica  e 

política para adequarem-se pró-ativamente às mudanças externas (CAVALIERI; MACEDO-

SOARES; THIOLLENT, 2004). 

A área de estudo de Gestão Universitária tem assumido papel importante no âmbito da 

Ciência da Administração, onde gestão é um termo considerado fator fundamental para o 

desempenho e efetividade da instituição, promovendo ações internas que levem a eficiência e 

eficácia, inclusive no processo de tomada de decisão, e por isto preocupa-se com a 

legitimidade do resultado organizacional junto à sociedade em geral (COLOSSI, 2004). A 

gestão das IES, como outras organizações complexas, exige um alto nível de especialização 

funcional, abordando a gestão como um processo contínuo de tomada de decisões voltadas a 

sua permanência no ambiente competitivo (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006). 

Para que a eficiência seja um fato concebido nas organizações, seus gestores 

contemporâneos, “têm como sua maior inquietude a mudança e o impacto que ela causa na 

instituição e, para enfrentar a situação, os gestores se abastecem de instrumentos e técnicas 

para assegurar o controle das instituições que administram.” (REBELO; COELHO; 

ERDMANN, 2004, p. 151). 

Alguns instrumentos de gestão são comuns a todas as instituições. No entanto, 

indiferente de qual forma será gerida a organização ou instrumentos particulares que serão 



 

 

52 

utilizados, não se pode deixar de considerar as características de cada organização. A gestão 

requer o envolvimento de técnicos e gestores da IES, na implementação das estratégias 

institucionais, pois são conhecedores dos diversos níveis da instituição. As instituições de 

ensino como um todo, devem apresentar em sua gestão mecanismos de controle, que 

interpreta e reage ao feedback do ambiente, de modo que a IES fique equilibrada quanto ao 

ambiente e se mostre apta a permanecer no mercado (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006). 

Lima (2003) explana que o aprimoramento da gestão das universidades deve ocorrer 

por meio de vários procedimentos que contemplem suas múltiplas funções (ensino, pesquisa e 

extensão), por meio de uma gestão eficaz a qual considere uma melhor utilização de seus 

recursos em consonância com um sistema de incentivos vinculados às medidas de 

desempenho, de maneira que as parcialidades próprias de cada processo se compensem e se 

contrabalancem mutuamente. 

A eficiência da gestão estratégica almejada em resultados eficientes, deve ser 

capitalizada em capacidades e ativos (tangíveis e intangíveis) pelas organizações. A 

combinação desses ingredientes tem como base a estratégia que deve ser detalhada em metas 

e estas em indicadores. (TAVARES, 2007). 

Na concepção de Takashina e Flores (1996), indicadores são formas quantitativas para 

representação de características e processos e são geralmente utilizados por organizações para 

melhoria e controle de qualidade e desempenho de seus processos e produtos e tem uma forte 

associação às características do produto/serviço julgadas pelo cliente. Segundo a Fundação 

para o Prêmio Nacional da Qualidade (FNPQ), os indicadores devem estar sempre associados 

às áreas do negócio e estão intimamente ligados ao conceito de qualidade do cliente que deve 

ser focada pelas organizações como busca de excelência. Podem ser formadas em quatro 

estágios: planejamento (incluindo a seleção dos indicadores); execução dos planos, coleta e 

processamento de dados e resultados; avaliação dos progressos pela utilização dos indicadores 

e por fim a aprendizagem e revisão dos planos (SILVA; JARDON, 2003). Também 

comentam que os indicadores de desempenho acadêmicos de uma Instituição de Ensino 

Superior devem ter os mesmos princípios que os colocados anteriormente, e em conformidade 

com as características de cada instituição podem ser divididos em indicadores estratégicos, 

gerenciais e operacionais. 

Tachizawa e Andrade (2006) mencionam que os indicadores de gestão na instituição 

de ensino, são três, conforme quadro 2: 
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Tipos de Indicadores Descrição 
 

Indicadores de Negócio 
Destina-se a avaliar as IES como uma instituição 
prestadora de serviços aos seus clientes atuais e 
potenciais, principalmente em seu processo de 
interação com o meio ambiente externo. 

 
De Desempenho Global 

Visam avaliar o desempenho das IES como um todo. 
Destinam-se basicamente, à permanente análise do 
corpo gerencial. 

Indicadores de Qualidade e de Desempenho Destina-se a avaliação da qualidade e de desempenho 
relativa a cada processo/tarefa.  

Quadro 2: Indicadores de ensino superior 
Fonte: Adaptado de Tachizawa; Andrade (2006) 

 

Lima (2003) ressalta que a utilização de indicadores de desempenho nas organizações 

deve ser entendida como uma possibilidade de comunicar as necessidades dos clientes, 

traduzir a estratégia em ações, dar suporte à tomada de decisões e principalmente que deve ser 

um meio e não um fim. 

A implementação da política de avaliação imposta pelo MEC, para as IES, levou-as a 

uma preocupação em sua gestão na utilização de indicadores acadêmicos, a qual após sua 

aplicação passou a ser um referencial para a sociedade, como exemplo, indicadores que 

atestam o grau de conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos, das condições de 

ensino e qualificação de docentes, as quais são utilizadas para atender a avaliação da 

Instituição, realizada pelo MEC (SILVA; JARDON, 2003). 

Apesar de os dirigentes das universidades brasileiras ostentarem adequações ao 

contexto em que estão, ainda não o praticam, demonstrando uma prática de burocratismo. 

Acusações são feitas que as universidades brasileiras conduzem, geralmente, à conclusão de 

que ela cumpre mal  seus diferentes objetivos e portanto deve se renovar. Existem críticas que 

este fato ocorre pelas estruturas enrijecidas, outras, à precariedade de recursos financeiros, 

“[...] mas a pior de todas as doenças da universidade brasileira é a ausência de uma visão 

estratégica na formulação de suas políticas institucionais [...]. Essa doença pode levá-la a 

morte prematura.” (ALMEIDA, 2003, p. 68). 

Diante da concepção da gestão de IES e suas atribuições anteriormente descritas e de 

que a gestão estratégica pode ser aplicada nestas instituições bem como indicadores, é que na 

sequência se verifica uma breve descrição sobre o modelo de gestão integrada BSC. 
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2.4 BALANCED SCORECARD  

 

 

Em um ambiente complexo em que as organizações competem atualmente, se faz 

necessário a existência de uma compreensão do que elas realmente estão se propondo a fazer, 

com o estabelecimento de sua missão, sua visão de futuro e as metas que pretendem alcançar, 

focado na criação de valor para seus stakeholdrs. O BSC oferece aos gestores 

contemporâneos, os instrumentos para o sucesso futuro da organização, pela efetivação de sua 

proposição. 

O BSC é um método de avaliação do desempenho organizacional, desenvolvido por 

Robert Kaplan e David Norton. Os autores desenvolveram o método por meio de pesquisas 

realizadas em empresas, a partir da idéia de que os ativos intelectuais, além dos contábeis 

financeiros deveriam ser mensurados, pois existe uma cultura de que somente os itens que são 

mensuráveis, são os que detêm maior atenção por parte de funcionários e gestores.  A 

proposta dos autores através do desenvolvimento do BSC é de que as organizações além de 

mensurarem os indicadores financeiros também o fizessem com os não financeiros, como 

clientes e conhecimento de seus colaboradores, sempre de forma a criar valor no processo, 

produto e/ou serviço. O BSC mensura o desempenho da organização sob quatro perspectivas 

equilibradas: financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado e 

crescimento. 

Fernandes e Berton (2005) relacionam o BSC como uma ferramenta que busca 

traduzir a visão da empresa em um conjunto coerente de medidas de desempenho. Os autores 

evidenciam que as organizações possuem declaração da missão, mas nem sempre sabem o 

que deve ser feito diariamente para alcançá-la, despertando assim a percepção de um vazio 

existente entre a declaração de missão e as ações diárias na organização. 

Herrero Filho (2005) coloca três principais tendências que contribuíram para o sucesso 

de gestão do sistema de gestão pelo BSC: o reconhecimento por parte dos gestores de que 

indicadores financeiros são insuficientes para a gestão das organizações,  a percepção de que a  

maioria dos sistemas de medição da organização estava desvinculada a estratégia, e da 

conscientização da necessidade de obtenção de uma nova estrutura, uma nova linguagem  e 

um novo sistema de comunicação e informação para transmitir e alinhar a força de trabalho a 

estratégia competitiva. 

As formas de como as organizações pretendem criar valor para seus clientes, para a 

sociedade em geral bem como para seus acionistas deve estar descrita através das estratégias 
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por ela definida. Se os ativos intangíveis da organização apresentam mais de 75% de seu 

valor, a formulação e a execução da estratégia deve tratar explicitamente da mobilização e 

alinhamento dos ativos intangíveis, que constitui a conceituação da necessidade de sua 

mensuração, proposta colocada pelo  BSC (KAPLAN; NORTON, 2004). 

 

O BSC é um instrumento que procura acompanhar a mudança nas oportunidades de 
criação de valor para o cliente pela gestão do patrimônio tangível e pela gestão do 
patrimônio intangível: relacionamento com clientes, produtos e serviços inovadores, 
processos operacionais sensíveis e de alta qualidade. Databases e informações 
tecnológicas, capacidade, habilidade e motivação das pessoas. Baseia-se na 
constatação de que a vantagem competitiva hoje é devida mais ao conhecimento, 
capacidades e relacionamentos criados por pessoas do que dos investimentos em 
patrimônio físico e acesso a capitais. (TAVARES, 2007, p. 351) 

 

Através da utilização do BSC, os gestores das organizações podem obter avaliações de 

seus negócios além das medidas financeiras, eles podem também avaliar até que ponto seus 

negócios geram valor para seus clientes e ainda como devem melhorar e investir nas 

capacidades internas relacionadas ao seu pessoal, aos sistemas e aos procedimentos utilizados, 

gerando assim um desempenho financeiro e competitivo em longo prazo. Quando utilizado 

nestas perspectivas o BSC pode funcionar ainda como um sistema gerencial da organização, 

por proporcionar clareza de que as medidas financeiras e não financeiras são parte do sistema 

de informações e que devem estar exposto aos funcionários de todos os níveis, para que estes 

possam avaliar e compreender as conseqüências financeiras de suas ações. Por esta razão o 

BSC é considerado “[...] mais do que um sistema de medidas táticas ou operacionais. 

Empresas inovadoras estão utilizando o scorecard como um sistema de gestão estratégica 

para administrar a estratégia o longo prazo [...]” (KAPLAN; NORTON, 1997 p. 9).  

Os mesmos autores ainda explicam que as organizações que adotam a filosofia do 

BSC, o fazem por meio da viabilização de quatro processos gerenciais críticos: 

a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: é o primeiro passo para o BSC e deve 

ser realizada pela equipe da alta administração. Inicia-se pelo estabelecimento das 

metas financeiras e do cliente, seguidas pela identificação das medidas para seus 

processos internos e o elo final às metas de aprendizado e o crescimento; 

b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: os objetivos e medidas 

estratégicas definidas são transmitidas à todos os componentes da organização, 

através de diversos meios de comunicação com objetivo de mostrar aos 

funcionários os objetivos que devem ser alcançados e obter compromisso para que 

a estratégia seja bem sucedida e por consequência a organização; 
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c) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: estabelece metas 

especificas e quantitativas de desempenho para os processos de atendimento ao 

cliente, processos internos, e objetivos de aprendizado e crescimento, os quais 

levarão ao atendimento de uma superação da meta financeira. Estas metas deverão 

ser alinhadas as iniciativas estratégicas de qualidade, tempo de resposta e 

reengenharia. Se faz necessário neste processo a quantificação de resultados e de 

tempo para as metas e também a oferta de recursos para que se realizem. 

d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: esse processo cria instrumentos 

para o aprendizado organizacional, por meio de  referenciais de curto prazo para 

medidas financeiras e não financeira, permitindo o monitoramento e ajuste a 

implementação da estratégia. Os executivos precisam  ter o feedback para avaliar 

se a estratégia planejada está sendo executada em conformidade com o plano ou se 

esta continua sendo viável e bem-sucedida. 

 

Os criadores do BSC  enfatizam que este modelo de gestão, não deve ser considerado 

como uma ferramenta para controle do desempenho passado, mas sim, para articulação da 

estratégia pelos processos gerenciais críticos anteriormente descritos, onde deve ser utilizado 

como um sistema de comunicação, informação e aprendizado.  

Para Fernandes e Berton (2005) o BSC é visto como um sistema gerencial e trata dos 

processos críticos da gestão das empresas. Desta forma o BSC procuram desenvolver um 

senso comum no processo de gestão, definindo seus critérios em variáveis essenciais para a 

harmonia dos processos de decisão e na facilitação do processo de comunicação entre os 

níveis da organização. 

De acordo com Herrero Filho (2005) o BSC pode ser entendido por parte dos 

colaboradores em duas dimensões: como um sistema de gestão que traduz a estratégia da 

organização em objetivos, medidas, metas e iniciativas de fácil compreensão, e, como uma 

ferramenta gerencial que proporciona a captura, descrição e transformação dos ativos 

intangíveis de uma organização em valor para seus stakeholders. 

O BSC complementa as medidas financeiras com medidas intangíveis que 

impulsionam o desempenho futuro. Os objetivos e as medidas são derivados da visão e da 

estratégia da organização para termos operacionais, que focalizam o desempenho nas 

perspectivas de estabelecimento de: metas financeiras, dos clientes, dos processos internos, e 

de aprendizado e crescimento (KAPLAN; NORTON, 1997). 
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Medidas na visão do BSC, descritas por Herrero Filho (2005, p. 39) são os indicadores 

que “[...] permitem avaliar até que ponto as atividades e ações que deveriam estar sendo 

desenvolvidas na organização estão progredindo, sendo completadas, ou ainda merecendo o 

foco e a atenção dos colaboradores da organização.” O mesmo autor ainda define metas como 

o elemento que proporciona uma avaliação ao longo do tempo da evolução da empresa em 

direção aos objetivos estratégicos. 

Drucker (1999, p. 57) enfatiza que as organizações precisam,  

 

[...] desenvolver novas formas de mensuração, o desempenho terá de ser definido de 
forma não-financeira, para que tenha significado para os trabalhadores do 
conhecimento e para que seja capaz de gerar um compromisso da parte deles. Esse é 
um retorno não financeiro de valor. Assim, a estratégia terá, cada vez mais, de ser 
baseada em novas definições de desempenho. 

 

Herrero Filho (2005) corrobora sobre as perspectivas básicas de avaliação que 

propõem o Balanced Scoredcard, e fortalece que tais perspectivas além das finanças podem 

dar uma visão mais de longo prazo sobre o desempenho da organização. Ainda afirma que o 

BSC como sistema de gestão, promove o equilíbrio entre as principais variáveis estratégicas, 

que compõe-se do equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos; entre o foco interno e 

o ambiente externo da organização; entre medidas financeiras e medidas do capital intelectual 

e entre os indicadores de ocorrência e os indicadores de tendências. 

Explica também, que construção do BSC deve ter como ponto de partida a criação da 

missão e da visão da organização. A missão explica a razão de existência de uma organização, 

qual é o seu propósito, responde a pergunta: por que existimos? A visão desenvolve o senso 

de destino da organização, é a definição do futuro da organização: onde quer chegar. Na 

seqüência a organização deve fazer uma análise do cenário dos negócios para identificar quais 

os desafios e oportunidades, bem como a avaliação da própria organização quanto aos seus 

recursos e competências necessárias para seu sucesso, pela avaliação de seus pontos fortes e 

fracos. A seqüência de ações para a construção do BSC é dada pela análise das forças 

competitivas e as perspectivas de valor. “De acordo com Michel Porter, a vantagem 

competitiva de uma empresa pode ser identificada (e mensurada) pelo valor que ela consegue 

criar para seus clientes e é demonstrada pelo superior retorno sobre o investimento, a longo 

prazo.” (HERRERO FILHO, 2005, p. 51). Essa análise pode ser realizada, ainda de acordo 

com Porter apud Herrero Filho (2005) pelas cinco forças competitivas: novos entrantes no 

negócio; ameaça de substituição; poder de negociação dos compradores; poder de negociação 

dos fornecedores e rivalidade entre as empresas que disputam o mercado. 
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Os objetivos principais do BSC, segundo Kaplan e Norton (1997), são: 

a) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

b) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

c) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; 

d) melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

 

Os elementos iniciais de análise para a construção do BSC devem ser utilizados para a 

perspectiva de valor para a organização, a qual dá sentido a elaboração do BSC, pois a 

perspectiva de valor é que estimulam o dialogo sobre a estratégia e então a tradução da missão 

e visão em temas estratégicos e por conseqüência  a criação de objetivos e medidas das quatro 

perspectivas: financeira, de clientes, de processos interno e de aprendizado e crescimento 

(HERRERO FILHO, 2005). 

Kaplan e Norton (1997) citam que o BSC oferece um modelo para construir um 

sistema de mensuração que descreva a estratégia que cria valor, com vários elementos 

importantes, quais sejam: 

 

O desempenho financeiro, indicador de resultado (lag indicator), é o critério 
definitivo do sucesso da organização. A estratégia descreve como a organização 
pretende promover o crescimento de valor sustentável para os acionistas. 
O sucesso com os clientes-alvo é o principal componente da melhora do 
desempenho financeiro. Além de medir através de indicadores de resultado como 
satisfação, retenção e crescimento o sucesso com os clientes, a perspectiva de 
clientes define a proposta de valor para segmentos de cliente alvo. A escolha da 
proposição de valor para os clientes é o elemento central da estratégia. 
Os processos internos criam e cumprem a proposição de valor para os clientes. O 
desempenho dos processos internos é um indicador de tendência de melhorias que 
terão impacto junto aos clientes e nos resultados financeiros. 
Ativos intangíveis são a fonte definitiva de criação de valor sustentável. Os objetivos 
de aprendizado e crescimento descrevem como pessoas, tecnologia e clima 
organizacional se conjugam para sustentar a estratégia. As melhorias nos resultados 
de aprendizado e crescimento são indicadores de tendência para os processos 
internos, clientes e desempenho financeiro. Os objetivos das quatro perspectivas 
interligam-se uns com os outros numa cadeia de relações de causa e efeito. O 
desenvolvimento e o alinhamento dos ativos intangíveis induzem as melhorias no 
desempenho dos processos, que, por sua vez, impulsionam o sucesso para os clientes 
acionistas. (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 7). 

 

A perspectiva de valor no BSC concebe a estrutura por meio da qual o processo de 

criação de valor para os stakeholders é visualizado. Através deste modelo, a estratégia é 

traduzida em objetivos que permitem a avaliação do desempenho da organização, tendo como 

referência quatro perspectivas: financeira, dos clientes, dos processos internos e de renovação 

e aprendizagem (HERRERO FILHO, 2005).  
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A tradução da estratégia em termos operacionais tem como base o equilíbrio das 

quatro perspectivas (finanças, clientes, processos internos e aprendizado e conhecimento), 

formadoras da estrutura do Balanced Scorecad, representadas na figura 3:  

 
Figura 3: Estrutura necessária para a tradução da estratégia em termos operacionais 
Fonte: Adaptado de KAPLAN e NORTON (1997)  

 

Há uma multiplicidade de medidas oferecidas pelo BSC, porém Kaplan e Norton 

(1997), afirmam que quando bem elaboradas nas quatro perspectivas equilibradas e 

direcionadas para a execução de uma estratégia integrada, será efetiva. O BSC ainda não pode 

ser entendido apenas como conjuntos de indicadores críticos ou fatores chaves de sucesso, 

mas sim a composição de uma cadeia articulada de medidas e objetivos lógicos que se 

reforcem reciprocamente que funcionem como um conjunto complexo de relações de causa e 

efeito (devem permear todas as quatro perspectivas) e que seja possível a combinação de 

medidas de resultado e vetores de desempenho (indicações quantitativas de tempo ou 

porcentagem), pois as medidas de resultados sem os vetores de desempenham não comunicam 

a forma que os resultados são alcançados. 



 

 

60 

Na sequência se confere a descrição de cada uma das quatro perspectivas do BSC, 

conforme já mencionadas. 

 

2.4.1 Perspectiva Financeira 

 

 

Fernandes e Berton (2005) explicam que a primeira perspectiva de que trata o BSC 

corresponde aos aspectos financeiros da organização. Essa perspectiva deve tratar 

principalmente ao que concerne aos aspectos das decisões estratégicas da empresa nos 

indicadores e metas estabelecidas neste campo. 

Segundo Kaplan e Norton (1997) na metodologia do BSC, os objetivos financeiros de 

uma organização devem estar vinculados à estratégia da empresa e devem definir o 

desempenho esperado. Servem de foco/meta principal para os objetivos e medidas de todas as 

outras perspectivas do BSC e quando utilizado neste método tornam os objetivos financeiros 

explícitos e ajustados no ciclo de vida que a organização se encontra, pois os objetivos 

financeiros diferem em cada ciclo de vida de uma organização.  

Os ciclos de vida de uma organização podem ser considerados como o ciclo de 

crescimento (estágio inicial de seu ciclo de vida e comprometem recursos consideráveis em 

estrutura física e organizacional, estabelecem como objetivo financeiro, percentuais de 

crescimento da receita e de aumento das vendas), ciclo de sustentação (ainda atraem 

investimentos, mas são compelidas ao bom retorno sobre o capital investido, estabelecem 

objetivos financeiros relacionados a lucratividade), e ciclo da colheita (é a fase de maturidade, 

onde as organizações desejam colher os investimentos realizados, estabelecem objetivos 

financeiros voltados ao fluxo operacional e a diminuição da necessidade de capital de giro). 

Portanto a categoria financeira deve estar bem definida para o desenvolvimento do BSC 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O objetivo da perspectiva financeira é a de evidenciar se as escolhas estratégicas 

formuladas estão gerando valor de mercado e econômico para a organização, e de riqueza 

para os stakeholders. Além disso, na visão do BSC, identificar se o desempenho dos ativos 

intangíveis da organização e as outras áreas de desempenho não-financeiro, como a satisfação 

dos clientes, a inovação de produtos e a retenção de talentos estão contribuindo para a geração 

de valor, em função da estratégia escolhida organização (HERRERO FILHO, 2005). 

Kaplan e Norton (1997) colocam que indiferente do ciclo de vida que a organização se 

encontra, o estabelecimento das medidas financeiras devem enfatizar sempre o melhor 
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retorno, e que a gestão financeira deve abordar tanto a lucratividade quanto o risco, portanto 

devem incluir um objetivo voltado para a dimensão de risco da estratégia. Evidenciam ainda 

que existem três temas financeiros que norteiam a estratégia para os três ciclos de vida: 

a) crescimento e mix de receita: referem-se ao aumento da oferta de 

produtos/serviços. Podem acontecer pela oferta de novos produtos/serviços, novas 

aplicações para os produtos/serviços, novos clientes e mercados, novas relações 

(parcerias), no mix de produtos e serviços e nova estratégia de preços; 

b) redução de custos/melhoria de produtividade: iniciativas no sentido de diminuir os 

custos dos produtos/serviços. Esta melhoria pode ocorrer pelo aumento da 

produtividade da receita (por funcionário), redução dos custos unitários, melhoria 

do mix de canais (de relacionamento com clientes e fornecedores) e redução das 

despesas operacionais; 

c) utilização dos ativos/estratégia de investimento: redução dos níveis de capital de 

giro para sustentação de um determinado volume de negócios. As organizações 

deveriam também identificar vetores específicos que utilizarão para aumentar os 

ativos como o ciclo de caixa e a melhoria da utilização dos ativos. 

 

Os indicadores da perspectiva financeira que buscam a melhoria de produtividade 

financeira e de aspectos relacionados aos custos devem “sair do lugar-comum no controle 

financeiro e na produtividade [...] a empresa necessita desenvolver indicadores que 

apresentem custos relacionados às atividades e aos processos da empresa e não 

exclusivamente voltados aos produtos e serviços.” (FERNANDES; BERTON, 2005, p. 188). 

 

 

2.4.2 Perspectiva dos Clientes 

 

 

A perspectiva do cliente preocupa-se em identificar qual é o valor do cliente para uma 

determinada organização, composto por dois componentes: o valor vitalício de um cliente, 

segundo a perspectiva da empresa; e o valor percebido pelo cliente em seu relacionamento 

com a organização.  “A perspectiva do cliente tem por objetivo mostrar se as escolhas 

estratégicas implementadas por uma organização estão contribuindo para o aumento de valor 

percebido pelos clientes em relação aos produtos, serviços, imagem de marca, [...]” 

(HERRERO FILHO, 2005, p. 100). 
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O valor do cliente é definido por Herrero Filho (2005) como sendo a comparação que 

um cliente faz a respeito do que ele recebe da organização versus o que ele dá em troca, numa 

experiência de compra. Uma vez que a organização (seus produtos/serviços) gerem valor para 

o cliente a organização estará mais propensa ao sucesso, portanto as organizações que adotam 

o BSC como sistema de gestão devem optar por temas estratégicos que levem a agregação de 

valor para os clientes. 

A identificação dos segmentos de clientes e de mercado são os fatores chaves iniciais 

para o desenvolvimento da perspectiva do cliente no BSC baseadas em valor, pois 

representam as fontes que irão produzir e trazer a receita esperada dos objetivos financeiros 

da organização, já estipulados. “A perspectiva dos clientes permite que as empresas alinhem 

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

retenção, captação e lucratividade – com segmentos específicos de clientes e mercado.” 

(KAPLAN; NORTON, 1997). Os autores observam, que ainda permitem a identificação e 

estimativa das propostas de valor direcionados aos segmentos especificados, que são os 

vetores, ou seja, os indicadores de tendências para as mensurações dos resultados na 

perspectiva dos clientes. Somente depois da definição de seus segmentos de mercado e de 

cliente é que a organização deverá cuidar dos objetivos e indicadores específicos. 

Kaplan e Norton (1997, p. 68) citam que “[...] a perspectiva dos clientes scorecard 

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

de clientes e mercados que podem ser comunicados a toda a organização.” 

Para Fernandes e Berton (2005) os indicadores mais utilizados na perspectiva de 

clientes dizem respeito a participação de mercado, à satisfação de clientes e à intensidade que 

cada organização possui em termos de captação e retenção de clientes. 

As organizações geralmente selecionam dois conjuntos de medidas para a perspectiva 

dos clientes:  

a) medidas essenciais: contém medidas genéricas, como satisfação dos clientes, 

participação de mercado e retenção de clientes, captação de clientes e lucratividade 

de clientes, agrupadas em uma cadeia de relações de causa e efeito; 

b) diferenciadores / vetores de desempenho: contém os vetores de desempenho, 

considerados os diferenciadores, que respondem a pergunta: “o que uma empresa 

deve oferecer aos seus clientes para alcançar altos níveis de satisfação, retenção, 

captação e, conseqüentemente, participação de mercado?” (KAPLAN; NORTON, 

1997, p. 71).  As propostas de valor que serão oferecidas aos segmentos escolhidos 

estão embutidas nas medidas dos vetores de desempenho. São os atributos 
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oferecidos em seus serviços/produtos (funcionalidade, preço e qualidade), de 

relacionamento com os clientes (entrega, dimensão do tempo de resposta e entre, 

conforto) e da imagem e reputação (fatores intangíveis que atraem o cliente para a 

empresa, como a publicidade e qualidade produtos e serviços). Essas propostas de 

valor são responsáveis por gerar satisfação e fidelidade nos segmentos escolhidos, 

além de cumprir com as medidas essenciais. 

 

 

2.4.3 Perspectiva dos Processos Internos  

 

 

A identificação dos processos mais críticos para a realização dos objetivos dos clientes 

e acionistas é o primeiro passo para a perspectiva dos processos internos da empresa. Deve ser 

desenvolvida após os objetivos e medidas financeiras e dos clientes, devido à focalização de 

quais são os processos internos que conduzirão a estes objetivos. (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

Moço (2007, p. 33) comenta que a perspectiva dos processos internos, proposto pelo 

BSC, “[...] não resulta de um mero olhar sobre os tradicionais indicadores de sobrevivência 

operacional como tempo, qualidade e produtividade.” 

De acordo com Herrero Filho (2005), a perspectiva dos processos internos induz ao 

tema da execução da estratégia, ou seja, se o plano estratégico para gerar valor econômico 

para o cliente e em consequência elevar o valor de mercado da organização e a riqueza aos 

stakehoders, está sendo implementado com sucesso. 

É recomendado por Kaplan e Norton (1997), que as medidas para a perspectiva dos 

processos internos, sejam desenvolvidas em torno de um elo de valor completo dos processos 

internos que iniciem com o processo de inovação (identificação das necessidades presentes e 

futuras dos clientes e incremento de novas soluções para essas necessidades), continue com os 

processos de operações (criação e entrega dos produtos e prestação de serviços aos clientes) e, 

finalize com o serviço pós venda (oferta de serviços pós-venda que complementem o valor 

proporcionado aos clientes pelos produtos ou serviços de uma empresa). 

Fernandes e Berton (2005) concordam com os criadores do BSC quando citam que nos 

processos internos as organizações buscam avaliar o grau de inovação nos processos de gestão 

que a empresa possui e o nível de qualidade de suas operações. 
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Os objetivos e medidas para a perspectiva dos processos internos da empresa “[...] 

derivam de estratégias explicitas voltadas para o atendimento às expectativas dos acionistas e 

clientes-alvo” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 99). Esta sequência no desenvolvimento 

permite a revelação de processos de negócios novos onde a organização deverá buscar a 

excelência. 

 

 

2.4.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

 

 

A perspectiva de aprendizado e crescimento do BSC desenvolve medidas e objetivos 

para orientar o aprendizado e crescimento organizacional. É a base para a consecução dos 

objetivos das outras três perspectivas. “Os objetivos da perspectiva de aprendizado e 

crescimento são os vetores de resultados excelentes nas três primeiras perspectivas do 

scorecard.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 131). 

Herrero Filho (2005, p. 156) cita que a perspectiva de aprendizado e crescimento da 

organização “[...] tem por objetivo avaliar qual é o valor do empregado (diretor, gerente ou 

colaborador) para a empresa em três níveis: como indivíduo, como membro de uma equipe de 

trabalho ou enquanto alguém integrado à cultura organizacional.” Complementa afirmando 

que é fundamental que os gestores da organização identifiquem e invistam na infra-estrutura 

que viabilizará o crescimento da organização. 

A perspectiva de aprendizado e crescimento busca a manutenção do capital intelectual 

com elevado grau de motivação, satisfação interna e produtividade. É usada também para 

avaliar o nível de criatividade e alinhamento estratégico dos colaboradores em busca de 

racionalização de processos, de agregação de valor aos produtos, serviços e clientes da 

empresa (FERNANDES; BERTON, 2005). 

O investimento na infra-estrutura da organização, que segundo o BSC representam 

nesta perspectiva – pessoal, sistemas e procedimentos, devem ser realizados como em 

qualquer outra área da organização, pois estes são essenciais para o cumprimento dos 

objetivos financeiros, de clientes e de processos internos. As três principais categorias, 

descritas por Kaplan e Norton (1997) para o desenvolvimento do aprendizado e crescimento 

são: 

a) capacidades dos funcionários: capacitação continua dos funcionários para que 

estes ajam de forma criativa no sentido dos objetivos organizacionais. As medidas 
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essenciais para os funcionários são: satisfação, retenção e produtividade e devem 

ser complementadas por vetores situacionais de três variáveis críticas: 

competências dos funcionários (habilidades estratégicas, níveis de treinamento e 

alavancagem das habilidades); infra-estrutura tecnológica (Tecnologias 

estratégicas, bancos de dados estratégicos, captura de experiência, software 

proprietário, patentes e direitos autorais); e, clima para a ação (ciclo de decisões 

críticas, foco estratégico, empowerment de funcionários, alinhamento pessoal, 

moral e espírito de equipe); 

b) capacidades do sistema de informações: informações sobre clientes, processos 

internos e as conseqüências financeiras de suas ações para que os funcionários 

desempenhem com eficácia seus trabalhos. “Serviços de informação excelentes 

são uma exigência para que os funcionários melhorem os processos, seja 

continuamente, através de iniciativas de TQM, seja descontinuamente, através do 

redesenho ou da reengenharia dos processos.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 

141); 

c) motivação, empowement e alinhamento: A motivação leva os funcionários 

contribuírem para o sucesso da organização. As medidas desta perspectiva podem 

ser: medidas de sugestões apresentadas e implementadas, medidas de melhoria, 

medidas de alinhamento individual e organizacional e medidas do desempenho da 

equipe. 

 

 

2.4.5 Gerenciamento e Implementação do Balanced Scorecard 

 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997) a integração das medidas do BSC com a estratégia 

da organização acontece quando o scorecard conta a história da organização de forma clara e 

transparente através da combinação das medidas financeiras e não financeiras. Também 

ocorre pela integração das medidas de resultados e dos vetores de desempenho nas quatro 

perspectivas. Os três princípios que permitem essa integração à sua estratégia são: 

a) relações de causa e efeito: “toda medida selecionada para um Balanced Scorecard 

deve ser um elemento de uma cadeia de relações de causa e efeito que comunique 

o significado da estratégia [...] à empresa.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 156); 
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b) vetores de desempenho: vão além dos indicadores de ocorrências (lagging 

indicators) são os indicadores de desempenho (leading indicators), os quais 

refletem a singularidade da estratégia. No BSC devem funcionar de forma que 

complemente o outro, para obtenção de resultados eficientes na organização. “Um 

bom Balanced Scorecard deve ser uma combinação adequada de resultados 

(indicadores de ocorrências) e impulsionadores de desempenho (indicadores de 

tendências) ajustados à estratégia.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 156); 

c) relação com os fatores de desempenho: os resultados financeiros da organização 

devem ser enfatizados fortemente pelo BSC. “[...] as relações causais de todas as 

medidas incorporadas ao scorecard devem estar vinculadas a objetivos 

financeiros.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 157). 

 

Após a construção do BSC  e a verificação de que está constituído em um processo de 

causa e efeito, as organizações precisam incorporá-los no seu processo gerencial pois só 

apresentará resultados pela sua implementação e controle. Kaplan e Norton (1997) explicam 

que o BSC permite fechar a lacuna que existia nas organizações: a incoerência entre o 

desenvolvimento e a formulação da estratégia e sua implementação. Esta incoerência é 

causada por barreiras criadas pela gestão tradicional, identificadas pelos autores como quatro 

barreiras específicas à implementação da estratégia: 

a) visões e estratégias não executáveis: a organização não consegue traduzir sua visão 

e sua estratégia de maneira compreensível e factível. Não há consenso quanto ao 

que a visão e a estratégia realmente significam para a alta administração e sua 

equipe; 

b) estratégias não associadas às metas de departamentos, equipes e indivíduos: surge 

quando as exigências a longo prazo não são traduzidas em metas exeqüíveis para 

os departamentos, equipes e indivíduos; 

c) estratégias não associadas a alocação de recursos a longo e curto prazos: falta de 

alinhamento dos programas de ação e da alocação de recursos às prioridades 

estratégicas de longo prazo; 

d) feedback tático, não estratégico: é a falta de retorno de como a estratégia está 

sendo implementada e seus resultados. 

 

Essas barreiras podem ser superadas pela integração do BSC por um novo sistema de 

gestão estratégica. O maior benefício do uso do BSC como sistema de gestão estratégica 
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ocorre quando as organizações fazem revisões estratégicas regulares, proporcionando um 

processo de feedback. O aprendizado estratégico é um processo de feedback com base no BSC 

e possui três componentes essenciais, citados por Kaplan e Norton (1997, p. 206): 

 

1. Uma visão estratégica estruturada e compartilhada, que comunica a estratégia e 
permite aos participantes ver como suas atividades individuais contribuem para a 
realização da estratégia global. 

2. Um processo de feedback que coleta dados de desempenho sobre a estratégia e 
permite que as hipóteses sobre inter-relações entre objetivos e iniciativas 
estratégicas sejam testadas. 

3. Um processo de solução de problemas em equipe que analisa e aprende com os 
dados de desempenho obtidos e adapta a estratégia às condições e situações que 
venham a surgir. 

 

Herrero Filho (2005), ainda indica quatro barreiras à implementação da estratégia: 

barreira da visão (apenas 5% dos colaboradores entendem a estratégia); barreira da motivação 

(apenas 25% dos executivos têm incentivos associados à estratégia); barreira cultural (85% 

dos executivos dedicam menos de uma hora por mês discutindo a estratégia); e, barreira do 

budget (60% das empresas não estabelecem um link entre o orçamento e a estratégia). 

Fernandes e Berton (2005) ainda explicitam que a construção do BSC e sua 

implementação têm um custo elevado para as organizações. Esse custo não se refere apenas 

aos gastos financeiros, mas também e principalmente aos desgastes ocasionados à estrutura 

organizacional e cultural que a organização deve adotar para tirar melhor proveito da 

ferramenta de gestão. 

Para que a implementação da estratégia ocorra eficazmente, depois de constatar que 

seus objetivos e indicadores acontecem em uma relação de causa e efeito, deve iniciar pela 

capacitação e envolvimento das pessoas executoras. Todas as pessoas da organização, 

independente do nível hierárquico devem compreender a estratégia e como suas ações 

individuais a sustentam. Desta forma o BSC faz um alinhamento de cima para baixo, com o 

objetivo de obter o comprometimento de todos. Para tanto são geralmente utilizados três 

mecanismos distintos: programas de comunicação e educação, programas de estabelecimento 

de metas e a vinculação dos sistemas de compensação (remuneração de incentivos) 

(KAPLAN; NORTON, 1997).  

A opinião de Fernandes e Berton (2005, p 186) corrobora com a idéia de que apesar 

das evidentes vantagens que o BSC ocasiona no processo de gestão de uma organização, “sua 

adoção requer um recomprometimento da organização em adotá-la como um sistema de 

gestão”. Porém evidenciam que além do comprometimento das pessoas envolvidas com a 
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organização, o total consenso é difícil de se obter, ocasionando na maioria das vezes apenas 

uma aceitação de alguns em detrimento da vontade dos demais componentes da organização. 

O planejamento, estabelecimento de metas, alinhamento entre alocação de recursos e 

iniciativas estratégicas e orçamentação, são essenciais para o cumprimento dos objetivos 

estratégicos. A disponibilização de recursos para o cumprimento das ações e o alcance dos 

objetivos e indicadores é fundamental para que ocorra efetivamente. Portanto, os recursos 

financeiros e físicos da organização devem estar vinculados à estratégia. Faz-se necessário 

lembrar que o processo de feedback também é essencial para a continuidade da gestão pelo 

modelo do BSC (KAPLAN; NORTON, 1997). 

A implementação do BSC deve ser realizada sob a visão do desenvolvimento de um 

novo sistema gerencial, com base em estruturas conceituais da construção de ativos 

intangíveis e capacidades competitivas focalizando nas estratégias para o sucesso em longo 

prazo. 

 

 

2.4.6 Mapas Estratégicos 

 

 

O mapa estratégico é uma forma de demonstrar a transformação do intangível em 

resultados tangíveis, representam as relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos. 

Os mapas estratégicos facilitam a comunicação e transparência de estratégia para toda a 

organização (KAPLAN; NORTON, 2004). 

Tavares (2007) explica que o mapa estratégico é desenvolvido com o objetivo de 

permitir que os colaboradores percebam claramente de como suas funções estão ligadas aos 

objetivos gerais da organização e esta, por sua vez, a missão. 

O BSC procura desenvolver a visão de futuro da organização para seus integrantes, 

com o objetivo de criar aspirações compartilhadas. Os mapas estratégicos têm a função de 

mostrar de forma simples as metas. É utilizado como um instrumento para dar forma, narrar, 

visualizar e alinhar os participantes da organização em torno da estratégia competitiva 

(HERRERO FILHO, 2005). 

As quatro perspectivas para a definição da estratégia para criação de valor para a 

organização (financeiro, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento), não são 

vistos de forma independente, mas sim  como uma série de relações de causa efeito entre elas, 

que promove o objetivo do BSC. O Mapa Estratégico é uma forma de representação gráfica 
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dessas conexões, facilitando sua visualização, que se torna tão importante quanto o próprio 

BSC (KAPLAN; NORTON, 2004). Observa-se na figura 4, um modelo genérico das quatro 

perspectivas do BSC em um mapa estratégico. 

 

 

 
 
 
 
Perspectiva  Financeira 
 
 
 
 
 
Perspectiva  do Cliente 
 
 
 
 
 
Perspectiva  Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva de   Aprendizado e Crescimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: O mapa estratégico representa como a organização cria valor 
Fonte: Adapatado de Kaplan e Norton (2004). 

 

São estabelecidos alguns princípios para a construção do mapa estratégico de acordo 

com Kaplan e Norton (2004): 

Estratégia de Produtividade Estratégia de Crescimento 

Valor a longo prazo para os acionistas 
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Sele-
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Servi-
ços 

Parce-
rias 

Marcas 

Proposição de valor para o cliente 

Processos de Gestão 
Operacional 

 
• Abastecimento 
• Produção 
• Distribuição 
• Gerenciamento de 

Riscos 

Processos de 
Gestão de Clientes 
 
• Seleção 
• Conquista 
• Retenção 
• Crescimento 

Processos de 
Inovação 

 
• Identificação de 

Oportunidades 
• Portfólio de P&D 
• Projeto/ 

desenvolvimento 
• Lançamento 

Processos 
Regulatórios e 

Sociais 
• Meio Ambiente 
• Segurança e 

Saúde 
• Emprego 
• Oportunidade 

Capital Humano 

Capital da Informação 

Capital Organizacional 
                  Cultura                               Liderança                           Alinhamento                    Trabalho em equipe  
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A estratégia estabelece uma tensão criativa entre forças contraditórias. Isso significa, 

na formulação do mapa estratégico, buscar um equilíbrio entre pressões de curto prazo para a 

redução dos custos e elevação da rentabilidade, com os objetivos de crescimento sustentável 

em longo prazo, mediante novos investimentos e melhoria na produtividade. 

A estratégia é formulada mediante a criação de uma proposição de valor única para os 

clientes. Aqui, o desafio é conquistar os clientes mediante uma combinação de valores. 

O valor é criado por meio da interação entre o capital humano e os processos de 

negócio. Neste caso o desafio é monitorar o processo de transformação do capital humano em 

capital estrutural e, a partir daí, criar valores percebidos pelos clientes, que possibilitarão a 

geração de valor econômico. 

A estratégia se desenvolve mediante temas estratégicos integrados entre sí e renovados 

ao longo do tempo. Isso requer uma compreensão no sentido de que os processos internos de 

produção e operações, de gestão dos clientes e de inovação demoram diferentes tempos de 

maturação para a geração de valor. 

O valor de capital intelectual depende de seu alinhamento com a estratégia. Isso 

significa que o capital humano, o estrutural e o financeiro devem estar integrados entre si 

(HERRERO FILHO, 2005, p. 203). 

Os princípios identificam como o mapa estratégico possibilita que os integrantes da 

organização entendam os objetivos que propõem, além de permitir que os colaboradores 

acompanhem o desenvolvimento de seu próprio trabalho. 

 

 

2.4.7 Balanced Scorecard em Instituições de Ensino Superior 

 

 

Na era da industrialização, algumas organizações como setores de serviços públicos, 

hospitais e outras instituições sem fins lucrativos, como, por exemplo, as IES, tinham um 

ambiente confortável quanto a não competitividade; porém com o impacto da era da 

informação essas instituições precisaram se prover de capacidades para assegurar-se em sua 

proposta de ação em um mercado competitivo, com modelos de gestão que proporcionem 

eficiência e eficácia.  

As IES precisam como qualquer outra organização, ter sustentabilidade financeira, 

satisfação de clientes – alunos, aprendizado e crescimento do seu capital humano e processos 

internos que a conduzam á uma gestão focada na eficiência.  Essa metodologia de gestão nas 
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IES pode ocorrer, através da adaptação das quatro perspectivas do BSC, pela criação de 

mapas estratégicos, objetivos estratégicos e, por fim, indicadores de resultados inerentes ao 

setor (SILVA, 2009). 

O Balanced Scorecord e apesar de ser aplicado inicialmente para o setor privado, pode 

ser também aplicado em empresas públicas e instituições sem fins lucrativos (KAPLAN; 

NORTON, 1997).  

Kaplan e Norton (2000) afirmam que a utilização do Balanced Scorecard em 

organizações sem fins lucrativos foi fortalecida após 1996, quando o conceito se ampliou e 

adaptou-se para atender às peculiaridades dessas organizações. A principal dessas adaptações 

está em substituir a lucratividade pela missão dessas organizações na definição de seus 

scorecards. 

Os modelos para criação de valor em organizações sem fins lucrativos, também se 

referem às quatro perspectivas para definição da estratégia no BSC: o desempenho financeiro, 

a escolha da proposição de valor para os clientes, dos processos internos e de aprendizado e 

crescimento. A principal diferença é que o critério definitivo de sucesso para as organizações 

sem fins lucrativos é o desempenho e o cumprimento da missão. A perspectiva financeira 

representa uma limitação e não um objetivo para as instituições sem fins lucrativos e que estas 

organizações devem limitar seus gastos a quantias orçadas (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Segundo os criadores do BSC, as organizações sem fins lucrativos têm por objetivo o 

cumprimento da missão em detrimento às suas atividades. Ainda que não precisem gerar 

lucro, as organizações sem fins lucrativos demandam, cada vez mais, uma gestão 

profissionalizada, que lhes permita avaliar adequadamente a utilização dos recursos aplicados 

no alcance de sua missão. 

As organizações privadas podem adotar a perspectiva financeira voltada ao aumento 

de valor aos acionistas, já as IES, devem abranger um conjunto amplo e diversificado de 

missões, e então definir seu impacto social e seus objetivos maiores de maneira diferente. As 

instituições sem fins lucrativos cumprem sua missão ao atenderem as necessidades de seus 

clientes. Apesar de a perspectiva fiduciária não ser a dominante nas organizações sem fins 

lucrativos, se faz necessária para que possa se manter em funcionamento (KAPLAN; 

NORTON, 2004).  

Segue o modelo de criação de valor pela missão para organizações do setor público e 

entidades sem fins lucrativos, na figura 5: 
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Figura 5: Modelo simples de criação de valor pela missão 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton, (2004) 

 

As organizações sem fins lucrativos são em via de regra acompanhadas por 

mecanismos de administração na forma de conselhos com participação multidisciplinar da 

sociedade, aos quais se presta contas (MOÇO, 2007). Diante disto, com base no caso Boston 

Lyric Opera, citados por Kaplan e Norton (2004, p. 450), se evidencia que o BSC tornou-se 

“uma ferramenta gerencial para a determinação de prioridades entre iniciativas, para a 

motivação dos empregados, para o Conselho de Administração e para a solicitação de apoio 

externo [...].” 

Niven (2005) explica a importância da aplicação do BSC em instituições sem fins 

lucrativos diante às rápidas mudanças de seus cenários, principalmente no que se refere a 

concorrência e ao grau de exigência que seus clientes vêm mostrando. Complementa que em 

situações como estas as organizações são forçadas a rever suas práticas gerenciais em busca 

de métodos que assegurem sua continuidade no mercado. 

Kaplan e Norton (1997, p. 189) esclarecem que o sucesso do BSC em instituições sem 

fins lucrativos, “[...] deve ser mensurado pelo grau de eficácia e eficiência com estas 

organizações atendem às necessidades de seus participantes. Devem ser definidos objetivos 

tangíveis para clientes e participantes.” 
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2.5 PESQUISAS SOBRE BALANCED SCORECARD EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

 

Durante a busca de materiais para o desenvolvimento deste estudo, foram identificados 

alguns trabalhos sobre o BSC em IES, dos quais estão resumidos na seqüência, os utilizados 

como apoio teórico e considerados mais relevantes. 

O primeiro trabalho se refere a uma tese de doutorado de Mauricio Andrade de Lima, 

intitulada: Uma Proposta do BSC para a Gestão Estratégica das Universidades Fundacionais 

de Santa Catarina, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. O estudo tem por objetivo principal adequar e 

propor a ferramenta de gestão estratégica BSC à universidades fundacionais catarinenses, 

(sistema ACAFE). Justifica o estudo pelo acirramento da concorrência e pela busca de uma 

gestão mais eficaz destas instituições. As etapas necessárias a adequação do BSC às 

universidades fundacionais catarinense foram: descrição das principais causas que levam ao 

desenvolvimento de novas ferramentas de gestão a partir de outras perspectivas além da 

financeira, apresentação e identificação de algumas características existentes no ambiente das 

universidades fundacionais catarinenses e suas peculiaridades em relação a outras 

organizações, realizados ajustes necessários à ferramenta do BSC às universidades estudadas 

com base nas peculiaridades percebidas, demonstrada a possibilidade do desenvolvimento e 

utilização do orçamento estratégico com peça auxiliar a gestão focada na estratégia em 

conjunto com a ferramenta, apresentação das bases essenciais para a criação de um programa 

de reconhecimento e participação nos resultados, considerado como elemento essencial para o 

alinhamento entre os interesses da instituição e dos funcionários. Por fim foi apresentada uma 

simulação utilizando o BSC proposto a uma instituição pertencente ao sistema ACAFE, com a 

intenção de verificar sua utilização prática. 

O trabalho desenvolvido por Lima (2003), no qual se propôs ajustar a ferramenta BSC 

para a melhoria da gestão estratégica de universidades, mostra seus resultados no 

desenvolvimento de um BSC acadêmico. 

A primeira observação feita pelo autor é de que nas universidades estudadas eram 

fundações sem fins lucrativos, portanto seu objetivo primordial não é a maximização de lucro. 

Logo, o desempenho de uma universidade não deve ser medido exclusivamente pelo aspecto 

financeiro obtido, mas sim pelo grau de eficácia com que suas missões são realizadas. 

Acrescenta ainda a importância da consideração da missão nas universidades, por ser por 
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meio dela que se identifica o conjunto de atividades na qual a organização deseja se 

desenvolver, orientar e delimitar seu campo de ação. 

Construiu o BSC acadêmico, por aspectos específicos da educação nas quatro 

perspectivas do BSC de Kaplan e Norton, chamados pelo autor de “dimensões” ao invés de 

“perspectiva”, como no modelo original. O desenvolvimento das dimensões foi direcionado a 

aspectos educacionais, por ele pesquisados, e sempre voltado a missão da organização e a um 

valor direcionado de natureza educacional em melhoria continua para os estudantes em uma 

relação de causa e efeito entre as dimensões. Na figura 6, confere-se o modelo de BSC 

acadêmico desenvolvido por Lima (2003): 

 
Figura 6: Balanced Scorecard  acadêmico 
Fonte: Adaptado de Lima (2003) 

 

Lima (2003) enfatiza que o processo de construção do BSC acadêmico deve iniciar do 

geral para o particular, na seguinte ordem: 

Pela clara definição da estratégia sob a dimensão das funções acadêmicas, na busca de 

entender o quanto a universidade está desempenhando suas funções essenciais na criação do 

conhecimento e a disseminação para os usuários e para a comunidade; 

Após deverão ser especificados os objetivos na dimensão dos processos geradores de 

valor buscando a análise e o desenvolvimento de forma eficiente àqueles processos que 

suportam as funções em termos de curto e longo prazo, potencializando a capacidade da 

organização de traduzir as necessidades para serviços e experiências educacionais. Nesta 

dimensão são tratados ainda os aspectos da criação de valor, pois define como a organização 

se diferencia de seus concorrentes, para atrair, reter e aprofundar o relacionamento com os 

clientes almejados. 
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Desenvolvido os objetivos do desenvolvimento profissional e humano, o qual 

reconhece que a capacidade de executar os processos existentes de forma inovadora e 

diferenciada possui uma relação direta com as habilidades, capacidades e conhecimentos dos 

funcionários, bem como das tecnologias utilizadas e do clima do ambiente de trabalho. Busca 

avaliar, gerenciar e desenvolver as pessoas por meio do respeito individual, pela motivação e 

reconhecimento. 

Os últimos objetivos a serem desenvolvidos estão na gestão econômico-financeira, 

voltados ao gerenciamento e utilização de recursos físicos e financeiros com integridades, 

eficiência e eficácia focados no desenvolvimento dos objetivos das outras dimensões. 

Diante destas definições, o autor demonstra na figura sete a proposta do BSC, 

construído do geral para o particular: 

 
Figura 7: Proposta do BSC acadêmico 
Fonte: Adapatado de Lima (2003) 

 

O BSC acadêmico se apresenta como um conjunto de procedimentos de causa e efeito 

que possibilita a tradução das questões estratégicas em termos operacionais. 

Reconhece-se que a habilidade de entender as técnicas de gerenciamento moderno 

agora é imprescindível para o sucesso de qualquer organização, logo, de uma IES. Se aceito 

que apenas quando as estratégias intangíveis e finanças estão integradas, é possível evitar as 

armadilhas de ambas e tomar decisões efetivas (ROCHA; GRANEMANN, 2003, p. 14). 
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A importância do desenvolvimento de uma gestão estratégica integrada tendo com 

base a utilização do BSC, se tornou tão evidente que se pode presenciar o desenvolvimento de 

alguns estudos já realizados sobre o BSC relacionado a IES, os quais estão relacionados na 

seqüência: 

O segundo trabalho é uma dissertação de mestrado de Luiz Carlos do Espírito Santo 

Moço, intitulando: Proposta de um Modelo de Avaliação de Desempenho da Instituição de 

Ensino Superior com Enfoque em Indicadores de Desempenho do BSC – Balanced 

Scorecard: Caso – UNIARAXA, pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências 

Contábeis e Financeiras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007, a qual 

demonstra a viabilidade do estudo. Essa pesquisa tem como justificativa a expansão da 

educação superior, do mercado competitivo que ora se encontra e dos desafios de gestão que 

as organizações vem enfrentando. Foi realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica com 

um rol de elementos fundamentais sobre o tema, entre eles 4 modelos diferentes de medição 

de desempenho que levou a escolha do BSC como melhor método para a instituição estudada 

pela identificação de suas necessidades após aplicação de pesquisas especificas. Prosseguiu 

com pesquisas qualitativa e quantitativa para identificação do atual modelo de gestão da 

instituição para então a proposição de um modelo de medição de desempenho com base no 

BSC, na qual o autor criou cinco perspectivas, os objetivos estratégicos e os indicadores de 

desempenho a eles vinculados. Pela relação de causa e efeito entre os indicadores foi 

elaborado o mapa estratégico do BSC para a UNIARAXA. 

A terceira pesquisa identificada se refere a uma dissertação de Mestrado de Alessandra 

Cristina Fahl, intitulada: Balanced Scorecard: Uma Proposta para Aplicação em Instituição de 

Ensino Superior, pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e 

Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, a qual também demonstra 

a viabilidade do estudo. Tem como objetivo principal traduzir a visão e a missão de uma 

determinada IES em um conjunto de indicadores de desempenho, com base na metodologia 

do BSC, para a gestão estratégica dessa IES, propondo um modelo de aplicação. Justifica o 

estudo afirmando que a gestão de  uma IES exige conhecimentos, habilidades, competências e 

métodos que dão suporte a tomada de decisão para o mercado competitivo e, que as 

informações não-financeiras também são essenciais para a tomada de decisão das IES. Teve 

como metodologia um estudo de Caso das Faculdades de Valinhos. Pelo processo foram 

definidos os objetivos estratégicos, os fatores de sucesso e os indicadores de desempenho, 

levando em consideração quatro perspectivas do BSC. 
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O quarto trabalho é uma tese de doutorado de Hélio Robert Hékis, intitulada: Balanced 

Scorecard: Proposta de Indicadores para Monitorar e Avaliar Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação: O Caso da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, pelo Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia da Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2004. O estudo tem como objetivo o título da tese. Foi realizado estudo 

exploratório, descritivo e as informações coletadas foram tratadas de forma qualitativa. Usou 

as 4 perspectivas de desempenho para monitorar e avaliar os projetos políticos pedagógicos 

dos cursos de graduação, por meio de etapas decorrentes do contexto interno e externo que 

asseguram padrões de qualidade superior em todos os níveis de ensino. Concluiu que através 

do monitoramento, as estratégias da Faculdade Estácio de Sá tem sido eficiente para sua 

permanecia e crescimento no mercado competitivo e que as 4 perspectivas do BSC, servem de 

parâmetro para monitorar e avaliar projetos pedagógicos dos cursos de graduação da 

instituição estudada. 

A obra de Morais (2008) descreve o estudo do BSC em IES sem fins lucrativos. O 

autor elaborou um modelo estruturado, a partir da missão, visão, fatores críticos de sucesso e 

objetivos estratégicos para uma Instituição de Ensino sem Fins Lucrativos, selecionando o 

BSC como modelo de gestão para a proposição de um sistema de indicadores de desempenho 

totalmente alinhado com os objetivos estratégicos da Instituição de Ensino. Essa obra é uma 

dissertação de Mestrado desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica De São Paulo – 

Ciências Contábeis e Atuariais em 2008, com o seguinte título: Balanced Scorecard: Uma 

Proposta para Aplicação em Instituição de Ensino Superior. 

As dissertações e teses anteriormente descritas foram utilizadas como base teórica para 

a elaboração do presente estudo e não se remetem ao total de trabalhos científicos 

pesquisados, mas sim os mais relevantes para sua utilização com base teórica e científica. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

O capítulo três, relacionado ao método da pesquisa, está constituído pela delimitação 

da pesquisa, indicando sua abordagem e seus procedimentos; pela identificação da população 

e da amostra com a qual foram aplicados o questionário e as entrevistas; pelos procedimentos 

da coleta de dados e a justificativa da amostra, e por fim, pelos procedimentos de análise de 

dados. 

Por método de pesquisa se entende a escolha de procedimentos sistemáticos para a 

descrição e explicação de fenômenos. (RICHARDSON, 1999). 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa proposta caracteriza-se em duas partes ou momentos distintos: a primeira 

como qualitativa com objetivo exploratório, e a segunda como quantitativa com objetivo 

descritivo. 

Por meio da pesquisa qualitativa exploratória foi estudado: 

a) o modelo do BSC conforme o contexto de entendimento e prática - através de 

pesquisa bibliográfica em livros, revistas, sites de domínio público, artigos, teses e 

dissertações; 

b) a identificação das diretrizes existentes para a  implementação do BSC – por meio 

de pesquisa documental no PDI, Avaliação Institucional, estatutos, normas, leis, 

sites. 

c) a compreensão das informações dos gestores da UnC para a aplicação do BSC – por 

meio de pesquisa de campo, com entrevistas aplicadas a 14 integrantes da alta 

administração (gestores estratégicos) da UnC. 

 

A abordagem qualitativa de um problema se justifica por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social e afirma que a pesquisa qualitativa pode ser 

“caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais [...]” (RICHARDSON, 1999, p. 90). A caracterização da pesquisa 
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como exploratória normalmente ocorre “quando há pouco conhecimento sobre a temática a 

ser abordada.” (BEUREN, 2006, p. 80).  

A pesquisa quantitativa descritiva foi realizada para apoiar na identificação das 

informações para a aplicação do BSC. Foi realizada pela pesquisa de campo,  por meio de 

questionários aplicados a 57 integrantes com retorno de 42 respondidos. Os questionários 

foram respondidos por grupos de gestores estratégicos e táticos da instituição estudada.  

A pesquisa quantitativa segundo Silveira et. al. (2009, 69-70), baseia seu estudo em 

“análise de características diferenciadas e numéricas, geralmente ao longo de alguma 

dimensão, entre dois ou mais grupos, procurando provar a existência de relações entre 

variáveis.”. Quanto a caracterização descritiva, segundo Gil (2002, p. 42) tem como “objetivo 

primordial a descrição das características de determinado fenômeno [...]”. 

O delineamento da pesquisa está demonstrado ilustrativamente na figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Delineamento da Pesquisa 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A pesquisa ora proposta foi aplicada na Universidade do Contestado – UnC. A UnC 

foi escolhida para este estudo por necessitar, como qualquer outra organização, de padrões 

eficientes de gestão para que possa manter-se sustentável e perpétua em sua atividade.  

A universidade em questão é apropriada também para o estudo, por contar com mais 

de 13.000 alunos matriculados e é uma das maiores do sistema ACAFE. Possui uma estrutura 

multi-campi, distribuída em cinco cidades catarinenses: Mafra, Canoinhas, Curitibanos, 

Caçador e Concórdia, e mais três Núcleos de Ensino, nas cidades de: Fraiburgo, Porto União e 

Rio Negrinho.  

A abrangência dos serviços da UnC, atinge no mínimo 50 municípios. Sua experiência 

no ensino superior iniciou no começo da década de 1970, o que evidencia uma experiência 

bastante considerável da instituição. 

Os indivíduos/respondentes para a aplicação dos instrumentos de coletada (roteiro 

semi estruturado e questionário fechado) tiveram como base os setores/cargos que prestam 

serviços consoantes com as quatro perspectivas do BSC. Foram identificados como gestores 

estratégicos e gestores táticos.  

Para os respondentes escolhidos foram utilizadas duas formas de coleta de dados: 

através de entrevista em profundidade e de aplicação de questionário fechado aplicado por 

meio eletrônico. 

A escolha dos indivíduos para a entrevista foi realizada pela amostragem do tipo 

intencional, pois se trata dos integrantes da alta administração da UnC, ou seja, os gestores 

estratégicos. Segundo Beuren (2006),  na amostra intencional o pesquisador precisa ter um 

conhecimento prévio da população, pois ela consiste na seleção amostral com base nas 

informações já existentes e que sejam consideradas como representativas da população.  

Como a conscientização da utilização do BSC tem que partir da alta administração das 

organizações (KAPLAN; NORTON, 1997), os respondentes intencionalmente escolhidos são 

os indivíduos que compõem o topo da gestão, considerando: a reitoria, a presidência das 

mantenedoras e os gestores acadêmicos dos Campi. Portanto a amostra para a entrevista em 

profundidade fica composta por 14 integrantes, apresentados no quadro 3. Richardson (1999) 

recomenda que em entrevista em profundidade não sejam entrevistadas mais que 20 pessoas.  
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Gestores Quantidade 
Reitor 1 

Vice – Reitor 1 
Pró-Reitor de Administração 1 

Presidente da Fundação 1 
Diretores Acadêmicos (1 por Unidade) 5 
Diretores Presidentes (1 por Unidade) 5 

TOTAL 14 
Quadro 3: Formação da amostra para a entrevista 
Fonte: UnC, 2008 

 

Para a aplicação do instrumento de coleta de dados estruturado (questionário), os 

respondentes também foram escolhidos intencionalmente. Referem-se à pessoas que exercem 

funções de gestão dentro da instituição, relacionadas em atividades voltadas às finanças da 

instituição, aos seus processos internos, às pessoas que fazem parte dela e também aos 

clientes/alunos (quatro perspectivas do BSC). Estes respondentes foram considerados como 

gestores táticos. Os respondentes estratégicos da entrevista também foram solicitados no 

preenchimento do mesmo questionário.  

A amostra para a aplicação dos questionários está composta de 57 integrantes da 

gestão da Universidade do Contestado. Destes, apenas 42 retornaram respondidos no final do 

processo. 

Os indivíduos/cargos escolhidos para aplicação do instrumento de coleta estruturado 

estão apresentados no quadro 4, demonstrando as seguintes informações: as quatro 

perspectivas do BSC, os setores/gestores identificados como consoantes com estas 

perspectivas, a quantidade de respondentes identificados e escolhidos e a quantidade de 

questionários retornados respondidos: 

 
Perspectivas do 

BSC 
Setores / Gestores Estratégicos Quantidade 

de Gestores 
(amostra) 

Quantidade 
de Respostas 

Clientes/Alunos 
 

Financeiros 
 

Processos Internos 
 

Aprendizado e 
Crescimento 

Reitor 01 01 
Vice-Reitor 01 01 
Pró-Reitores (Administração, Extensão e Cultura, 
Pesquisa e Pós Graduação, Ensino)  

04 04 

Diretores Acadêmicos (1 por unidade) 05 05 
Diretores Presidentes das Fundações (1 por 
unidade) 

06 03 

 Setores / Gestores Táticos   

 
 

Clientes/Alunos 
 

Financeiros 
 

Gestores da Controladoria (contadores, gestores dos 
setores de recursos humanos e financeiro – 
considerando um profissional para cada função por 
unidade) 

 
 

15 

 
 

09 

Gestores do Setor de Apoio ao Estudante (1 por 
unidade) 

05 05 
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Processos Internos 
 

Aprendizado e 
Crescimento 

Secretários (1 por unidade) 05 05 
Gestores do Setor de comunicação e marketing (1 
por unidade) 

05 03 

Coordenadorias de Ensino (1 por unidade) 05 03 
Gestores Administrativos 05 03 

TOTAL 57 42 
Quadro 4: Formação da amostra para aplicação do questionário 
Fonte: Universidade do Contestado (2008) 

 

Verifica-se no quadro 4 que os setores/cargos: Apoio ao Estudante, Reitores e Pró-

Reitores, Secretários Acadêmicos e Diretores Acadêmicos, responderam em sua totalidade.  

Diante de uma análise referente a quantidade de respondentes desta pesquisa se 

constatou os seguintes acontecimentos: 

a) os cargos de gerência financeira e de contabilidade são em sua maioria ocupadas 

pela mesma pessoa, fato que fez esta pesquisadora dividir a quantidade de 

questionário nas duas modalidades; 

b) em uma das unidades pesquisadas a função de: diretor presidente, gerência 

financeira e contabilidade são exercidas pela mesma pessoa; 

c) em outra unidade o diretor presidente e o diretor administrativo são a mesma 

pessoa; 

d) o responsável pelo setor de Recursos Humanos de uma das unidades, a 

Coordenadoria de Ensino de duas outras unidades, os responsáveis pela 

Comunicação e Marketing de duas unidades, os diretores presidentes de duas 

unidades,  após diversos contatos por meio eletrônico, telefone e até pessoalmente 

não mostraram interesse em responder o questionário. Porém os últimos (diretores 

presidentes) participaram como parte da amostra intencional da pesquisa 

qualitativa, não deixando assim de contribuir com as informações para esta 

pesquisa. 

 

Em síntese, a justificativa da quantidade de respostas da amostra escolhida 

intencionalmente para aplicação do questionário se dá por: sete abstinências de respostas e por 

oito cargos ocupados pelas mesmas pessoas nas seis unidades pesquisadas. Portanto o total de 

respondentes desta pesquisa somou um total de 42 questionários. 
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3.2.1 Procedimentos da Coleta de Dados 

 

 

Para a coleta dos dados da pesquisa qualitativa exploratória foram realizados três 

procedimentos de pesquisa: a bibliográfica, a documental e de campo. 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para estudar o modelo do BSC conforme o 

contexto de entendimento e de prática, bem como assuntos que fazem parte do tema proposto. 

A finalidade da pesquisa bibliográfica é a de conhecer contribuições científicas já publicadas 

sobre determinado assunto ou fenômeno (OLIVEIRA, 2002).  

Para identificar as diretrizes existentes para implementação do BSC na Universidade 

do Contestado, foi utilizada a pesquisa documental. Para tanto foram utilizados documentos 

internos da UnC, como estatutos, regimentos, normas, avaliação institucional, plano de 

desenvolvimento institucional e outros que trouxeram as informações necessárias. Também 

foram consultadas leis e decretos que fazem parte de sua formação jurídica. 

A pesquisa de campo, utilizada para compreender as informações da alta 

administração da UnC para a aplicação do BSC, foi realizada através de entrevistas. 

A entrevista é uma técnica importante para o desenvolvimento de uma estreita relação 

entre as pessoas, resultando na interação entre elas, considerado como um elemento 

fundamental na pesquisa em Ciências Sociais (RICHARDSON, 1999). 

As entrevistas foram realizadas por abordagem direta em profundidade, que segundo 

Malhotra (2002) refere-se a um tipo de pesquisa qualitativa em que os objetivos da pesquisa 

são revelados ou são óbvios para os respondentes. O autor ainda explica que as entrevistas em 

profundidade se referem a um método de obtenção de dados qualitativos e a define como uma 

entrevista não estruturada.  

Mesmo a pesquisa em profundidade tendo a característica de não estruturada, foi 

elaborado um instrumento de coleta semi estruturado, denominado aqui como roteiro de 

entrevista (apêndice A). Importante frisar, que a base para formulação do instrumento de 

coleta semi estruturado foi totalmente nas características do BSC. 

Durante a coleta dos dados, as entrevistas foram gravadas após a concordância dos 

entrevistados. Segundo Richardson (1999), o entrevistador deve solicitar a autorização do 

respondente para gravar a entrevista.  Além da concordância das gravações, os entrevistados 

foram solicitados a assinar um termo de consentimento (apêndice B), para a divulgação das 

informações concedidas. Apenas um dos entrevistados não concedeu o termo de 

consentimento, portanto não foram consideradas suas informações nos resultados da pesquisa. 
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Diante deste fato, foi entrevistado um dos integrantes da gestão administrativa mais 

atuante nas tomadas de decisão, mas que não é presidente de nenhuma fundação. Esta decisão 

foi tomada pela pesquisadora para não haver uma inclinação nos resultados, por estar em 

desacordo a quantidade de informações de gestores presidentes/administrativos e acadêmicos. 

Para a coleta de dados da pesquisa quantitativa descritiva, também foi utilizada a 

pesquisa de campo, agora aplicada por meio de questionário fechado. Teve como objetivo 

compreender as informações dos gestores para a aplicação do BSC na Universidade em 

questão. 

A elaboração do questionário foi constituída por meio da fundamentação teórica dos 

estudos realizados na pesquisa bibliográfica sobre gestão estratégica e sobre o modelo do 

BSC, principalmente naquelas de Kaplan e Norton (1997). Teve como principais fontes de 

estruturação do questionário, as obras de Moço (2007) e Fahl (2006).  

Para a formulação do questionário  foi utilizado o método de escalonamento. Segundo 

Malhotra (2002, p. 237) “o escalonamento envolve a criação de um conjunto contínuo 

(continuum) no qual se localizam os objetos medidos.”  

A escala utilizada para o questionário é a escala de classificação por itens, conceituada 

por Malhotra (2002, p 255), como: “Uma escala de medida que apresenta números ou 

descrições sucintas associadas a cada categoria. As categorias são ordenadas em termos da 

posição na escala.”  

A classificação da escala  utilizada é a escala de Likert. É formada por uma escala de 

medida com cinco categorias de respostas que vão de “discordo totalmente” a “concordo 

totalmente”, e que determina que os participantes indiquem um grau de concordância ou de 

discordância com cada uma das afirmações constantes no instrumento de coleta 

(MALHOTRA, 2002). Ainda foi acrescentado nas opções de respostas o item “não sei 

responder”. A análise estatística deste item (não sei responder) foi considerada somente no 

percentual de respondentes, não interferindo nos cálculos da média ponderada e do desvio 

padrão. 

Na figura 9 está projetada a forma que a escala de classificação de Likert está aplicada 

no questionário. 

 
1 2 3 4 5  

NÃO SEI 
RESPONDER 

 
DISCORDO 

TOTALMENTE 

 
DISCORDO 

NÃO 
CONCORDO 

NEM 
DISCORDO 

 
CONCORDO 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

Figura 9: Escala de Likert utilizada no questionário 
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Os questionários foram enviados primeiramente por meio eletrônico. Aqueles que não 

responderam em 20 dias após o envio eletrônico foram contatados também por telefone para 

que respondessem o questionário. Após este contato o questionário foi reenviado  por meio 

eletrônico. 

A partir das explanações, se conclui que a coleta de dados ocorreu em três fases 

distintas. Para uma visualização mais didática, um esquema prático com as três fases da coleta 

de dados, está apresentado na figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Esquema prático das fases da coleta de dados 

 

 

3.2.2 Procedimentos de Análise de Dados 

 

 

Os procedimentos adotados para a análise dos dados foram três: análise de conteúdo 

para as entrevistas, análise estatística para os questionários e análise por categoria temática 

com os resultados de ambas as pesquisas. 

Os dados qualitativos, após as transcrições das entrevistas, foram analisados pela 

análise de conteúdo. Segundo Bardin (1979, p.31) a análise de conteúdo é “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, através de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam inferir 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens.” A técnica utilizada da análise de conteúdo foi a análise por categoria, e para 

formar a categoria foi utilizada a análise temática, detalhada adiante.  
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As análises estatísticas iniciaram pelo próprio questionário aplicado logo após a coleta 

e tabulação dos dados. O procedimento adotado para esta análise foi o de recorrer a um teste 

de confiabilidade denominado Alfa de Crombach. À medida que o número de questões 

aumenta, há necessidade de maior conhecimento de suas inter-relações. A confiabilidade que 

varia de 0 a 1, tem nos valores de 0,60 a 0,70 o limite inferior de aceitabilidade (HAIR, et. al., 

2005). A efetivação do teste apontou para uma confiabilidade de 0,8804, portanto considerado 

um instrumento confiável diante os limites inferiores estabelecidos para aceitabilidade.  

Para a análise das respostas obtidas do questionário foi utilizado para apoio de 

formatação de gráficos, tabelas e cálculos o software estatístico SPHINX®.  Os gráficos e 

tabelas representam a quantidade de respostas em percentuais por questão constante no 

instrumento de coleta. Os demais cálculos para análise foram realizados pela média ponderada 

e pelo desvio padrão.  

Para calcular as médias ponderadas, foram atribuídos “pesos” para a escala de Likert 

por concordância aplicada no questionário, considerando: 1 para “discordo totalmente”; 2 

para “discordo”; 3 para “não concordo, nem discordo”; 4 para “concordo” e 5 para “concordo 

totalmente”. Este formato ficou evidente para o respondente no questionário (apêndice C). 

O cálculo do desvio padrão permite a análise do quanto houve de dispersão das 

respostas referentes a média. Conforme Barbetta (2003),  ao comparar os desvios padrão de 

vários conjuntos de dados, é possível avaliar a distribuição das respostas mais ou menos 

dispersas. Ainda acrescenta que o desvio padrão é uma medida que fornece informações 

complementares a informação contida na média.  

Para uma análise mais clara sobre as informações dos gestores, de ambos os 

instrumentos de coleta aplicados, os dados foram separados em categorias temáticas. 

Segundo Richardson (1999) a análise por categoria se baseia na decodificação de um 

texto em diversos elementos, os quais serão classificados para formar elementos analógicos. 

Para formar a categorização pode ser utilizada a análise temática, a qual consiste em isolar os 

temas de um texto coletado e extrair as partes utilizáveis e correlacionáveis ao problema da 

pesquisa, para permitir a comparação com outros textos escolhidos da mesma forma. 

 As categorias temáticas formuladas foram destacadas em três:  

a) a primeira se refere ao entendimento, necessidade, importância e situação da 

gestão estratégica na UnC; 

b) a segunda é a categoria temática referente a compreensão das informações futuras 

e situacionais para proposição das  diretrizes para aplicação do BSC; e  

c) a terceira sobre a oportunização da aplicação do BSC na UnC. 
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Observa-se no quadro 5, as categorias temáticas e as respectivas questões dos 

instrumentos de coleta aplicados (roteiro de entrevista e questionário) a elas relacionadas. 

 
Categorias Temáticas Questões da Entrevista Questões do Questionário 

 
 
 

Entendimento, 
necessidade, 

importância e situação 
da gestão estratégica na 

UnC 

Perguntas um e dois do roteiro da 
entrevista. Referem-se às informações 
que procuram demonstrar na visão dos 
entrevistados o entendimento da gestão 
estratégica na instituição e de que a 
mesma tenha modelos de gestão que 
mensuram ativos tangíveis e intangíveis, 
bem como a importância do uso de 
indicadores de desempenho na gestão da 
UnC.  

Questões um, dois, três e doze do 
questionário. Objetivam identificar se 
os gestores percebem um alinhamento 
da missão e visão às estratégias da 
instituição, bem como o entendimento e 
disseminação em todos os níveis. Busca 
responder se consideram importante o 
uso da ferramenta de gestão e também 
demonstrar a situação atual quanto a 
mensuração das estratégias.  

 
Compreensão das 

informações futuras e 
situacionais para 
proposição das  
diretrizes para 

aplicação do BSC 

Questão quatro do roteiro de entrevista.  
Por meio da exposição sobre o método 
Balanced Scorecard, focando 
principalmente suas quatro perspectivas. 
Busca informações que os gestores 
consideram importantes como 
indicadores para a instituição em cada 
uma das perspectivas. 

Questões quatro até onze do 
questionário. São referentes às 
informações sobre a existência e a 
mensuração de desempenho das 
estratégias focadas nas quatro 
perspectivas do BSC. 

 
Oportunização  da 

aplicação do BSC na 
UnC. 

Informação sobre a opinião dos 
entrevistados sobre ser oportuno a 
aplicação do BSC na gestão da UnC, 
obtidas pelas questões três, cinco e seis 
do roteiro de entrevista. 

Questão 13. Apresentam a opinião sobre 
a aceitação do modelo de gestão 
integrado em questão. 

Quadro 5: Categorização temática e suas relações as questões dos instrumentos de coleta 
 
 
 Os resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa, apresentados no capítulo seguinte, 

se unem com o propósito de estarem contidos nas categorias temáticas formuladas e responder 

ao objetivo direcionado. 

Para uma visualização mais didática da pesquisa, encontra-se no quadro 6, um 

constructo da pesquisa, contendo seus procedimentos, a coleta e a análise dos dados e suas 

respectivas funções: 

 

Objetivo Procedimentos de 
Pesquisa e de Coleta de Dados 

Procedimentos de 
Análise 

 
Estudar o modelo do BSC 
conforme o contexto de 
entendimento e de prática 

Pesquisa Bibliográfica: através de 
livros, revistas, sites de domínio 
público, artigos científicos, teses, 
dissertações e outros materiais já 
publicados sobre o tema proposto. 

 
 
Análise de conteúdo  

 
 
Identificar as diretrizes existentes 
para a implementação do BSC na 
UnC 

Pesquisa Documental: documentos 
internos da Universidade do 
Contestado, como: estatutos, leis, 
normas, resoluções internas, plano 
de desenvolvimento institucional - 
PDI, avaliação institucional, site da 
Universidade. 

 
 
 
Análise de Conteúdo 

 Pesquisa de Campo: por meio de Análise de Conteúdo por categoria 
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Identificar informações dos 
gestores da UnC para a aplicação 
do BSC 

entrevista com roteiro de coleta de 
dados semiestruturado aplicados a 
14 integrantes da alta gestão da 
UnC, as quais foram gravadas e 
transcritas. 

temática.  

 
Identificar dos gestores da UnC 
informações para a elaboração do 
modelo e aplicação do BSC 

Pesquisa de Campo: por meio de 
questionário fechado escalonado, 
aplicado a 57 integrantes da gestão 
estratégica e tática da UnC, tendo 
como retorno 42 questionários 
respondidos. 

Análise Estatística por categoria 
temática com apoio do software 
estatístico SPHINX®.  

Propor as diretrizes para a 
aplicação do modelo do BSC 

Pesquisa bibliográfica, documental 
e dos resultados das pesquisas de 
campo. 

Análise de Conteúdo 

Quadro 6: Constructo da pesquisa 
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4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 O desenvolvimento da pesquisa está ao longo deste capítulo. Inicia com a 

contextualização do objeto de estudo, contendo uma breve apresentação da Universidade do 

Contestado. Continua no atendimento ao primerio objetivo especifico sobre o entendimento e 

prática do BSC.  

 Em cumprimento ao segundo objetivo específico, apresenta as diretrizes existentes 

para a aplicação do BSC, evidenciadas por meio da apresentação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional e da Avaliação Institucional e suas dimensões. 

 Na sequência, os resultados das pesquisas de campo aplicadas são apresentados, 

relacionando-as ao cumprimento do terceiro objetivo especifico - compreender as 

informações dos gestores da UnC para a aplicação do BSC, nas três categorias temáticas 

identificadas no método.  

 A proposta  de diretrizes para aplicação um modelo de BSC para a UnC, atendendo ao 

quarto e último objetivos específico, está no final do capítulo 

 

 

4.1  APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

 

 

A origem da Universidade do Contestado, está na união de cinco Instituições de 

Ensino Superior isoladas, quais sejam:  Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense-

FUNPLOC em 07.12.70, com sede em Canoinhas; a Fundação Educacional do Alto Vale do 

Rio do Peixe-FEARPE em 23.09.71, com sede em Caçador; a Fundação Universitária do 

Norte Catarinense-FUNORTE em 04.11.71, com sede em Mafra; a Fundação Educacional do 

Alto Uruguai Catarinense-FEAUC em 09.04.76, com sede em Concórdia; e a Fundação 

Educacional do Planalto Central Catarinense-FEPLAC, em 24.06.76, com sede em 

Curitibanos.  

Estas instituições surgiram por determinação das comunidades e dos poderes 

constituídos como forma de promover o processo de crescimento cultural e o 

desenvolvimento técnico-científico de suas regiões. Não vieram por determinação do poder 

central ou por iniciativas individuais ou particulares. Nasceram do conjunto de suas lideranças 

comunitárias locais e regionais, todas formalizadas por leis municipais, na qual a legislação da 
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década de 1970, indicava suas personalidades jurídicas como instituições públicas de direito 

privado (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2003). 

Esta união tem um significado muito particular, pois além de agrupar o trabalho 

desenvolvido isoladamente em cada uma das cinco Instituições, resgatou um fato 

importantíssimo da História do Estado de Santa Catarina. A região que compreende estas 

Instituições sofreu no início do século passado à experiência de enfrentar um conflito armado. 

Este fato deu origem ao nome para região - “Região do Contestado Catarinense”, originando o 

nome da instituição.  

 Identificada como uma Instituição da sociedade e para a sociedade, a concepção da 

UnC assume um caráter comunitário e interativo, estabelecendo interfaces  com todas as 

instituições especializadas que possibilitem consolidar seu projeto institucional e contribuir 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento social. 

 

 

4.1.1 Realidade e Contexto Regional 

 

 

A Universidade do Contestado se localiza no centro oeste do Estado de Santa 

Catarina, abrangendo o planalto norte, planalto central e meio-oeste, na região onde se 

desenvolveram os episódios históricos conhecidos por “Questão do Contestado”. Esta área 

engloba as microrregiões do Alto Vale do Rio do Peixe e do Vale de Canoinhas, do Planalto 

Norte e parte das microrregiões Serrana e Alto Irani. 

A região de abrangência da UnC conta, aproximadamente, com 50 municípios que 

ocupam 31.716 Km2, onde residem cerca de 850.000 habitantes. 

A Universidade do Contestado está situada numa importante região do Estado de 

Santa Catarina considerada em função de seu potencial socioeconômico, particularmente em 

relação aos setores agrícola, pecuário, agroindustrial e ambiental. 

Na sequência se visualiza no mapa do Estado de Santa Catarina, os locais de atuação 

da Universidade do Contestado - UnC: 
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Figura 11: Região de atuação da Universidade do Contestado 
Fonte: Universidade do Contestado 
 

 

4.1.2  Ensino, Pesquisa e Extensão na UnC 

 

 

 A Universidade do Contestado - UnC, reconhecida em 1997, está materializada em 

cinco Campi nas quais desenvolve suas atividades de ensino, pesquisa  e extensão.  

A UnC promove a formação de seus alunos nos Ensinos Fundamental, Médio e 

Superior, com o objetivo de educar para a cidadania e capacitar para o mercado de trabalho.  

O ensino à distância, apoiado nas facilidades oferecidas pela tecnologia da informação, 

cursos oferecidos em horários alternativos e compatíveis com as necessidades dos alunos, 

cursos sequências, aulas em regime especial de períodos e horários são outros exemplos de 

como a UnC se empenha em ampliar as possibilidade de acesso à Educação. 

 

 

4.1.2.1  Ensino de graduação 
 

 

A UnC tem claro que é na Graduação que se concentra o maior volume de suas ações. 

É para este plano, portanto, que a Universidade prioriza seus esforços, indissociando-os dos 

projetos de pesquisa e de extensão os quais são fontes permanentes de produção e 

disseminação de conhecimentos. 
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É a partir dos programas de Graduação que a UnC desenvolve mecanismos de 

fortalecimento econômico, político e cultural da sociedade. Por meio dela, possibilitar-se-à o 

aprofundamento técnico-científico e metodológico nas mais diversas áreas do conhecimento 

humano e profissional. 

  
 
4.1.2.2 Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

A Pesquisa e Pós-Graduação desenvolvem diversos programas “Lato e Stricto Sensu”. 

Ao mesmo tempo em que oportuniza o aprofundamento científico em áreas temáticas, 

qualifica docentes e profissionais para o mercado regional. A concretização desses programas 

apresenta uma oportunidade significativa para o intercâmbio entre Universidade, Sociedade e 

especialistas de outras regiões do país.  

A UnC possui em funcionamento, cursos de pós-graduação “Lato Sensu” abrangendo 

as seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da 

Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Lingüística, Letras 

e Artes, 02 programas de Mestrado próprios. 

Há atualmente na UnC,  cerca de 28 projetos de pesquisa em atuação. 

 

 

4.1.2.3 Extensão e Cultura 

 

 
A extensão se organiza estruturalmente em consonância com as áreas temáticas do 

Plano Nacional de Extensão, do Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado e do Plano 

de Desenvolvimento de Extensão, alicerçada na idéia de que a Universidade, além de 

produção do conhecimento, é uma instituição responsável pelo seu entorno social.  

A Universidade busca integração de forma recíproca com instituições da comunidade, 

através de convênios, contratos e parcerias, visando, além da troca de experiências e do 

desenvolvimento conjunto, a melhoria da qualidade de ensino e a formação técnico-

profissional do homem da região. 
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4.1.3 Credenciamento e  Estrutura Organizacional  

 
 
 

A Universidade do Contestado teve seu projeto aprovado pelo CFE, pela via da 

autorização, através da Comissão Especial do Conselho Estadual de Educação, de 1992 a 

1997. Em 21/10/97 pelo Parecer 246/97 CEE-SC, a UnC foi oficialmente reconhecida e 

credenciada em 03/12/97 pela Resolução 42/97Parecer nº 589/91. Esteve em processo de 

acompanhamento desenvolvido por Comissão Especial do Conselho Federal de Educação, 

seguida de /CEE/SC, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 15.816, página seis, em 

03/12/97. 

 A Universidade do Contestado possui Campi Universitários em Caçador, Canoinhas, 

Concórdia, Curitibanos e Mafra, e exerce atividades também em Porto União, Fraiburgo e Rio 

Negrinho. 

 A estrutura organizacional está composta dos seguintes colegiados: 

• Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE 

• Conselho Acadêmico 

• Colegiados de Curso de Graduação 

• Colegiado de Curso Sequencial de Formação Específica 

• Colegiado de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

A estrutura executiva superior e setorial da Universidade é composta pelos seguintes 

órgãos: 

• Reitoria 

• Pró-Reitorias 

• Diretorias Acadêmicas 

• Coordenadorias de Áreas 

• Coordenadorias de Cursos 

 

A estrutura administrativa da Universidade do Contestado atende ao modelo 

“multicampi”, de tal forma que a administração superior está voltada para as questões 

centrais, enquanto a administração setorial se ocupa das atividades das unidades 

universitárias. O modelo da Universidade assegura a unidade de fins e a descentralização 
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operacional, compatibilizando decisões e ações entre os órgãos deliberativos e executivos da 

Universidade.  

Para melhor demonstrar a administração universitária na UnC, encontra-se nos anexos 

A e B a configuração estrutural através dos organogramas  da administração superior e da 

administração setorial da Universidade. 

 

 

4.2 CONTEXTO DE ENTENDIMENTO E DE PRÁTICA DO MODELO DO BSC 

 

 

A base teórica principal do contexto de entendimento do BSC está nos seus criadores: 

Robert S. Kaplan e David P. Norton, em suas principais obras sobre o assunto.  

Os referidos autores descrevem o BSC como um modelo de gestão integrada que 

esclarece e traduz a visão e a estratégia da organização, elaborando indicadores de 

desempenho para ativos tangíveis e intangíveis da organização, os quais têm seu desempenho 

mensurado nas  quatro perspectivas componentes do BSC: a financeira, de clientes, de 

processos internos e de aprendizado e crescimento.  

O BSC  é considerado por Kaplan e Norton (1997, p 20), como “[...] mais do que um 

sistema de indicadores. Empresas inovadoras o utilizam como a estrutura organizacional 

básica de seus processos gerenciais[...]. O verdadeiro poder do Balanced Scorecard, todavia, 

ocorre quando deixa de ser um sistema de medidas e se transforma em um sistema de gestão 

estratégica.”  

Esse modelo de gestão foca os resultados da organização em longo prazo. “Os 

processos gerenciais construídos a partir do scorecard asseguram que a organização fique 

alinhada e focalizada na implementação da estratégia de longo prazo. Assim entendido, o 

Balanced Scorecard torna-se a base para o gerenciamento das empresas na era da 

informação.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p 20). 

O contexto de entendimento do modelo do BSC está descrito mais detalhadamente no 

capítulo dois, referente a teoria levantada sobre o modelo de  gestão. 

Quanto a prática do modelo do BSC tem como base teórica seus criadores. Inicia-se 

uma exposição da prática do BSC, pelos motivos que levam às organizações a aplicarem o 

método. 

Kaplan e Norton (1997) esclarecem que as organizações iniciam a construção de 

scorecards por diversos motivos, representados na figura 12: 
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Figura 12: Motivos para a construção de um scorecard 
Fonte Adapatado de Kaplan e Norton (1997) 
 

 Empresas que adotaram o BSC e tiveram sucesso, são citadas por Kaplan e Norton 

(1997, 2004): Rockwater (empresa de construções submarinas), Metro Banck (empresa do 

ramo bancário varejista), Pioneer Petroleum (divisão norte-americana de marketing e refino 

de uma grande empresa petrolífera multinacional), National Insurance (divisão de seguros 

patrimoniais e de acidentes de uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos), e Kenyon 

Stores (varejista de vestuário). Essas empresas além de aplicarem o modelo de getão foram 

utilizadas pelos autores como base de pesquisa. 

 Além destas cinco empresas, os autores mencionam a Analog Devices e da FMC 

Corporation, entre outras. 

O estudo de Castro et. al. (2009) sobre o impacto do Balanced Scorecard em 

organizações brasileiras, mostra que não há uma associação relevante entre o faturamento das 

empresas e o uso do BSC, porém constata que o tempo de uso do BSC apresenta um 

coeficiente positivo e relevante com a margem de contribuição das empresas, tornando desta 

forma, sua prática de uso, benéfica e útil às organizações brasileiras. 

 Além de organizações com fins lucrativos, o BSC pode ser aplicado em empresas 

públicas e instituições sem fins lucrativos. “A oportunidade de o scorecard melhorar a 

administração de empresas públicas e instituições sem fins lucrativos é, no mínimo, maior.” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 188). 

Construir 
um 

Balanced 
Scorecard 

Obter Clareza e Consenso em 
Relação à Estratégia 

Alcançar o Foco 

Desenvolver Liderança 

Intervenção Estratégica 
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 Na prática do BSC em instituições sem fins lucrativos “[...] o sucesso deve ser medido 

pelo grau de eficácia e eficiência com que essas organizações atendem às necessidades de 

seus participantes.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 189). 

 Gomes e Liddle (2009) são autores de um dos estudos sobre a aplicação do BSC em 

instituições sem fins lucrativos, realizado numa organização de terceiro setor, no sentido de 

testar se o BSC pode ajudar a melhorar o desempenho da FUNARBE, instituição de Viçosa 

em Minas Gerais. Seus resultados apontam para a utilização do BSC como ferramenta de 

gestão e que a sustentabilidade deve ser uma forma de mensuração do desempenho deste tipo 

de organização. 

 Kaplan e Norton (2000) citam que a prática do BSC em organizações sem fins 

lucrativos está voltada mais ao cumprimento da missão que se propõem, tornando a questão 

fiduciária como fator secundário.  

 Quanto a prática da utilização do BSC em IES, estão apresentadas no sub item 2.5, nas 

obras de Morais (2008), Moço (2007), Fahl (2006), Hékis (2004), Lima (2003). Tais obras 

confirmam a possibilidade da prática do BSC em IES. Além destas, Lima Junior (2008) e 

Silva (2009), também comprovam a prática da utilização do BSC em IES.  

 

   

4.3  DIRETRIZES EXISTENTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC NA UnC 

 

 

As informações contidas neste tópico demonstram as diretrizes existentes na UnC para 

aplicação modelo de gestão proposto – BSC, respondendo ao objetivo específico “b” desta 

pesquisa.  

Segundo Kaplan e Norton (1997), algumas das diretrizes básicas para a aplicação do 

modelo de gestão em qualquer tipo de organização é ela possuir estabelecida sua visão e 

missão. Caso não as tenha, antes de começar a pensar em aplicar um modelo de gestão 

baseada em estratégias, precisa criar a missão e visão, as quais são procedentes de um longo 

tempo de articulações para sua formulação, que deve ser realizada pela gestão da organização. 

A UnC já é detentora de uma missão e visão, que se relacionam as duas primeiras 

diretrizes exigidas para a aplicação do Modelo do BSC. Estão descritas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional apresentado no sub item 4.3.1. 

Outra diretriz importante colocada pelos criadores do BSC, é que antes de transformar 

as estratégias em ação, se faz necessário uma análise da organização para identificar quais são 
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seus pontes fortes, suas fragilidades, suas oportunidades e ameaças. Essa análise ambiental 

dará origem a fatores chave para o sucesso da organização de onde poderão se originar os 

temas e objetivos estratégicos para a organização no sentido de cumprir sua visão e missão 

que estão direcionadas ao cumprimento da estratégia em longo prazo (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

Essa diretriz existe na UnC, mas não de forma específica. Elas são encontradas na 

Avaliação Institucional da UnC. 

Diante disto a diretriz informações sobre o ambiente, formado por: Fortalezas, 

Fragilidades, Oportunidades e Ameaças, foram extraídas da Avaliação Institucional de 2009. 

Essas informações estão relacionadas às dez dimensões estabelecidas pelo SINAES. A 

Avaliação Institucional está brevemente apresentada no sub item 4.3.2. 

 

 

4.3.1 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional é concebido pela Universidade do 

Contestado como: Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado – PIDI, o qual será 

assim abordado em todas as menções no decorrer do desenvolvimento deste trabalho. 

O PIDI da UnC, foi inicialmente elaborado no ano de 2003 a partir das normas legais 

do MEC. Foi desenvolvido por meio de diversos workshop e também por intermédio de 

questionário semi-estruturados, bem como entrevistas com “informantes-chaves”, tendo como 

fonte dos dados os dirigentes, professores e técnico administrativos da universidade. Além 

disso, foram analisados diversos documentos relacionados com o processo e a gestão 

universitária da UnC.  

Na sequência estão descritas as informações encontradas no PIDI da UnC 

consideradas, diante a teoria estudada, como diretrizes existentes para implementação do 

BSC. 
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Missão da UnC: “Proporcionar condições concretas de desenvolvimento da sociedade 

nos campos cientifico, técnico e cultural, a partir da reinterpretação do passado, firmando 

raízes e buscando formas alternativas para delinear o futuro e possibilitar o crescimento sócio-

econômico e político-cultural no âmbito de sua abrangência.” 

Visão da UnC : “Ser reconhecida como uma Universidade de referência no Estado de 

Santa Catarina, pela excelência e qualidades docente e discente, voltada para a ação 

comunitária.” 

Diante ao exposto, as diretrizes básicas existentes extraídas no documento do PIDI 

para a aplicação do BSC na UnC, são: missão e visão 

 

 

 4.3.2  Avaliação Institucional 

 

 

A avaliação Institucional da Universidade do Contestado utilizada para busca de dados  

para complementação deste trabalho é a concluída no ano de 2009.  

A primeira avaliação institucional da UnC, a partir da composição de sua Comissão 

Própria de Avaliação - CPA/UnC, iniciou no final do ano de 2004 com a primeira etapa do 

programa pela  elaboração de seu Projeto de Autoavaliação (avaliação interna). O Programa 

de Avaliação Institucional da Universidade do Contestado seguiu os princípios e dimensões 

do SINAES: 

a) dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

b) dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

c) dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

d) dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

e) dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 
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f) dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios;  

g) dimensão 7: Infra-estrutura física, especialmente a de ensino de pesquisa e de 

extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

h) dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

i) dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

j) dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

A autoavaliação se caracteriza como um amplo processo, que busca e sistematiza 

dados e informações para analisar coletivamente os significados do seu papel, enquanto 

integradora de uma realidade regional, tendo em vista a identificação dos pontos fracos e 

pontos fortes, para estabelecer estratégias de superação de problemas e ampliação dos bons 

resultados, como pressuposto para consolidação e fortalecimento de seu projeto institucional 

(UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2009). 

 A Avaliação Institucional da UnC analisada nesta pesquisa proporcionou a análise de 

informações sobre o ambiente, identificando seus pontos fortes e frágeis bem como as 

oportunidades e ameaças do contexto ambiental no qual a Universidade do Contestado esta 

inserida. As informações importantes deste documento estão descritas no item 4.4.2, 

complementadas com informações dos gestores da instituição.  

Diante ao exposto, a análise de informações do ambiente da instituição, extraída da 

Avaliação Institucional é mais uma diretriz existente para a aplicação do BSC. 

 

 

4.4 COMPREENSÃO DAS INFORMAÇÕES DOS GESTORES PARA APLICAÇÃO DO 

BSC NA UnC 

 

 

As informações identificadas nas pesquisas de campo estão apresentadas neste 

capítulo em conformidade com as categorias temáticas elaboradas no método da pesquisa, 

quais sejam: entendimento, necessidade, importância e situação da gestão estratégica na UnC;  
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compreensão das informações futuras e situacionais para proposição das  diretrizes para 

aplicação do BSC; e, oportunização da aplicação do BSC na UnC. 

 A compreensão das informações contidas em cada categoria temática tem origem nas  

respostas das entrevistas (alta gestão) e do questionário  (alta e média gestão). Kaplan e 

Norton (1997) citam que é fundamental que as primeiras ações para a elaboração e aplicação 

do BSC nas organizações sejam originadas da alta gestão.  

Os dados das entrevistas estão apresentados com o intuito de demonstrar as respostas 

dos entrevistados que fazem compreender se são limitações e/ou possibilidades para a 

aplicação do BSC na UnC. Nesse sentido está exposto mais adiante, parte(s) da(s) resposta(s) 

de cada entrevistado, que identifiquem e respondam de forma resumida, mas não modificada, 

a cada uma das questões que trarão as informações pertinentes ao objetivo da pesquisa.  

Tais dados estão dispostos em quadros devidamente identificados, nos quais dividem a 

amostra em duas partes, uma com os respondentes diretores presidentes  e outra com os 

respondentes diretores acadêmicos. A intenção desta divisão da amostra é para tornar mais 

clara a análise sobre a existência ou não de compartilhamento das opiniões dos entrevistados a 

partir do cargo que ocupam: administrativo (diretores presidentes e pró-reitor administrativo), 

e acadêmico (diretores acadêmicos, reitor e vice-reitor).  

A divisão da amostra em duas categorias de gestores se deu também pelo perfil que 

estes gestores apresentam, uma vez que nem todos os gestores estratégicos da UnC tem uma 

formação acadêmica das ciências sociais aplicadas, área que envolve o estudo desta pesquisa. 

Para uma melhor demonstração destas características dos gestores, apresenta-se de 

forma sucinta o perfil dos mesmos, identificados pelos seus respectivos currículum lattes, 

pela plataforma lattes do CNPQ (2009): 

Dos sete gestores acadêmicos entrevistados, todos são do gênero masculino, estão em 

uma faixa etária entre quarenta e cinquenta anos e estão a mais de dez anos atuando na 

instituição. Apenas três deles tem formação acadêmica na área de sociais aplicadas, os demais 

são formados em educação e licenciatura. Entre eles há um doutor, um doutorando e os 

demais são mestres. 

Quanto ao perfil dos seis gestores administrativos, todos são do gênero masculino e 

estão em uma faixa etária entre quarenta e sessenta anos. Três deles atuam a mais de dez anos 

na instituição e dois entre três e cinco anos. Um tem formação na área de veterinária, um na 

área de educação e os demais na área das ciências sociais aplicadas. Três deles são 

especialistas e os demais mestres. 
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Os dados coletados do questionário estão demonstrados por meio de representações 

gráficas, tabelas, resultados das médias ponderadas (em conformidade com a escala de Likert 

aplicada e de seus respectivos pesos), pelos resultados dos desvios padrão e de textos 

explicativos e conclusivos.  

Os gráficos foram utilizados para demonstrar de forma mais clara e didática os 

resultados da pesquisa quando analisada no todo, ou seja, considerando os dados coletados 

nos cinco campi pesquisados mais a reitoria, resultando em seis unidades pesquisadas.  

Nas tabelas estão apresentados os dados coletados por unidade pesquisada. Percebeu-

se como importante a demonstração das respostas por unidade devido a autonomia nas 

decisões jurídico/administrativas que cada unidade tem e utiliza, levando a pressupor que 

podem perceber de formas diferentes as questões sobre estratégias abordadas na pesquisa. 

A menção aos cinco Campi pesquisados e a Reitoria nas análises a seguir, será feita 

como unidades pesquisadas, com o intuito de não identificar a origem das respostas. 

Segue a análise das informações coletadas, iniciando pela primeira categoria temática. 

 

 

4.4.1 Entendimento, Necessidade, Importância e Situação da Gestão Estratégica na UnC 

 

 

 Essa categoria temática é formada pelas perguntas um e dois do roteiro da entrevista e 

das questões um, dois, três e doze do questionário. 

A primeira análise representada no quadro 7, no gráfico 1 e na tabela 3, é sobre o 

entendimento dos gestores sobre a gestão estratégica. No gráfico 2 e tabela 4 estão os dados 

relacionados à visão dos gestores sobre o entendimento e disseminação das estratégias em 

todos os níveis da organização. 

 A indagação realizada para obter a primeira resposta foi: qual o entendimento que tem 

sobre a formulação e aplicação de estratégias de gestão alinhadas à missão e visão na 

Universidade do Contestado. Segue as respostas: 

 
Respondentes 

Administrativos 
Entendimento que tem sobre a formulação e aplicação de estratégias de gestão 
alinhadas à missão e visão na UnC 

Respondente A “[...] na missão e na visão você tem a síntese de quais são os pressupostos institucionais. E 
alí fica bem claro a principal finalidade  da instituição em desenvolver o conhecimento.” 

 
Respondente B 

“A universidade do contestado tem sua missão, sua visão, só que eu vejo hoje, em função 
até do processo de necessidade de unificação dos campi nós não temos um alinhamento de 
estratégias no sentido de atingir essa missão, essa visão da instituição como um todo [...]” 

Respondente C “Deve ter uma padronização de uma estrutura de gestão que realmente funcione  e que 
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atenda os objetivos de todos os campi.” 
Respondente D 

 
“[...]estratégias fixas a cada ano para a condição do trabalho, para que seja cobrada no ano 
seguinte o cumprimento do que foi estabelecido, então isto é necessário é fundamental, nós 
estabelecermos no nosso Campus, nós temos na educação, na área acadêmica, estabelecidas 
a cada ano que são cobradas no ano seguinte.” 

 
Respondente E 

“Planejamento de gestão, seja ela da gestão financeira, que é o fundamental,  e também ao 
mesmo tempo da continuidade do administrativo... atendendo a visão  e consolidando a 
instituição.” 

 
Respondente F 

“Precisamos tê-las para indicar o futuro da instituição [...] com foco nos os pontos fortes os 
pontos fracos as oportunidades e as ameaças [...] rumar as estratégias  fazendo uma 
reavaliação desse processo podendo colocá-lo num quadro quadrecenal ou decenal. 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Entendimento que tem sobre a formulação e aplicação de estratégias de gestão 
alinhadas à missão e visão ma UnC 

 
Respondente G 

“[...] qualquer ação de planejamento de estratégia que não contemple ou que não coloque 
como prioritário, você trabalha baseado no que se define missão e valores, você tem com 
certeza grande dificuldade para implementar qualquer mudança, acabam sendo fragilizadas 
porque não tem um norte definido.” 

 
 

Respondente H 

“[...] na atual forma de gestão das instituições de ensino superior é de fundamental 
importância o planejamento a gestão articulada a partir da pesquisa,  do planejamento 
estratégico, utilizando também elementos como avaliação institucional, todos com 
subsídios para o planejamento, obviamente articulado com a missão da instituição, isso que 
poderíamos dizer que é o ideal.” 

Respondente I “[...] precisamos formular o próprio pensamento  e idéias  e montar estratégias de ação” 
 

Respondentes J 
“[...]a estratégia deve estar alinhada a missão a visão, porque estratégia na minha concepção 
é a forma como nós vamos agir para alcançar nossos objetivos, e os objetivos tem que estar 
alinhados a missão da nossa instituição.” 

 
Respondente K 

“O grande problema da Universidade do Contestado em seu histórico, foi o distanciamento 
entre a direção administrativa e a direção acadêmica e isso trouxe prejuízo realmente nessa 
questão dessa... de um planejamento estratégico em relação as funções da universidade, da 
missão e da visão que ela tem.” 

Respondente L “[...] precisamos de aplicativos para formulação e aplicação de estratégias na nossa gestão.” 
 

Respondente M 
“[...] como um documento muito importante, acredito que todas as instituições, todas as 
organizações devem ter dentro de seu processo de gestão, estratégias que delimitem ou que 
dêem assim um processo de avanço pró-ativo para a instituição [...]” 

Quadro 7: Dados sobre o entendimento de formulação de estratégias alinhadas a missão e a visão da UnC. 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009. 
  

O entendimento dos gestores administrativos e acadêmicos quanto a formulação de 

estratégias alinhadas a missão e a visão estão muito próximos, não havendo uma interpretação 

que deixe a dúvida de que algum de seus gestores não tenha um entendimento sobre a gestão 

estratégica. Herrero Filho (2005) comenta que o pensamento estratégico deve ser entendido e 

estimulado entre as pessoas que trabalham na organização.  Porém há uma diversidade de 

opiniões quanto a existência deste alinhamento na Universidade em questão. 

 A informação em destaque nesta questão de entendimento da alta gestão da UnC, é de 

que: o entendimento da formulação de estratégias alinhadas a missão e a visão existe entre 

todos, mas somente os respondentes A e D a percebem dentro da Universidade. Também se 

interpreta que anseiam por uma ferramenta estratégica que padronize a gestão, quando 

colocam sua visão positiva quanto a forma de gestão em suas respostas. 
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 A compreensão desta informação leva a crer que mesmo os dirigentes tendo funções 

diferentes dentro da instituição (acadêmicas e administrativas), têm opiniões muito próximas 

sobre este quesito. Este fato torna uma possibilidade para a aplicação do BSC na UnC.  

Já quanto eles divergirem sobre se existe o alinhamento da missão e das estratégias na 

universidade, foca a necessidade de uma discussão sobre o assunto e principalmente da 

obtenção de um consenso entre os dirigentes para que futuramente possa ser trabalhado o 

modelo de gestão, sem ser este fato uma limitação. 

Fernandes e Berton (2005) observam que o consenso absoluto entre os gestores para a 

implementação de um modelo de gestão é muito difícil de obter. O que geralmente acontece é 

uma aceitação em detrimento a opinião dos pares. 

 Quando os gestores respondentes foram deparados no questionário sobre sua 

concordância com a afirmação de que: as estratégias de gestão definidas para a instituição têm 

um alinhamento com sua missão e visão, obteve-se 53,6% das respostas na escala de 

“concordo” e “concordo totalmente”, conforme demonstradas no gráfico 1. 

Discordo Totalmente 2,4% 

Discordo 21,4% 

Não Concordo nem Discordo 21,4% 

Concordo 47,6% 

Concordo Totalmente 7,1% 

Não sei responder 0,0% 
 

Gráfico 1: Concordância quanto as estratégias serem alinhadas com a missão e visão 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009. 
  

 Na análise da escala de concordância que varia entre: 1(um) “discordo totalmente”, 2 

(dois) “discordo”, 3 (três) “não concordo, nem discordo”, 4 (quatro) “concordo” e 5 (cinco)  

“concordo totalmente”, a média de respostas ficou em 3,36, a qual pende para uma leve 

concordância, porém é fácil observar a divergência nas respostas. O desvio padrão encontrado 

nestas respostas é 0,98, o que significa que no grupo há uma significativa heterogeneidade nas 

respostas, ou seja, as pessoas não pensam da mesma forma. 

 Esses resultados apresentados corroboram com as respostas das entrevistas, quando 

estes divergem na opinião da existência do alinhamento das estratégias com a missão e visão 

da UnC (quadro 7). Essa informação mostra que a diversidade de opiniões neste quesito existe 

tanto nos gestores estratégicos como nos táticos, uma aceitação (FERNANDES; BERTON, 

2005), sobre tais questões. 
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 Quando as respostas desta questão são analisadas por unidade pesquisada, se obtém os 

seguintes resultados na tabela 3: 

 

Tabela 3: Respostas estratificadas sobre a concordância quanto as estratégias serem alinhadas a missão 
      Escalas 
 
 

Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 
Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média 

 
Desvio  
Padrão 

A 0,00 % 11,1% 33,3% 44,4% 11,1% 0,0% 3,56 0,88 
B 16,7% 66,7% 0,00% 16,7% 0,00% 0,0% 2,17 0,98 
C 0,00% 33,3% 33,3% 33,3% 0,00% 0,0% 3,00 0,89 
D 0,00% 0,00% 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 3,88 0,64 
E 0,00% 16,7% 0,00% 83,3% 0,00% 0,0% 3,67 0,82 
F 0,00% 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 3,57 0,98 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 
  

Pode-se analisar que entre a menor média de concordância, 2,17 e maior média 3,88,  

quanto as estratégias serem alinhadas a missão e visão da instituição, existe uma alta 

divergência entre os respondentes. Considera-se como alta por se tratar de gestores de uma 

mesma organização, portanto teoricamente, deveriam ter uma visão muito mais próxima 

quanto à gestão da organização. A unidade B se mostra a mais crítica no seu posicionamento 

quanto às estratégias serem alinhadas a missão e visão. Nenhuma das unidades mostra 

concordar com essa afirmação, o que torna em um primeiro momento uma oportunidade para 

a aplicação do BSC na UnC, pois tal modelo de gestão gera o alinhamento das estratégias com 

a missão e visão não percebidos pelos gestores. 

O fato da divergência entre as opiniões pode ter ocorrido também pela forma de gestão 

descentralizada que caracteriza a gestão da UnC. Esse fato é sem dúvida considerado como 

limitação para o BSC na UnC. 

Focando uma análise sobre se: as estratégias definidas para a instituição são 

claramente disseminadas e entendidas em todos os níveis da organização, os respondentes 

apontaram a seguinte concordância, demonstrada no gráfico 2: 

Discordo Totalmente 11,9% 

Discordo 47,6% 

Não Concordo nem Discordo 23,8% 

Concordo 9,5% 

Concordo Totalmente 7,1% 

Nao sei responder 0,0% 
 

 
Gráfico 2: Concordância quanto a disseminação e entendimento das estratégias na instituição  
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 
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 Fica evidente a discordância da grande maioria quanto a disseminação e entendimento 

das estratégias na organização. A média de respostas é de 2,52 e o desvio padrão de 1,06. Esta 

informação remete a falha de comunicação existente na instituição. 

 Kaplan e Norton (1997) dizem que a comunicação do BSC em todos os níveis 

organizacionais são essenciais para que o modelo integrado de gestão tenha sucesso, portanto 

na ocasião da implantação do BSC na UnC, este fato precisará ser observado e atribuída 

especial atenção. 

A tradução da visão para todos na organização visa “[...] criar um consenso sobre o 

sentido e o significado da ação de todos na empresa na sua consecução, a partir da elaboração 

da estratégia” (TAVARES, 2007, p. 358). 

 Pela falta de comunicação e disseminação das informações sobre a gestão em todos os 

níveis da instituição, nota-se a precariedade da cultura de gestão participativa na organização. 

Apesar da conscientização e motivação para a aplicação do BSC vir da alta gestão da 

organização, se faz necessário o envolvimento e comprometimento de todas as pessoas que 

nela atuam, indiferente de seu nível de atuação. Para que haja o comprometimento as pessoas 

precisam estar conscientes do que está se buscando, ou seja, precisam ser comunicadas sobre 

as procedências da organização que serão realizadas por suas mãos (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

 Caso a universidade não cultue a gestão envolvendo as pessoas da organização, 

acarretará em uma limitação para a aplicação do BSC na UnC. 

 A análise focada em cada unidade pesquisada, quanto à concordância sobre a 

disseminação e entendimento das estratégias de forma clara na instituição, estão na tabela 4. 

 

Tabela 4: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a disseminação e entendimento das 
estratégias 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média 

 
Desvio 
Padrão 

A 11,1% 44,4% 11,1% 22,2% 11,1% 00,0% 2,78 1,30 
B 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 0,00% 00,0% 2,17 1,17 
C 33,3% 50,0% 16,7% 0,00% 0,00% 00,0% 1,83 0,75 
D 0,00% 37,5% 50,0% 0,00% 12,5% 00,0% 2,88 0,99 
E 0,00% 50,0% 33,3% 16,7% 0,00% 00,0% 2,67 0,82 
F 0,00% 71,4% 14,3% 0,00% 14,3% 00,0% 2,57 1,13 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 
 
 Todas as unidades indicam uma forte tendência a discordância quanto a disseminação 

e entendimento das estratégias em todos os níveis da instituição, ou seja, é fácil perceber que 

o processo de comunicação e da gestão participativa é precário em todas as unidades da UnC. 
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De um modo geral se compreende que os gestores entendem que as estratégias da 

instituição estão alinhadas a sua missão e visão, porém discordam que elas são entendidas e 

disseminadas em todos os níveis da instituição. 

A análise seguinte representada pelo quadro 8, foca na necessidade de ter estas 

formulações de estratégias alinhadas com a missão e a visão na UnC e o porquê da 

necessidade. Segue as respostas: 

 

Respondentes 
Administrativos 

Necessidade de ter formulações de estratégias alinhadas com a missão e visão na UnC 

Respondente A “Com certeza, [...] apresenta a síntese de quais são os pressupostos institucionais.” 
Respondente B “Com certeza, gestão é uma necessidade urgente para nossa sobrevivência [...] é urgente 

essa necessidade de alinhar as estratégias até de rever o que já foi desenvolvido...” 
Respondente C “Sim, perfeitas.” 
Respondente D “Se você não tem estratégias, não tem focos. Sem focos você não chega a lugar nenhum, 

então tem que ter estratégias fixas a cada ano condição do trabalho.” 
Respondente E “Elas são fundamentais, não tem como você esquecer esses vieses hoje  na questão de uma 

gestão eficaz.” 
Respondente F “São necessárias [...] uma ferramenta que deverá ser colocada sem sombra de dúvida.” 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Necessidade de ter formulações de estratégias alinhadas com a missão e visão na UnC 

Respondente G “Hoje eu consigo perceber que é importante [...] para dar um norte definido.” 
Respondente H “Com certeza,  elas são de fundamental importância.” 
Respondente I “Sim, são necessárias.” 
Respondentes J “Não só na Universidade como em qualquer organização.” 
Respondente K “Sem dúvida nenhuma.” 
Respondente L “É importantíssimo [...] nós temos alguns indicativos, mas há necessidade de mais 

indicativos e de nós aperfeiçoarmos mais a nossa visão de estratégia para a UnC.” 
 
 

Respondente M 

“Sim, esse é um documento muito importante. São necessárias pelo seguinte: no meu 
entendimento, sem planejamento não se vai a lugar nenhum. Porque tem que ter 
planejamento, eu até colocaria de duas formas:  pela situação de sermos uma instituição de 
ensino,  quando nós deveríamos assim ter um plano  um planejamento de estado e um 
planejamento de  gestão.” 

Quadro 8: Necessidade e justificativa de a UnC estratégias alinhadas com a missão e a visão 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
 
 Há unanimidade das respostas na opinião dos entrevistados quanto a necessidade da 

universidade ter estratégias alinhadas a missão e visão. É perceptível o consenso e/ou a 

aceitação do fato por todos os gestores. Esse fato foca a necessidade de haver consenso da alta 

gestão para a possibilidade da aplicação do BSC indicadas por Kaplan e Norton (1997) e 

Fernandes e Berton (2005). 

 Quanto a justificativa dessa necessidade, aos que a concederam, é de modo geral sobre 

a importância de se ter um planejamento e um controle das ações nele constante, para em 

consequência obter mais eficácia na gestão. Herrero Filho (2005) evidencia que as 

organizações que não possuem planejamento estão mais suscetíveis às variações do ambiente 
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em que atuam, tornando-se frágeis mediante suas ameaças e por vezes não percebem as 

oportunidades concedidas. 

 A compreensão das informações colocadas pelos entrevistados é de que todos os 

componentes da alta gestão consideram necessárias as estratégias alinhadas com a missão e 

visão para a gestão da UnC, tornando uma possibilidade para a aplicação do BSC. 

 Sobre a importância de a instituição possuir gestão estratégica por indicadores de 

desempenho, está descrita no quadro 9, gráfico 3 e tabela 5.  

A pergunta realizada na entrevista foi: se consideram importante o uso de indicadores 

de desempenho para a gestão da UnC e qual indicador de desempenho que considera 

prioritário. As respostas estão no quadro 9: 

 

Respondentes 
Administrativos 

Importância do uso de indicadores para a 
gestão da UnC 

Indicadores prioritários para a UnC 

Respondente A “Hoje mais do que nunca.” Qualidade do conhecimento que 
oferece; Recursos otimizados. 

 
Respondente B 

“Com certeza [...] pra você ter um resultado 
você  tem que medir temos que ter sim, e 
perseguir esses resultados.” 

“ Buscar dentro da nossa missão e visão,  
o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
extensão.” 

 
Respondente C 

“Sim. Eu acho que a partir de uma meta que 
seja estabelecida  da direção superior da 
instituição.” 

“A unificação.” 

 
 

Respondente D 
 

“Muito importante. [...] fazem uma avaliação 
necessária na área acadêmica e 
administrativa. Toda avaliação é necessária, e 
deve ser cumprida em todos os campus acho 
que é muito interessante isso.” 

“O professor, porque é o segmento mais 
importante.” 

Respondente E “Sem duvida.” Financeira 
Respondente F “Totalmente favorável.” Rentabilidade; Prospecção de clientes/ 

alunos.   
  

Respondentes 
Acadêmicos 

Importância do uso de indicadores para a 
gestão da UnC 

Indicadores prioritários para a UnC 

 
Respondente G 

“Isso é importante desde que eles tenham 
sustentação e que sejam formulados baseados, 
levantando os indicadores de exigência dos 
órgãos reguladores.” 

“[...] indicadores de exigência dos órgãos 
reguladores.” 
Indicadores do MEC. 
Sustentabilidade. 

Respondente H “Sim, hoje é de fundamental importância.” Indicadores do ENADE, Financeiros, 
Recursos Humanos. 

Respondente I “Indiscutível. Imprescindíveis  também para a 
própria gestão” 

Não opinou. 

 
Respondentes J 

“sim, principalmente hoje, no mundo de 
 competição que vivemos o uso de indicadores 
para mensurar resultados da instituição é 
fundamental.” 

Produção de conhecimento, resultado do 
egresso.  

 
 

Respondente K 

“Eu acredito que sim.  Não temos isso daí 
ainda dentro da nossa instituição, mas até, 
agora em função da unificação da nova 
estrutura que a universidade assume a partir 
deste ano também nós termos esses 
indicadores de desempenho.” 

“[...] em relação ao diagnóstico e desses 
indicadores.” 
Planejamento Estratégico. 
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Respondente L 

“É importantíssimo. É uma necessidade pra 
qualquer dirigente poder tomar suas 
decisões.” 

Financeira; Recursos Humanos; 
Acadêmicos. 

Respondente M “Importantíssimo [...] importantíssimo.” “Desempenho do professor em sala de 
aula.” 

Quadro 9: Importância e principais indicadores de desempenho para a gestão da  UnC. 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

 

 As respostas de que a utilização de indicadores de desempenho é importante na gestão 

da universidade foi unânime, ou seja, caracteriza mais uma possibilidade para a aplicação do 

BSC.  

Quanto aos indicadores prioritários, teve uma concentração maior nos indicadores 

voltados para as pessoas que trabalham na instituição, considerado dentro do BSC como a 

perspectiva de aprendizado e crescimento. Entendeu-se nessa perspectiva os termos citados 

pelos respondentes A, D, H, J, L e M.  

A priorização por indicadores financeiros também é bastante lembrada pelos 

entrevistados, seguidos pelos indicadores já constantes em órgãos reguladores da educação, 

como o MEC e ENADE.  Os indicadores pertencentes a perspectiva de clientes, aqui 

considerado alunos (atuais e egressos), foram lembrados somente pelos respondentes F e J. 

 Na perspectiva de processos internos se percebe a preocupação de uma priorização 

somente pelo respondente C (unificação) e L (acadêmicos). 

 Compreende-se das informações prestadas que é unânime a concordância de que 

indicadores são importantes para a gestão da UnC, e, os prioritários e mais citados, são os da 

perspectiva de aprendizado e crescimento (pessoas), seguido pelos da perspectiva financeira. 

 Kaplan e Norton (1997) explicam que os resultados financeiros só serão alcançados se 

houver pessoas motivadas, qualificadas e produtivas na organização. Isto mostra coerência 

nas respostas dadas pelos gestores na visão de gestão para a UnC. 

 Na sequência da mesma análise, agora do questionário aplicado, buscou-se saber a 

concordância sobre se os indicadores de desempenho são importantes para a mensuração das 

estratégias da instituição. Seu resultado está representado no gráfico 3: 
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Discordo Totalmente 0,0% 

Discordo 4,8% 

Não Concordo nem Discordo 2,4% 

Concordo 21,4% 

Concordo Totalmente 69,0% 

Não sei responder 2,4% 
 

Gráfico 3: Concordância quanto a importância de indicadores  para mensuração das estratégias 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 A representatividade da concordância é de 90,4%. Não deixa dúvida sobre a opinião 

dos gestores de todas as Unidades pesquisadas. A média de freqüência de resposta é de 4,61, 

próxima da escala “concordo totalmente", corroborando com os dados percentuais. O desvio 

padrão calculado é de 0,77, indicando uma dispersão menos heterogênea que as outras 

questões. 

 Essa informação vem ao encontro das respostas obtidas pelos entrevistados (quadro 

10), onde 100% deles dizem ser importante o uso de indicadores para a mensuração das 

estratégias da instituição em questão. Isso implica em mais uma relevante possibilidade para a 

aplicação do BSC na UnC, considerando que o BSC é um modelo de gestão que se utiliza de 

indicadores de desempenho para o alcance de resultados (HERRERO FILHO, 2005) 

 Ainda no aspecto sobre a importância de indicadores para mensuração das estratégias, 

se analisam na tabela 5 os resultados por unidades pesquisadas. 

 

Tabela 5: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a importância de indicadores de 
desempenho para mensuração das estratégias 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 0,00% 11,1% 0,00% 11,1% 77,8% 0,00% 4,56 1,01 
B 0,00% 0,00% 0,00% 16,7% 66,7% 16,7% 4,80 0,45 
C 0,00% 0,00% 0,00% 16,7% 83,3% 0,00% 4,83 0,41 
D 0,00% 0,00% 0,00% 37,5% 62,5% 0,00% 4,63 0,52 
E 0,00% 16,7% 0,00% 33,3% 50,0% 0,00% 4,17 1,17 
F 0,00% 0,00% 14,4% 14,3% 71,4% 0,00% 4,43 0,79 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 Percebe-se que apenas as Unidades A e E representam uma pequena parcela de 

respondentes quanto a discordância de que os indicadores de desempenho são importantes 

para a mensuração das estratégias. Foram essas Unidades também que apresentaram ter uma 
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dispersão maior em suas respostas evidenciadas pelos seus desvios padrão maior que as 

demais unidades pesquisadas. A Unidade F também tem uma pequena representatividade de 

indiferença quanto ao assunto. As demais Unidades apresentam a maioria das respostas 

indicando concordarem com este aspecto. 

 Mediante a compreensão dos dados obtidos, não haverá altas limitações entre os 

diferentes gestores das unidades na futura implantação do BSC, pois corroboram da mesma 

opinião com uma baixa divergência entre elas. 

Quanto a análise da situação sobre a gestão estratégica da instituição, focando na 

mensuração/avaliação do desempenho das estratégias, estão apresentadas no gráfico 4 e tabela 

6. A afirmação direcionada aos gestores é a seguinte: a instituição possui um processo formal 

de avaliação do desempenho das estratégias de gestão. 

 

Discordo Totalmente 11,9% 

Discordo 42,9% 

Não Concordo nem Discordo 23,8% 

Concordo 14,3% 

Concordo Totalmente 4,8% 

Não sei responder 2,4% 
 

Gráfico 4: Concordância quanto a existência de um processo formal de avaliação de desempenho  
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

Percebe-se que mais de 50% dos respondentes discordam da existência de um 

processo formal de mensuração do desempenho na instituição. É bastante significativa a 

quantidade de respostas daqueles que estão indecisos. A média ponderada na escala aplicada é 

de 2,56, o que confirma a tendência para a discordância dessa afirmação. O desvio padrão é 

de 1,05, mostrando novamente heterogeneidade nas respostas. 

Compreende-se de forma geral que a universidade necessita de uma formalização 

sobre as estratégias e sua respectiva avaliação e/ou mensuração. Isto torna oportuna a 

aplicação do BSC na instituição, pois o  modelo de gestão BSC, proporciona o desdobramento 

da estratégia em indicadores de desempenho que permitem a mensuração do resultado e a 

avaliação da eficácia da ação (KAPLAN; NORTON, 2000). 

 As respostas  por unidade pesquisada quanto a concordância sobre a afirmação da 

existência de um processo formal de avaliação de desempenho, estão na tabela 6: 
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Tabela 6: Respostas estratificadas sobre a concordância quanto a existência de processo formal de 
avaliação 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 
Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 
Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 11,1% 44,4% 11,1% 22,2% 11,1% 00,0% 2,78 1,30 
B 50,0% 33,3% 16,7% 0,00% 0,00% 00,0% 1,67 0,82 
C 16,7% 33,3% 33,3% 0,00% 0,00% 16,7%% 2,20 0,84 
D 0,00% 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 00,0% 2,75 1,16 
E 0,00% 33,3% 50,0% 16,7% 0,00% 00,0% 2,83 0,75 
F 0,00% 42,9% 28,6% 28,6% 0,00% 00,0% 2,86 0,90 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 
 

Percebendo a generalidade da discordância nas unidades da UnC, concerne a mais um 

indicativo para a possibilidade da aplicação do BSC. 

 Em uma análise geral desta categoria temática, se atribui as seguintes compreensões:  

Quanto ao entendimento, a maioria dos gestores estratégicos entende sobre formulação 

de estratégias alinhadas a missão e a visão, porém  há uma disparidade de opiniões quanto a 

existência deste alinhamento na Universidade. Quando analisadas as respostas juntamente aos 

gestores táticos se percebe através da média, uma pendência para a concordância de que as 

estratégias da instituição estão alinhadas com sua missão e visão, porém com grande 

diversidade nas respostas, corroborando com a primeira análise. Também se conclui que 

discordam em afirmar que existe uma disseminação e entendimento da estratégia em todos os 

níveis hierárquicos da instituição. 

Essa conclusão remete ao conceito definido por Kaplan e Norton (1997), de que o 

Balanced Scorecard é um modelo de gestão integrada que alinha as estratégias da organização 

com sua missão e visão e mensura o desempenho das estratégias definidas através de 

indicadores. Os mesmos autores também afirmam que para a aplicação do BSC uma das 

primeiras preocupações que os gestores devem ter é de proporcionar uma comunicação 

eficiente onde todos níveis hierárquicos dentro da organização entendam as estratégias 

definidas, os indicadores que serão mensurados e a relação de causa e efeito entre as 

estratégias e indicadores nas quatro perspectivas. 

A principal limitação compreendida neste contexto é do precário processo de 

comunicação entre os níveis da instituição  e a forma de gestão e principalmente de tomada de 

decisões descentralizada. As demais situações de entendimento tornam possível a aplicação 

do BSC mediante a clareza que o modelo proporcionará às divergências entre os gestores. 

 Quanto a necessidade, há concordância dos gestores sobre a necessidade de a 

universidade ter estratégias alinhadas a missão e visão, possibilitando a aplicação do BSC. 
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 A importância da gestão estratégica focada na mensuração das estratégias por 

indicadores é considerada unânime pelos gestores estratégicos, e muito alta (90,4%), quando 

inclusas as respostas dos gestores táticos. Portanto a informação é de que os gestores 

percebem a gestão estratégica como necessária e importante. 

 Os indicadores prioritários mais citados são os relacionados às pessoas da instituição, 

seguidos pelos financeiros. Essa conclusão torna-se bastante lógica quando comparadas a 

explicação de Kaplan e Norton (1997) quanto a estrutura do Balanced Scorecard. Os autores 

citam que essa estrutura  deve ser construída relacionando seus indicadores no sentido de 

ocasionar uma estruturação de causa e efeito. Neste caso fica bastante óbvia a questão de 

causa e efeito, uma vez que somente através da qualificação e eficiência das pessoas da 

instituição é que vai ocasionar o retorno financeiro, ou, conforme mencionado pelos 

entrevistados a sustentabilidade da instituição. 

 Quanto a situação atual da Universidade sobre a existência da mensuração do 

desempenho das estratégias, compreende-se como possibilidade para a aplicação do BSC. 

Essa compreensão se dá pelo fato de que seus gestores tendem a discordância da existência e 

da mensuração das estratégias, a qual será proporcionada pela aplicação do BSC. Aqui é 

importante considerar a análise por unidade pesquisada: elas apresentam diversidade nas 

respostas. Este fato pode estar atribuído na forma descentralizada de tomada de decisão, 

tornando a ação de mensuração maior em algumas do que em outras, novamente 

possibilitando a aplicação do BSC no sentido de padronizar as ações de gestão. Assim sendo, 

tanto os gestores estratégicos como táticos não tem total clareza quanto se as estratégias da 

UnC estão alinhadas a sua missão e visão, bem como não percebem seu entendimento e 

disseminação na instituição. 

 Compreende-se ainda que há efetivo compartilhamento de opiniões sobre a gestão da 

UnC por ambas as categorias dos respondentes estratégicos, pois não há uma diferença 

considerável nas opiniões em geral dos diretores presidentes/administrativos e nos diretores 

acadêmicos, apesar de apresentarem um perfil de formação acadêmica bastante eclética entre 

eles. 

 O fato da formação acadêmica dos gestores estratégicos da UnC se apresentarem de 

forma bastante diferenciada mostra, apesar da concordância entre todos, a necessidade de um 

rápido treinamento sobre o BSC, no caso de sua aplicação.  
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4.4.2  Compreensão das Informações Futuras e Situacionais para Proposição das  Diretrizes 

para Aplicação do BSC 

 

 

 As informações coletadas nas pesquisas realizadas para aplicação do BSC estão 

inteiramente relacionadas a sua teoria, principalmente no que reflete a sua estruturação. 

Portanto as abordagens realizadas aos entrevistados e aos respondentes dos questionários 

estão voltadas as quatro perspectivas do BSC (financeiras, clientes, processos internos e 

aprendizado e crescimento). Buscou-se por meio da pesquisa informações para a composição 

destas perspectivas e também sobre a situação atual de cada uma delas. 

 Esta categoria temática está composta pela quarta pergunta do roteiro de entrevista e 

das questões quatro a onze do questionário. 

 As respostas dos entrevistados não estão apresentadas exatamente na mesma ordem de 

perguntas e respostas realizadas na entrevista. Isto se justifica devido a amostra não ter um 

conhecimento aprofundado sobre o método, e diante a essa situação houve algumas respostas 

que foram citadas na pergunta de uma perspectiva, mas que está relacionada (conforme a 

teoria do BSC) a outra perspectiva. Assim sendo, coube a própria pesquisadora analisar as 

respostas e adequá-las em suas respectivas perspectivas.   

 Dá-se inicio a análise dos dados coletados pelas informações relacionadas à 

perspectiva financeira, apresentadas no quadro 10: 

 

Respondentes 
Administrativos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Financeira 

Respondente A  geração de receita.  
 
Respondente B 

taxa de inadimplência; ponto de equilíbrio dos cursos; orçamentos; custos diretos; 
margens de contribuição; cursos que estão gerando resultados para a instituição e os que 
não; custos indiretos; rentabilidade; sustentabilidade dos cursos; sustentabilidade da 
instituição. 

Respondente C  lucratividade; resultados; sobra de caixa; aplicação na instituição. 
Respondente D  
 

lucro/sobra; manutenção da instituição; controle de custos; orçamento participativo; 
cumprimento do orçamento. 

Respondente E  manutenção da universidade; sustentabilidade financeira. 
Respondente F lucro; rentabilidade; PL (patrimônio líquido); ponto de equilíbrio; orçamento; despesas de 

cada curso; fluxo financeiro  do caixa por curso; inadimplência; aplicação na instituição. 
 

Respondentes 
Acadêmicos 

Informações relevantes a serem consideradas na Perspectiva Financeira 

Respondente G  ponto de equilíbrio institucional; valor da mensalidade instituída. 
Respondente H  geração de receita pelos recursos; aplicação na universidade. 
Respondente I fluxo de caixa; resultado; manutenção. 
Respondentes J superávit; sustentabilidade financeira. 
Respondente K  manutenção da Universidade. 
Respondente L superávit; aplicação na instituição. 
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Respondente M superávit; aplicação na instituição. 
Quadro 10: Informações para a perspectiva financeira 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

 

 A partir das respostas dos entrevistados, coube a pesquisadora analisar e agrupar os 

termos iguais e semelhantes (exemplo: manutenção e sustentabilidade), com a finalidade de 

uma evidenciação mais objetiva de informações para elaboração da perspectiva financeira, a 

qual resultou em oito informações apresentadas no quadro 11. As informações estão 

colocadas em ordem decrescente por  quantidade de vezes que foram citadas, ou seja, a 

primeira informação foi citada por mais vezes entre os respondentes. 

 
Informações Coletadas Quantidade de 

vezes que foram 
citados 

Termos agrupados 

 
Sustentabilidade 

 
16 

Sustentabilidade de cursos e da instituição, manutenção da 
universidade, aplicação na instituição, sustentabilidade 
financeira, geração de receitas, valor da mensalidade 
instituída. 

Orçamento 10 Fluxo de caixa, custo diretos e indiretos, despesas. 
Superávit 10 Resultados, lucratividade, lucro, sobra de caixa. 
Ponto de Equilíbrio 03 Ponto de equilíbrio dos cursos. 
Inadimplência 02 Inadimplência, taxas de inadimplência. 
Rentabilidade 02 Rentabilidade. 
Margens de Contribuição 01 Margens de contribuição. 
Patrimônio líquido 01 PL. 
Quadro 11: Agrupamento das informações para a perspectiva financeira 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
 

 A análise demonstra que a sustentabilidade e o superávit foram lembrados tanto pelos 

gestores administrativos como pelos acadêmicos, o que mostra uma sincronia nas duas 

categorias de gestores. O orçamento, também sobressai diante aos demais, foi mais lembrado 

pelos diretores administrativos, bem como os outros indicadores. 

 Kaplan e Norton (1997) colocam como indicadores financeiros essenciais os 

seguintes: retorno sobre o investimento/valor econômico agregado, lucratividade, 

aumento/mix de receita e produtividade da redução de custos. Quando comparados estes 

indicadores com os do quadro onze, e reportando-os a uma atividade sem fins lucrativos, se 

verifica a proximidade entre o indicado pelos gestores e os indicados na teoria. 

 No sentido de verificar a situação da perspectiva financeira na instituição foi 

identificado, pelo questionário aplicado, se os gestores concordam sobre a existência de uma 

definição de estratégias focadas na eficiência financeira da instituição bem como se há 

avaliação de seu desempenho. As respostas estão apresentadas nos gráficos 5 e 6 e nas tabelas 

7 e 8. 
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Diante da afirmação: existe uma definição clara de estratégias e ações focadas na 

eficiência financeira da instituição, os gestores apontaram para os seguintes resultados: 

Discordo Totalmente 11,9% 

Discordo 26,2% 

Não Concordo nem Discordo 21,4% 

Concordo 35,7% 

Concordo Totalmente 2,4% 

Não sei responder 2,4% 
 

 
 
Gráfico 5: Concordância quanto a existência de estratégias e ações financeiras na instituição  
Fonte: Pesquisa Descritiva  Quantitativa, 2009 

 

 A percepção com esta afirmativa está bastante focada da alternativa concordância para 

baixo, ou seja, se somar a quantidade de resposta da escala 3 até a escala 1, soma quase 60% 

das respostas, bem maior do que as concordâncias. A média do grau de concordância é 2,90, 

portanto há tendência para a discordância quanto essa percepção. O desvio padrão é de 1,11, 

mostrando a heterogeneidade das respostas. 

 Apesar de cada unidade ter e manter um profissional responsável pelas questões 

financeiras, a percepção da maioria é da inexistência ou da pouca existência de estratégias 

para estas importantes questões. Esse fato é preocupante para a instituição, pois uma vez que 

sua situação financeira não tenha uma gestão com claros caminhos traçados, torna mais 

dificultosa a garantia de sustentabilidade da organização. 

Kaplan e Norton (1997) citam que a perspectiva financeira é valiosa para sintetizar as 

consequências econômicas imediatas das ações realizadas pelos gestores. 

 É importante considerar que apesar da instituição ser uma IES sem fins lucrativos e  

ter como principal objetivo o cumprimento de sua missão, a perspectiva financeira não deve 

ser desconsiderada, pois através dela é que a instituição terá a sustentabilidade para então 

cumprir sua missão. Diante disto a UnC deve considerar a perspectiva financeira como um 

meio para o cumprimento de sua missão e visão.  

Na sequência um demonstrativo das respostas desta mesma questão analisada por 

unidade pesquisada: 
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Tabela 7: Respostas estratificadas sobre a concordância quanto a existência de estratégias e ações 
financeiras na instituição 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 0,00% 33,3% 11,1% 44,4% 11,1% 0,00% 3,33 1,12 
B 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 0,00% 0,00% 2,00 1,26 
C 0,00% 33,3% 16,7% 33,3% 0,00% 16,7% 3,00 1,00 
D 12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 0,00% 0,00% 2,75 1,04 
E 0,00% 0,00% 16,7% 83,3% 0,00% 0,00% 3,83 0,41 
F 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 0,00% 0,00% 2,43 0,98 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

A opinião sobre a existência de estratégias com foco na perspectiva financeira entre as 

unidades é diversificada,  o que comprova a visão de cada um em conformidade com a sua 

forma autônoma de gestão.  

Apesar da diversificação nas respostas, nenhuma das unidades apresenta uma média 

que alcance a concordância, portanto se faz necessário o estabelecimento de estratégias 

focadas nas questões de sustentabilidade para todas as unidades da UnC.  

Relacionando esta questão com a de que os gestores consideram necessário um 

modelo de gestão que traduza a missão em estratégias e que consideram importante esse 

modelo gestão, direciona a uma possibilidade para a aplicação do BSC. 

 Além da existência da estratégia e ações das questões financeiras, os respondentes 

foram direcionados a informar sua opinião sobre a existência da mensuração/avaliação destas 

estratégias, pela seguinte afirmação contida no questionário: existe uma mensuração do 

desempenho financeiro da instituição. Os resultados estão no gráfico 6: 

Discordo Totalmente 16,7% 

Discordo 26,2% 

Não Concordo nem Discordo 19,0% 

Concordo 31,0% 

Concordo Totalmente 4,8% 

Não sei responder 2,4% 
 

 
Gráfico 6: Concordância quanto a existência da mensuração do desempenho financeiro  
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 Aqui as opiniões se mostram bastantes diversas também, ocorrendo significativamente 

em cada escala entre “discordo totalmente” e “concordo”. A discordância se mostra mais forte 

do que na questão anterior. A média de concordância de 2,80 está próxima a neutralidade com 
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indicação para a discordância, com um desvio padrão de 1,21, afirmando a dispersão das 

respostas quanto a média. Portanto os gestores entendem que há menos mensuração e 

avaliação do que estratégias das ações financeiras. Esse fato remete a falta de controle de 

ações na instituição. 

A importância da mensuração das estratégias financeiras é tão importante quanto a 

existência delas, pois é somente através da mensuração é que a instituição terá uma visão do 

cumprimento da estratégia, e de possíveis melhorias a serem realizadas.“As medidas 

financeiras de desempenho indicam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e 

execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros.” (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p 26) 

 A visualização da mesma questão por unidade pesquisada está demonstrada na tabela 

8: 

 

Tabela 8: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a existência de mensuração do 
desempenho financeiro 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 0,00% 22,2% 44,4% 22,2% 11,1% 0,00% 3,22 0,97 
B 50,0% 16,7% 0,00% 33,3% 0,00% 0,00% 2,17 1,47 
C 16,7% 0,00% 1,67% 33,3% 16,7% 16,7% 3,40 1,52 
D 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% 0,00% 0,00% 2,50 1,07 
E 0,00% 16,7% 16,7% 66,7% 0,00% 0,00% 3,50 0,84 
F 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 0,00% 0,00% 2,14 1,77 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

Bem como a existência das estratégias há diversidade nas respostas entre as unidades 

da mensuração e avaliação delas. É também notória a pendência para a discordância de todas 

as unidades uma vez que a maior média apresentada entre todas não chega a média da 

concordância. Isso mostra que é geral a falta de controle das ações financeiras na UnC. Um 

fato que pode justificar esse resultado é novamente pela autonomia  ora existente de gestão 

que cada um tem, com formas peculiares de gerenciamento e controle de seus ativos 

financeiros. 

A falta de controle é fator que pode levar a sérios riscos não só de crescimento, mas de 

sustentabilidade da instituição. Se este fato não for corrigido tornará o caminho para o 

cumprimento da missão da instituição mais árduo e moroso. Kaplan e Norton (1997, p 21) 

lembram: “O que não é medido não é gerenciado.” 



 

 

118

A aplicação do BSC na UnC trará uma forma clara de construir estratégias para as 

questões financeiras bem como mensurá-las. Mediante a fraca percepção dos gestores de 

forma geral sobre sua existência e mensuração, torna-se uma oportunidade para aplicação da 

ferramenta. 

Resumidamente a situação da perspectiva financeira dentro da instituição é vista, 

quanto sua existência e mensuração, de maneira diversa entre os gestores das unidades 

pesquisadas. Porém existe uma concordância maior sobre a existência delas do que de sua 

mensuração. Quanto às informações para uma futura aplicação do BSC, os indicadores 

considerados como importantes a serem mensurados na perspectiva financeira estão descritos 

no quadro 11.  

As informações para futura aplicação do BSC no que tange a perspectiva clientes estão 

descritas nos quadros 12 e 13. 

 

Respondentes 
Administrativos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Clientes 

Respondente A satisfação  do aluno; concorrência na educação a distância; captar alunos; permanência. 
Respondente B prospecção de alunos; manutenção do aluno; aluno egresso; fidelizar este cliente; 

satisfação do aluno. 
Respondente C satisfação dos clientes; dar continuidade dele e da maneira de você cativar ele. 
Respondente D mensalidade mais compatível com o que ele ganha; situação financeira do aluno 

Respondente E satisfação; concorrência. 
Respondente F prospecção de novos clientes; retenção desses novos clientes; evasão; satisfazê-los; pós 

venda. 
 

Respondentes 
Acadêmicos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Clientes 

Respondente G se ele (aluno) está satisfeito; acompanhamento do egresso. 
Respondente H identificar o perfil de nosso alunado; políticas de manutenção e retenção desses alunos; 

grau de satisfação. 
Respondente I indicadores de satisfação. 
Respondentes J satisfação do aluno; mensurar o resultado do egresso, o sucesso profissional dele. 
Respondente K não houve citação especifica. 
Respondente L fidelizar os alunos. 
Respondente M fidelização de alunos. 

Quadro 12: Informações para a perspectiva clientes 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

   

O agrupamento das informações para a perspectiva de clientes está no quadro 13: 

 
Informações Coletadas Quantidade de 

vezes que foram 
citados 

Termos agrupados 

 
Satisfação 

 
09 

satisfação  do aluno; satisfação dos clientes; satisfação; 
satisfazê-los; se ele está satisfeito; grau de satisfação; 
indicadores de satisfação. 

Retenção 04 permanência; manutenção do aluno; retenção desses novos 
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clientes; políticas de manutenção e retenção desses alunos. 
Fidelização 04 fidelizar este cliente; da continuidade dele e da maneira de 

você cativar ele; fidelizar os alunos; fidelização de alunos. 
Acompanhamento do 

egresso 
04 Aluno egresso; pós-venda; acompanhamento do egresso; 

mensurar o resultado do egresso, o sucesso profissional 
dele. 

 
Perfil dos alunos 

 
03 

mensalidade mais compatível com o que ele ganha; situação 
financeira do aluno; 
identificar o perfil de nosso alunado. 

Prospecção 03 Captar alunos; prospecção de alunos; prospecção de novos 
clientes. 

Concorrência 02 concorrência na educação a distância; concorrência. 
Evasão 01 Evasão. 

Quadro 13: Agrupamento das informações para a perspectiva clientes 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
 

 A informação citada com maior frequência nas duas categorias de gestores foi a 

satisfação. As informações quanto a retenção de alunos, fidelização e acompanhamento de 

egressos obtiveram a mesma quantidade de indicações, bem como as informações de 

prospecção e de perfil. O indicador citado somente por um entrevistado foi o de evasão. Nota-

se que não há informações que carrega maior importância quanto a opinião dos entrevistados, 

pois tanto os diretores administrativos como os acadêmicos responderam na mesma proporção 

os possíveis indicadores. 

 Na perspectiva de clientes, Kaplan e Norton (1997) colocam que as medidas essenciais 

são: participação de mercado, aquisição de clientes, retenção de clientes, lucratividade dos 

clientes e satisfação dos clientes. Assim sendo, é  perceptível a concordância entre os dados 

obtidos na pesquisa e os da teoria do BSC, para futura elaboração da perspectiva e aplicação 

do modelo de gestão.  

A situação da perspectiva dos clientes começa com a seguinte afirmação constante no 

questionário aplicado: existe uma definição clara de estratégias e ações focadas nos clientes. 

O resultado está no gráfico 7: 

Discordo Totalmente 7,1% 

Discordo 28,6% 

Não Concordo nem Discordo 23,8% 

Concordo 35,7% 

Concordo Totalmente 2,4% 

Não sei responder 2,4% 
 

Gráfico 7: Concordância quanto a existência de estratégias e ações nos clientes/alunos 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 
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 Nessa percepção há uma grande parcela de diversidade de opiniões. O índice de 38,1% 

de concordância mostra uma parcela significativa daqueles que assim entendem, porém a 

porcentagem de discordância de 35,7% fica muito próxima a opinião contrária. Não se pode 

também deixar de notar aqueles que se mostraram indecisos com 23,8%. A média de 2,98 

deixa clara essa diversidade de repostas, com uma pendência para a discordância. O desvio 

padrão calculado é de 1,04, demonstrando considerável heterogeneidade. 

 A falta de clareza sobre a existência de estratégias focadas nos clientes pelos gestores 

da UnC é fator preocupante, principalmente no contexto competitivo em as IES se encontram 

atualmente, tornando cada vez mais árdua a tarefa de captação de alunos/clientes.  

 As organizações precisam identificar quais são os segmentos de clientes que querem 

competir e estabelecer estratégias para buscá-los e mantê-los. Esses segmentos representam a 

fonte que irá produzir o componente receita dos objetivos financeiros (KAPLAN; NORTON, 

1997).   

 Se a UnC não tiver estabelecida estratégias que foquem  a identificação e captação de 

alunos bem como a satisfação e retenção deles, tornará praticamente impossível o 

cumprimento de suas estratégias financeiras. Muito maior e além das questões financeiras está 

o cumprimento de sua missão, pois é através deste público que serão efetivadas as ações que a 

universidade tem como missão.  

 As análises estratificadas estão na tabela 9. 

  

Tabela 9: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a existência de estratégias e ações focadas 
nos clientes/alunos 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 22,2% 22,2% 44,4% 11,1% 0,00% 0,00% 2,44 1,01 
B 16,7% 66,7% 0,00% 16,7% 0,00% 0,00% 2,17 0,98 
C 0,00% 33,3% 0,00% 50,0% 0,00% 16,7% 3,20 1,10 
D 0,00% 12,5% 25,0% 62,5% 0,00% 0,00% 3,50 0,76 
E 0,00% 16,7% 33,3% 50,0% 0,00% 0,00% 3,33 0,82 
F 0,00% 28,6 28,6% 28,6% 14,3% 0,00 3,29 1,11 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 A tabela 9 demonstra que todas as Unidades têm um posicionamento de discordância e 

neutralidade quanto à existência de estratégias e ações focadas nos clientes/ alunos. 

 Diante esse resultado, as estratégias focadas nos clientes se mostra necessária em todas 

as unidades da UnC, oportunizando a aplicação do BSC. A oportunidade está relacionada 
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novamente com a concordância sobre a necessidade e importância do modelo de gestão na 

UnC, indicadas pelos gestores. 

Relacionado ainda à perspectiva clientes, agora quanto a mensuração das estratégias, 

os respondentes opinaram na escala de concordância sobre a seguinte afirmação: existe  

mensuração do desempenho da Instituição que avalia se a proposição de valor dela para os 

alunos está alcançando os resultados esperados como a satisfação e retenção dos alunos, 

conquista de novos alunos e participação da instituição no mercado. Os resultados estão no 

gráfico 8: 

Discordo Totalmente 7,1% 

Discordo 23,8% 

Não Concordo nem Discordo 31,0% 

Concordo 35,7% 

Concordo Totalmente 2,4% 

Não sei responder 0,0% 
 

 
Gráfico 8: Concordância quanto a existência de mensuração dos processos focados nos clientes/alunos 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 A análise do quesito mensuração do desempenho das ações relacionadas aos alunos, 

está muito próxima a opinião dos respondentes quanto a existência delas. A maior variação de 

respostas somente se inverteu nas possibilidades de respostas nem concordo, nem discordo (3) 

e discordo (2), onde a discordância ficou um pouco maior. A média de frequência de respostas 

é de 3,02. O desvio padrão é de 1,00. 

 Cabe uma pergunta sobre as respostas colocadas da mensuração das estratégias bem 

como a de existência delas: se não há uma concordância sobre a existência de estratégias 

focadas em seus clientes e menos ainda da mensuração e avaliação delas, como a instituição  

irá saber se está cumprindo sua missão? 

 O caminho ora traçado pela missão que foca: desenvolvimento da sociedade e de 

possibilitar o crescimento sócio-econômico e político-cultural, só poderá ser cumprido se a 

universidade focar num segmento de clientes que ingressarão, permanecerão e sairão 

satisfeitos com o valor recebido da instituição. Esses clientes deverão receber valor através do 

ensino pesquisa e extensão e através da qualidade e satisfação do valor recebido, criar valor 

para a sociedade através de seu trabalho. 
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 Estes fatos muito direcionados as funções acadêmicas de uma IES, demonstram a 

necessidade de um modelo que gerencie estas ações. Portanto é uma oportunidade que 

possibilita a aplicação do BSC. 

 A análise das respostas por unidade está apresentada na tabela 10: 

 

Tabela 10: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a existência de mensuração dos 
processos focados nos clientes/alunos 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 0,00% 0,00% 2,89 1,05 
B 16,7% 50,0% 0,00% 33,3% 0,00% 0,00% 2,50 1,22 
C 0,00% 33,3% 33,3% 33,3% 0,00% 0,00% 3,00 0,89 
D 12,5% 12,5% 0,00% 75,0% 0,00% 0,00% 3,38 1,19 
E 0,00% 16,7% 66,7% 16,7% 0,00% 0,00% 3,00 0,63 
F 0,00% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 0,00% 3,29 0,95 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

Há coerência nas respostas quanto a existência de estratégias e ações (tabela 9) e a sua 

mensuração (tabela 10), pois as unidades percebem mais a existência e menos a mensuração 

delas. A análise demonstra a carência em todas as unidades do estabelecimento de estratégias 

e também da mensuração delas em todas as unidades da UnC, oportunizando o modelo de 

gestão em questão. 

 Resumindo, as informações para a perspectiva clientes são as seguintes: a situação 

atual da universidade nesta perspectiva é que os gestores das unidades pesquisadas 

corroboram com na percepção da pouca existência de estratégias e ações focadas nos 

clientes/alunos bem como na sua respectiva mensuração. Isto deixa uma larga lacuna a ser 

trabalhada, oportunizando a tradução da missão e visão em estratégias e a criação de 

indicadores de desempenho para a mensuração delas. Quanto as informações para futura 

aplicação são aquelas apresentadas no quadro 13. 

 A identificação das informações focadas na perspectiva de processos internos está 

representada: para futura aplicação nos quadros 14 e 15; e,  situacional nos gráficos 9 e 10 e 

nas tabelas 11 e 12. 

 As respostas relacionadas às informações consideradas relevantes a serem mensuradas 

na perspectiva de processos internos estão na sequência: 
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Respondentes 
Administrativos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Processos Internos 

 
 
 

Respondente A 

Processo de unificação da universidade; clareza de sua estrutura organizacional; há 
algumas confusões na estrutura hierárquica e na estrutura de órgão superior ou setorial; 
alinhamento ações administrativas voltadas a instituição; planejamento estratégico; 
padronização dos sistemas de informação; detalhamento de procedimentos; o fluxo de 
todas as informações que possam convergir para os objetivos principais da instituição; 
alinhamento entre o mercado de trabalho exige e aquilo que o aluno também tem como 
sonho para sua vida profissional. 

Respondente B Revisão dos processos; otimização dos processos; mudar processos; comunicação interna. 

Respondente C Dinamizar o funcionamento da instituição. 
 

Respondente D 
Ter uma forte estrutura administrativa e acadêmica; conversarem entre si, estamos hoje 
com Campus da nossa Universidade que a área acadêmica não conversa com a área 
administrativa e isso é prejudicial. 

Respondente E Consolidação da unificação dos CNPJ; efetuarmos um grande planejamento; rever o PIDI. 
 

Respondente F 
Unificação dos CNPJ; padronização dos sistemas de informação; processo de informação; 
integração das informações; controles falhos; controle pagamento mensalidade; processo 
interno de controle, principalmente financeiro; como é que está a empregabilidade 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Processos Internos 

 
Respondente G 

Comunicação; criar um ambiente Universitário, voltado para a reflexão, criar um ambiente 
possível de discussão de reflexão sobre essa necessidade de estar renovando; funcionar 
independente de quem estiver no comando. 

 
Respondente H 

Agilidade nos processos; informatização dos processos; repensar as atividades dos 
processos; identificar expectativas da comunidade no que tange a novos cursos de 
graduação, de pós-graduação lato e stricto sensu; a produtividade do funcionário. 

Respondente I A informação chega muito truncada (comunicação); a forma que é trazida a informação. 
Respondentes J Produtividade. 
Respondente K Ter descrito quais são as funções desse setor; mensurar o desejo dessa comunidade em 

relação o que a instituição possa oferecer. 
Respondente L Padronizar as nossas informações entre todos os campi; eliminar entre nós é a 

concorrência interna; disseminar o funcionamento da hierarquia da Universidade. 
Respondente M Como esta a operacionalização dos setores; os funcionários conhecerem a instituição; 

expectativa do mercado. 
Quadro 14: Informações para a perspectiva processos internos 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
 

  No quadro 15 está o agrupamento das informações para a perspectiva de processos 

internos, em conformidade com as respostas concedidas. 

 

Informações 
Coletadas 

Quantidade 
de vezes que 

foram citados 

Termos agrupados 

 
Padronização das 
informações e dos 

sistemas 

 
 

08 

Padronização dos sistemas de informação; Revisão dos processos; 
mudar alguns processos; padronização dos sistemas de informação; 
integração das informações; informatização dos processos; repensar 
as atividades dos processos; padronizar as nossas informações entre 
todos os campi. 

 
 
 

Comunicação 

 
 
 

06 

O fluxo de todas as informações que possam convergir para os 
objetivos principais da instituição; comunicação interna; 
conversarem entre si, estamos hoje com Campus da nossa 
Universidade que a área acadêmica não conversa com a área 
administrativa e isso é prejudicial; processo de informação; 
comunicação; a informação chega muito truncada (comunicação); a 
forma que ela é trazida a informação das pessoas envolvidas. 
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Demanda de cursos 

 
 
 

05 

Alinhamento entre o mercado de trabalho exige e aquilo que o aluno 
também tem como sonho para sua vida profissional; como é que ta a 
empregabilidade; identificar expectativas da comunidade no que 
tange a novos cursos de graduação, de pós graduação lato e stricto 
sensu; mensurar o desejo dessa comunidade em relação o que a 
instituição possa oferecer; expectativa do mercado. 

 
Produtividade 

 
06 

Otimização dos processos; dinamizar o funcionamento da instituição; 
agilidade nos processos; produtividade; como esta a 
operacionalização dos setores. 

 
Clareza na estrutura 

hierárquica 

 
 

05 

Clareza de sua estrutura organizacional; há algumas confusões na 
estrutura hierárquica e na estrutura de órgão superior ou setorial; 
eliminar entre nós é a concorrência interna; disseminar o 
funcionamento da hierarquia da Universidade; os funcionários 
conhecerem a instituição. 

Controles 
administrativos 

04 Alinhamento ações administrativas voltadas a instituição; controles 
falhos; controle pagamento mensalidade; processo interno de 
controle, principalmente financeiro 

Formalização da 
Estrutura jurídica e 

administrativa 

04 Processo de unificação da universidade; ter uma forte estrutura 
administrativa e acadêmica; consolidação da unificação dos CNPJ; 
unificação dos CNPJ. 

Mapeamento e fluxo 
das funções e setores 

03 Detalhamento de procedimentos; funcionar independente de quem 
estiver no comando; ter descrito quais são as funções desse setor. 

Planejamento 03 Planejamento estratégico; efetuarmos um grande planejamento; rever 
o PIDI. 

 
Inovação 

 
01 

Criar um ambiente Universitário, voltado para a reflexão, criar um 
ambiente possível de discussão de reflexão sobre essa necessidade de 
estar renovando. 

Quadro 15: Agrupamento das informações para a perspectiva processos internos 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
 

 A informação coletada com maior frequência de respostas foi sobre a padronização 

das informações e dos sistemas de informações, seguido da comunicação. Ambos são 

considerados críticos tanto pelos diretores presidentes como pelos acadêmicos. “Na 

perspectiva dos processos internos da empresa, os executivos identificam os processos mais 

críticos para os objetivos dos clientes e acionistas.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 97) 

A busca pela demanda dos cursos, a produtividade dos trabalhos e a clareza na 

estrutura hierárquica, obtiveram a mesma frequência de respostas por ambas as categorias de 

respondentes. Os controles administrativos, a formalização da estrutura jurídica 

administrativa, o mapeamento e fluxo das funções e setores e o planejamento também são 

preocupações desses gestores. A inovação, que está contida como parte da perspectiva 

aprendizado e crescimento conforme orientam Kaplan e Norton (1997), foi interpretada na 

resposta de apenas um entrevistado. 

Os processos internos são específicos em cada organização, mas devem ser utilizados 

no sentido de criar valor para o cliente e por conseqüência produzir superávit. Porém devem 

ser construídos por três processos principais: inovações, operações e serviço pós-venda 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 
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Os processos citados pelos criadores do BSC comparados aos dados do quadro 15 são 

concordantes. A complementação aos processos indicados pelos gestores cabe somente ao  

processo de pós-venda, o qual não foi citado pelos entrevistados. 

A situação da perspectiva dos processos internos da universidade quanto à existência 

de estratégias e sua mensuração estão apresentadas na sequência. 

 Quando  os respondentes foram confrontados com a afirmação: existe uma definição 

clara de estratégias e ações focadas na eficiência dos processos internos da instituição, 

apresentaram as seguintes respostas (gráfico 9): 

Discordo Totalmente 9,5% 

Discordo 33,3% 

Não Concordo nem Discordo 38,1% 

Concordo 11,9% 

Concordo Totalmente 4,8% 

Não sei responder 2,4% 
 

 
Gráfico 9: Concordância quanto a existência de estratégias e ações nos processos internos 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 A análise sobre a concordância da existência de estratégias e ações dos processos 

internos mostra-se mais negativa do que a de questões financeiras. A neutralidade e a 

discordância (42,8%), são predominantes. Para deixar uma visão mais concreta destas 

respostas a média de  freqüência de respostas de 2,68, vem a esclarecer a predominância da 

discordância sobre o assunto. O desvio padrão é de 0,99. 

 A divergência entre os gestores sobre a existência de  estratégias e ações dos processos 

internos remete a preocupação dos gestores estratégicos com a padronização das informações 

e dos sistemas. É difícil se posicionar sobre existência de ações que são realizadas de 

maneiras diferentes em cada unidade ou até mesmo em cada setor da UnC, pois apesar de 

serem da mesma instituição realizam seus processos internos de forma diferenciada. 

 A análise estratificada por unidade sobre a existência de estratégias e ações focadas 

nos processos internos se encontra na tabela 11. 
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Tabela 11: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a existência de estratégias e ações de 
processos internos 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 0,00% 55,6% 11,1% 11,1% 22,2% 0,00% 3,00 1,32 
B 33,3% 50,0% 16,7% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83 0,75 
C 16,7% 16,7% 50,0% 0,00% 0,00% 16,7% 2,40 0,89 
D 0,00% 25,0% 50,0% 25,0% 0,00% 0,00% 3,00 0,76 
E 0,00% 16,7% 66,7% 16,7% 0,00% 0,00% 3,00 0,63 
F 14,37% 28,6% 42,9% 14,3% 0,00% 0,00% 2,57 0,98 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

 Na análise entre as unidades pesquisadas predomina a neutralidade com 

direcionamento a discordância como na análise anterior, portanto mostra a necessidade de 

elaborar estratégias e ações para essa perspectiva.  

Os gestores se mostram confusos em relação à existência de estratégias em todas as 

unidades. Uma vez elaboradas estratégias e ações, irão nortear a condução dos processos 

internos em todas as unidades. Esse fato pode ser considerado como oportunidade para 

implantação do BSC.  

Ainda relacionado à situação dos processos internos, agora sobre a mensuração de suas 

estratégias e ações, os respondentes demonstraram a seguinte opinião apresentada no gráfico 

10: 

Discordo Totalmente 14,3% 

Discordo 35,7% 

Não Concordo nem Discordo 21,4% 

Concordo 23,8% 

Concordo Totalmente 4,8% 

Não sei responder 0,0% 
 

Gráfico 10: Concordância quanto a mensuração nos processos internos 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

A soma da porcentagem de discordância é de 50% supera aquelas que concordam com 

existência. A média ponderada de 2,69 deixa clara a pendência para a discordância deste 

aspecto. O desvio padrão é de 1,14. 

Um fator interessante a ser considerado nesta análise é de que os gestores têm uma 

concordância maior quanto à mensuração das estratégias do que da própria existência delas, 

mostrando incoerência em suas respostas. Esse fato torna claro novamente o quanto seus 



 

 

127

gestores estão confusos quanto a existência e a mensuração de estratégias e ações dos 

processos internos.  

Para que a organização tenha sucesso em seus objetivos financeiros e de clientes se faz 

necessário processos internos eficientes. Caso a UnC não estabeleça ações claras dos 

processos internos, dificilmente conseguirão uma eficiência nos seus objetivos focados nos 

clientes e na sustentabilidade, pois os processos internos são o caminho a ser seguido para o 

alcance desses objetivos. 

Costa (2006) evidencia que é na perspectiva de processos internos que a organização 

define o que precisa ser melhorado ou criado para atender aos atributos importantes para os 

clientes. 

 Os dados referentes as respostas da mesma questão por unidade pesquisada, está na 

tabela 12: 

 
Tabela 12: Respostas estratificadas sobre a concordância quanto a existência de mensuração dos processos 
internos 
      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 0,00% 55,6% 22,2% 11,1% 11,1% 0,00% 2,78 1,09 
B 50,0% 33,3% 0,00% 16,7% 0,00% 0,00% 1,83 1,17 
C 16,7% 33,3% 50,0% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33 0,82 
D 0,00% 25,0% 0,00% 75,0% 0,00% 0,00% 3,50 0,93 
E 0,00% 50,0% 16,7% 33,3% 0,00% 0,00% 2,83 0,98 
F 28,6% 14,3% 42,9% 0,00% 14,3% 0,00% 2,57 1,40 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 Analisa-se que a Unidade B permanece com a mesma sequência de respostas de 

discordância quanto a existência da mensuração e a existência das estratégias e ações focadas 

nos processos internos, apresentando novamente a menor média (1,83). Quanto à mensuração 

das estratégias há uma contradição da Unidade D, que apresentou aqui a maior média de 

concordância (3,50), quando comparado com a questão anterior (tabela 10), ou seja, a 

Unidade D tem uma concordância menor de que existe estratégias e ações focadas nos 

processos internos, mas apresenta uma maior média de concordância com a mensuração delas. 

 As demais Unidades apresentaram maior coerência nas respostas, quanto a existência e 

a mensuração das estratégias focadas em processos internos, pois concordam mais com a 

existência do que com a sua respectiva mensuração. 

 Apesar das divergências das respostas, ainda é perceptível a incerteza e a discordância 

entre os gestores, portanto a necessidade da implementação de estratégias e ações e suas 

respectivas mensurações se faz necessária em todas as unidades pesquisadas.  
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A implementação dará um “norte” para os trabalhos a serem executados, e maior 

eficiência nos resultados. Nos processos internos, “o nível de eficiência da empresa passa a 

ser determinado em função de atividades que realmente auxiliem no desenvolvimento de 

maior capacidade competitiva no mercado.” (FERNANDES; BERTON, 2005, p 189). 

A análise geral sobre a perspectiva de processos internos leva a compreensão de que as 

informações para futura aplicação do BSC indicam que a instituição tem uma situação crítica 

quanto o entendimento de sua estrutura organizacional. Estabelecer indicativos de 

padronização das informações e seus sistemas, a formalização de uma estrutura hierárquica, a 

melhoria na comunicação, controles administrativos, mapeamento do fluxo de informações e 

um bom planejamento podem ser um bom caminho para apoiar na solução desta situação 

crítica, apontada pelos respondentes. 

Compreende-se também que os gestores têm necessidade de estabelecimento efetivo 

de estratégias e ações focadas nos processos internos e principalmente indicadores para sua 

mensuração. As informações para uma futura composição da perspectiva estão apresentadas 

no quadro 15 e corroboram com as indicadas pela teoria do BSC. 

 Quanto a situação da existência das estratégias e sua respectiva mensuração, leva a 

compreender que os gestores não tem uma clareza sobre o assunto, pois apresentam resultados 

muito próximos a média que indica neutralidade e também quando obtém uma média maior 

quanto a mensuração da estratégia do que de sua própria existência, ou seja, eles confundem o 

entendimento quando afirmam que há mensuração e não há estratégia. A diversidade nas 

respostas por unidade pesquisada é considerável, indicando novamente sua forma autônoma 

de gestão. 

 A última perspectiva apontada no modelo do BSC é a de aprendizado e crescimento. 

As informações para esta perspectiva estão descritas na seqüência. 

 Quanto as informações desta perspectiva, para futura aplicação do BSC, estão 

relacionadas no quadro 16: 

 

Respondentes 
Administrativos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Aprendizado e 
Crescimento 

 
Respondente A 

Política de cargos e salários  e principalmente carreira. Isso  tanto pra técnico 
administrativo quanto docentes; avaliação de desempenho; seja professor ou funcionário, 
ele precisa atender as expectativas daquela atividade pela qual ele foi contratado; treinar 
funcionários; capacitar. 

 
Respondente B 

Capacitação; treinamento; desenvolvimento de carreira dos nossos funcionários; 
endomarketing; plano de carreira; avaliação de desempenho; ter critérios objetivos de 
saber se é um funcionário com o perfil que você busca.. 

 
Respondente C 

Investimento nos recursos humanos; temos que estar capacitando, investindo, apostando 
no funcionário em si, como docente tanto como no funcionário próprio o técnico. 

Respondente D Procurar qualificar nosso corpo docente cada vez mais com doutorado, mestrado, 
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 especialização. 
 

Respondente E 
Quando você fala em docentes é a qualificação ; desempenho dessas pessoas em classe; na 
questão do técnico administrativo também a preparação do nosso pessoal; atendimento ao 
nosso cliente; treinamento de nosso pessoal técnico administrativo da parte da logística do 
atendimento. 

 
Respondente F 

Professor  insatisfeito; professor entender as políticas da Universidade; introduzir plano de 
cargos, carreira e salários; clima organizacional; carreira de professor; colocar uma 
previdência complementar; um plano de saúde; evolução do técnico administrativo; 
programa de descontos dentro da UnC para os funcionários. 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Aprendizado e 
Crescimento 

Respondente G Relação professor e aluno extra sala de aula; alguns não têm noção, o que é uma 
Universidade. 

Respondente H Avaliação do desempenho docente; formação deles deve estar adequada ao cargo a função 
que ele exerce; formação continuada. 

Respondente I Qualificação. 
Respondentes J Formação acadêmica; avaliação da aplicação de seus conhecimentos adquiridos em 

mestrados e doutorados efetivamente nos cursos. 
Respondente K Satisfação cliente interno; se as pessoas ou os setores têm a eficiência necessária para 

essas funções. 
Respondente L Fidelizarmos nossos funcionários e nossos professores; valorização professores e 

funcionários; capacitação de todos os funcionários; plano de carreira e salários. 
 
Respondente M  

Indicador do desempenho docente; treinamento técnico administrativo; dar cursos aos 
nossos administrativos; o clima organizacional; as vezes as pessoas precisam ser 
remanejadas; muitos de nossos funcionários não conhecem a nossa instituição. 

Quadro 16: Informações para a perspectiva aprendizado e crescimento 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

 

  O agrupamento das informações para a perspectiva de aprendizado e crescimento está 

no quadro 17. 

 

Informações 
Coletadas 

Quantidade 
de vezes que 

foram citados 

Termos agrupados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Treinar funcionários; capacitar; capacitação; treinamento; investimento 
nos recursos humanos; nós sempre temos que estar capacitando, 
investindo, apostando no funcionário em si, como docente tanto como 
no funcionário próprio o técnico; procurar qualificar nosso corpo 
docente cada vez mais com doutorado, mestrado, especialização; 
quando você fala em docentes é a qualificação; formação deles deve 
estar adequada ao cargo a função que ele exerce; formação continuada; 
qualificação; formação acadêmica; capacitação de todos os 
funcionários; na questão do técnico administrativo também a 
preparação do nosso pessoal; atendimento ao nosso cliente; 
treinamento de nosso pessoal técnico administrativo da parte da 
logística do atendimento; evolução do técnico administrativo; alguns 
não tem noção, o que é uma Universidade; relação professor e aluno 
extra sala de aula; professor entender as políticas da Universidade; 
treinamento técnico administrativo; dar cursos aos nossos 
administrativos; muitos de nossos funcionários não conhecem nossa 
instituição. 

 
 

Plano de Carreira 

 
 

06 

Política de cargos e salários  e principalmente carreira. Isso  tanto pra 
técnico administrativo quanto docentes; desenvolvimento de carreira 
dos nossos funcionários;  plano de carreira; introduzir plano de cargos, 
carreira e salários; carreira de professor; plano de carreira e salários. 
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Avaliação de 
desempenho 

 
 

06 

Avaliação de desempenho; desempenho dessas pessoas em classe; 
avaliação do desempenho docente; avaliação da aplicação de seus 
conhecimentos adquiridos em mestrados e doutorados efetivamente 
nos cursos; Indicador do desempenho docente. 

Clima 
Organizacional 

 
06 

Endomarketing; professor  insatisfeito; clima organizacional; satisfação 
cliente interno; fidelizarmos nossos funcionários e nossos professores. 

 
Benefícios 

 
04 

Colocar uma previdência complementar; um plano de saúde; programa 
de descontos dentro da UnC para os funcionários; valorização 
professores e funcionários. 

 
Descrição de 

cargos e funções 

 
 

04 

Seja professor ou funcionário, ele precisa atender as expectativas 
daquela atividade pela qual ele foi contratado; ter critérios objetivos de 
saber se é um funcionário com o perfil que você busca; se as pessoas 
ou os setores tem a eficiência necessária para essas funções; as vezes 
as pessoas precisam ser remanejadas. 

Quadro 17: Agrupamento das informações para a perspectiva aprendizado e crescimento 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009  
 

 A qualificação docente e dos técnicos administrativos é a informação que teve maior 

representatividade na opinião da grande maioria dos respondentes. As informações com uma 

freqüência de respostas menor que a anterior, mas bastante significativa, é quanto a 

necessidade do uso efetivo do plano de carreira da instituição e da avaliação do desempenho 

das pessoas que nela trabalham. O monitoramento do clima organizacional da instituição 

também foi bastante considerado pelos entrevistados, seguidos da identificação da 

necessidade de benefícios para os empregados e por último a necessidade de uma descrição de 

cargos e funções. 

  Em uma análise entre as respostas das duas categorias de respondentes, nota-se que os 

diretores administrativos têm uma maior preocupação com o plano de carreira e a concessão 

de benefícios. Os demais itens estão equilibrados nas percepções dos gestores.  

 As medidas essenciais de aprendizado e crescimento indicadas por Kaplan e Norton 

(1997) são: satisfação e retenção dos funcionários e lucratividade por colaborador. Quando 

comparadas com os resultados obtidos e apresentados no quadro 17, é possível perceber há 

necessidade do acréscimo das medidas colocadas na teoria. 

A situação sobre a existência de estratégias focadas no aprendizado e crescimento está 

representada no gráfico 11, pelas respostas a seguinte afirmação: existe uma definição clara 

de estratégias e ações sobre o aprendizado e crescimento das pessoas que trabalham na 

instituição. 
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Discordo Totalmente 11,9% 

Discordo 40,5% 

Não Concordo nem Discordo 31,0% 

Concordo 14,3% 

Concordo Totalmente 2,4% 

Não sei responder 0,0% 
 

Gráfico 11: Concordância quanto a existência de estratégias e ações no aprendizado e crescimento 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 A discordância na percepção dos respondentes sobre a existência de estratégias e ações 

no aprendizado e crescimento está na maioria das respostas, apresentando em sua soma uma 

porcentagem de 52,4%. A média ponderada de 2,55 concretiza a tendência da discordância. O 

desvio padrão é de 0,97. 

A veracidade da inexistência ou pouca existência de estratégias focadas nas pessoas da 

instituição é refletida diante que essa opinião foi dada pelos próprios gestores da universidade, 

ou seja, aqueles que deveriam propor tais estratégias para que sua própria equipe tenha um 

bom desenvolvimento nas funções e tarefas confiadas. 

 O bom desempenho das pessoas é a “chave de ignição” para que todos os processos 

funcionem de forma eficiente dentro de qualquer organização. Uma equipe produtiva, 

motivada e eficiente direciona ao sucesso dos objetivos da organização.  

 A perspectiva de aprendizado e crescimento corresponde “à capacidade que a empresa 

possui em manter seu capital intelectual com elevado grau de motivação, satisfação interna e 

produtividade. (FERNANDES; BERTON, 2005, p. 189). 

 Na perspectiva de aprendizado e crescimento são analisados o capital humano da 

organização, que segundo Herrero Filho (2005), viabilizam os objetivos das demais 

perspectivas do BSC. 

Niven (2005, p 20) evidencia que as pessoas, representadas pela perspectiva 

aprendizado e crescimento no BSC, “são a base sobre a qual a edificação inteira do Balanced 

Scorecard será construída.”  

Estratégias bem definidas focando o desenvolvimento das pessoas com o propósito de 

agregar valor para a UnC, por meio de seus trabalhos, é uma forma de estabelecer a base para 

a eficiência dos processos da instituição e por conseqüência dos resultados deles. Portanto 

essa situação deixa uma oportunidade para a implantação do BSC na UnC. 
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 A resposta das unidades pesquisadas sobre a existência de estratégias focadas nas 

pessoas da instituição (da perspectiva de aprendizado e crescimento), está na tabela 13. 

 
Tabela 13: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a existência de estratégias e ações 

focadas no aprendizado e crescimento das pessoas da instituição 
      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 0,00% 0,00% 2,56 1,01 
B 16,7% 50,0% 0,00% 16,7% 16,7% 0,00% 2,67 1,51 
C 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 0,00% 0,00% 2,33 1,03 
D 12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 0,00% 0,00% 2,63 0,92 
E 0,00% 50,0% 50,0% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50 0,55 
F 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 0,00% 0,00% 2,57 0,98 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

As respostas de concordância sobre a existência de estratégias e ações focadas no 

aprendizado e crescimento das pessoas da instituição tiveram uma variação muito pequena em 

sua média, sendo a menor de 2,33 na Unidade C e a maior de 2,67 na Unidade B. Sendo 

assim, é simples  concluir que as respostas de todas as unidades pesquisadas têm em comum a 

discordância deste item. 

A pouca variação nas respostas entre as unidades foca a situação geral quanto a 

necessidade de serem criados pilares para a condução do capital humano, em todas as 

unidades da UnC. Se forem elaboradas estratégias para as pessoas na corporação UnC e todas 

as unidades implementarem a estratégia focando em resultados, a universidade receberá como 

retorno o reconhecimento da excelência em suas atividades pelos clientes e por decorrência 

sua sustentabilidade. 

A perspectiva de aprendizado e crescimento ganha maior importância à medida que as 

pessoas da organização são representantes da capacidade de gerar atitudes eficientes e 

eficazes, proporcionando como conseqüência ganho de competitividade (FERNANDES; 

BERTON, 2005). 

A afirmação sobre a existência de  mensuração do desempenho do aprendizado e 

crescimento dos colaboradores da instituição, onde se verifica seu aprendizado, a obtenção de 

novos conhecimentos, o domínio e a competência destes na instituição, apresentaram os 

seguintes resultados: 
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Discordo Totalmente 16,7% 

Discordo 38,1% 

Não Concordo nem Discordo 33,3% 

Concordo 7,1% 

Concordo Totalmente 2,4% 

Não sei responder 2,4% 
 

 
Gráfico 12: Concordância quanto a existência da mensuração do aprendizado e crescimento 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

  

É mais atenuada ainda a discordância da existência da mensuração do aprendizado e 

crescimento do que na existência de estratégias e ações. Percebe-se um grande índice de 

54,8% de discordância e uma grande parcela de respondentes indecisos (33,3%). A média de 

frequência de respostas é de 2,39 confirmando a discordância deste aspecto. O desvio padrão 

é de 0,95. 

O estabelecimento de formas para acompanhamento das estratégias, onde se possa 

avaliar e mensurar sua execução é fundamental para um desempenho positivo.  

Se a implementação de estratégias focando as pessoas na universidade é uma 

oportunidade pela pouca percepção da existência delas, a mensuração/avaliação é vital, pois 

trará um acompanhamento dos resultados que estão proporcionando, sempre oportunizando a 

feedback e o aprendizado da corporação. 

 Analisando esta questão por unidade, os resultados são identificados na tabela 14: 

 

Tabela 14: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto a existência de mensuração dos 
processos de aprendizado e crescimento das pessoas da instituição 

      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 

Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 

Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 11,1% 55,6% 33,3% 0,00% 0,00% 0,00% 2,22 0,67 
B 33,3% 50,0% 0,00% 16,7% 0,00% 0,00% 2,00 1,10 
C 33,3% 33,3% 0,00% 16,7% 0,00% 16,7% 2,00 1,22 
D 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 0,00% 0,00% 2,50 0,93 
E 0,00% 16,7% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83 0,41 
F 14,3% 28,6% 42,9% 0,00 14,3% 0,00% 2,71 1,25 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 A discordância de haver mensuração dos processos de aprendizado e crescimento das 

pessoas da instituição tem uma variação na média um pouco maior que na questão anterior. 

Houve uma incoerência na resposta da Unidade E, onde tem uma média menor na 
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concordância da existência das estratégias (2,50) do que na média da existência da 

mensuração das mesmas (2,83 na tabela 13). De uma forma geral a análise contempla a 

tendência para a discordância. 

 Como exceção a Unidade E, as demais percebem de forma lógica a pouca existência 

das estratégias e de suas respectivas mensurações. Mediante ao fato da importância de tê-las 

definidas claramente às pessoas para que possam cumprir seu papel na organização no sentido 

do cumprimento dos objetivos organizacionais, torna perceptível a necessidade da 

implantação de estratégias e das respectivas avaliações, as quais são possíveis pelo modelo de 

gestão BSC. 

 A implantação de estratégias, e da mensuração delas, tornará o trabalho em equipe 

mais fácil de ser conduzido e mais eficiente. Isso proporcionará maior confiabilidade aos 

gestores quanto ao cumprimento das tarefas e funções de suas equipes. 

 Sumariamente, a compreensão das informações para aplicação do BSC na perspectiva 

aprendizado e crescimento, apontadas pelos seus gestores estratégicos estão descritas no 

quaro 17. Diante a teoria do BSC, cabe a complementação dessas informações no que tange a: 

satisfação e retenção dos colaboradores e lucratividade por colaborador (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

 A situação encontrada desta perspectiva na UnC, é de que a instituição é carente de 

estratégias e ações focadas no aprendizado e crescimento de seu pessoal, e por conseqüência, 

carente de sua respectiva mensuração. Essa carência de estratégia e mensuração ocasiona uma 

possibilidade para a aplicação do BSC, também nesta perspectiva. 

Devido as organizações com atividades de educação possuírem objetivos complexos e 

por esta característica adotarem uma multiplicidade de critérios de estruturação, conforme já 

descrito no item 2.1.1, e também pela forte percepção identificada nas entrevistas onde os  

respondentes indicam questões legais para a gestão da universidade em questão, levou a ser 

considerada nesta pesquisa a formulação de mais uma perspectiva além das quatro 

identificadas no BSC, denominada perspectiva legal. 

 Kaplan e Norton (1997) comentam que as quatro perspectivas do BSC têm-se revelado 

adequadas para diversas organizações, mas devem ser consideradas somente como um 

modelo, podendo conforme as necessidades e  características da organização agregarem mais 

perspectivas.  

 Niven (2005) cita que se a organização percebe que as quatro perspectivas do BSC não 

são suficientemente amplas para capturar a maioria dos seus elementos, deve pensar em 
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acrescentar uma perspectiva diferente a este grupo. Acrescenta que é essencial que o BSC 

capte os principais interessados que contribuem para o sucesso da organização. 

 Como as universidades em geral necessitam cumprir legislações governamentais para 

sua própria existência, é optou-se pela criação da perspectiva legal, considerando que ela 

contribuirá para o sucesso da instituição. 

 Moço (2007) justifica o uso da perspectiva legal como integrante da gestão baseada 

em indicadores de desempenho de ativos tangíveis e intangíveis de IES, diante do fato de ter 

suas atividades regulamentadas por leis e decretos de órgãos governamentais. 

Sua regulamentação na área do ensino superior tem base na lei 9394/96 a qual 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, bem como pela lei 10861/04 que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, o qual tem por 

finalidades: 

[...] a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 
oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 
social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional (BRASIL, 2004). 

 

Para o cumprimento das finalidades, o SINAES prevê na Avaliação Institucional 

regulamentada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional, a Avaliação de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), entre outros. 

A Universidade do Contestado baseia-se ainda para seus cumprimentos legais, no 

Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina – CEE-SC pela resolução número 107/07, 

formulada  tendo em vista a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), a Lei Complementar Estadual nº 170, de 07 de agosto de 1998, 

que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, a legislação nacional complementar 

aplicável e o Parecer nº 354, aprovado  em 20 de novembro de 2007, o qual fixa normas para 

o funcionamento da Educação Superior no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. 

A resolução 107/07 fixa regulamentação do credenciamento e recredenciamento, avaliação 

institucional, autoavaliação institucional, avaliação de cursos, ENADE e das normas gerais de 

avaliação. 

 Uma vez que estas questões foram evidenciadas nas entrevistas e são fundamentais 

para o funcionamento da instituição, foi elaborada para compor e adaptar a estrutura do BSC a 

perspectiva legal.  
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A coleta de dados e a respectiva análise para essa perspectiva adaptada ao modelo do 

BSC ocorreram com os mesmos critérios que as perspectivas que fazem parte do modelo de 

gestão BSC. Os quadros 18 e 19 mostram as informações consideradas importantes pelos 

gestores da UnC para a perspectiva legal. 

 

Respondentes 
Administrativos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Legal 

 
Respondente A  

Geração de receita... mas isso é feito em cima de um projeto pedagógico do curso; 
como criar um projeto pedagógico que atenda: a legislação, que atenda o que o 
mercado exige  e que de condições de  viabilidade para o curso. Essa é a grande 
reengenharia. 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Informações  relevantes a serem consideradas na Perspectiva Legal 

Respondente G  Titulação; produção científica; frequência em reuniões de colegiado. 
 
 
 
 
Respondente H  

ENADE; indicadores na pesquisa, e aí nós teríamos, por exemplo:  a produção 
cientifica dos nosso professores estão alinhados  as nossa linhas de pesquisa? 
Estão alinhados a nossa missão? Estão alinhadas a nossa comunidade? A realidade 
regional?; SINAES, que de certo modo com os 10 indicadores,  estariam 
contemplando um processo interessante para a tomada de decisão; implementação 
de mais dois mestrados. Temos um precisamos mais 2 mestrados e 1 doutorado, 
sem o que, a universidade não terá esses status, não será recredenciada no futuro 
enquanto universidade. 

Respondentes J  Mensurar a pesquisa; mensurar a produção científica; mensurar as atividades de 
extensão. 

 
Respondente K 

Possibilitar aos professores fazerem seus mestrados, seus doutorados que é uma 
exigência legal, e também para que nós possamos cumprir o tempo integral que é 
o 33%. 

Quadro 18: Informações para a perspectiva legal 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

   

O agrupamento das informações para a perspectiva legal, foi formulada a partir dos 

órgãos reguladores a que a Universidade do Contestado tem sua base de regulação e com as 

respostas dos entrevistados,  apresentadas no quadro 19: 

Informações Coletadas Termos agrupados 
 
 
 

LDB 

Possibilitar aos professores fazerem seus mestrados, seus doutorados que é uma 
exigência legal, e também para que nós possamos cumprir o tempo integral que é 
o 33%; titulação; geração de receita ... mas isso é feito em cima de um projeto 
pedagógico do curso. Como criar um projeto pedagógico que atenda: a 
legislação, que atenda o que o mercado exige  e que de condições de  viabilidade 
para o curso. Essa é a grande reengenharia; produção científica; mensurar a 
pesquisa; mensurar a produção científica; mensurar as atividades de extensão. 

SINAES SINAES, que de certo modo com os 10 indicadores,  estariam contemplando um 
processo interessante para a tomada de decisão. 

 
 

CEE-SC 

ENADE; indicadores na pesquisa, e aí nós teríamos, por exemplo:  a produção 
cientifica dos nosso professores estão alinhados  as nossa linhas de pesquisa? 
Estão alinhados a nossa missão? Estão alinhadas a nossa comunidade? A 
realidade regional?; implementação de mais dois mestrados. Temos um 
precisamos mais 2 mestrados e 1 doutorado, sem o que, a universidade não terá 
esses status, não será recredenciada no futuro enquanto universidade. 

Quadro 19: Agrupamento das informações para a perspectiva legal 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
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 As informações coletadas para a perspectiva legal tem sua base na LDB, no SINAES e 

no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que englobam de forma ampla os 

aspectos que a UnC deve cumprir para a continuidade de seus serviços em educação. 

 Compreende-se que a maior preocupação dos dirigentes acadêmicos da UnC é quanto 

o cumprimento das exigências legais para a continuidade da instituição, no mínimo nas 

mesmas condições atuais..Essa preocupação, bastante nítida, torna necessária uma atenção 

especial diante a perspectiva legal para que não se torne crítica futuramente, e por 

consequência obtenha uma desvantagem no sentido da manutenção do título Universidade. 

 As análises sumarizadas das informações resgatadas por meio da entrevista e do 

questionário, relacionadas a esta categoria temática, estão evidenciadas na sequência:  

a) mediante a compreensão das informações para uma futura aplicação do BSC bem 

como da situação delas na forma atual de gestão, são entendidas como 

possibilidades para implementação do BSC; 

b) as poucas limitações apresentadas, como por exemplo o problema de comunicação 

e compreensão da estrutura organizacional pelas pessoas que fazem parte da 

instituição, podem com um esforço gerencial serem amenizadas por estratégias 

próprias aos casos. Esses fatos precisam ser atendidos antes da aplicação do BSC;  

c) a compreensão das principais informações coletadas dos gestores estratégicos para 

compor as quatro perspectivas do BSC, estão evidenciadas nos quadros: 11; 13; 

15; e 17, e corroboram em sua maioria com a teoria sobre medidas essenciais 

colocadas pelos estudiosos do BSC. Todas as informações tornam possíveis as 

formulações das perspectivas do BSC em uma futura implementação; 

d) a perspectiva aprendizado e crescimento é a que tem maior necessidade de 

complementação, pois nas informações concedidas pelos gestores não estão 

contempladas a satisfação e retenção dos colaboradores nem tão pouco sua 

produtividade, as quais são consideradas como essências pelos estudiosos do 

BSC; 

e) outra análise está em torno da criação e adaptação de mais uma perspectiva no 

BSC direcionado para a UnC – a perspectiva legal. Sua criação foi considerada 

essencial pelas características e regulamentações a que está exposta, e 

principalmente pela preocupação a estas questões evidenciadas pelos respondentes 

da pesquisa. As informações para futura composição desta perspectiva estão no 

quadro 19; 
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f) o modelo do BSC para a UnC, deverá conter uma adaptação em suas perspectivas, 

ficando assim composto: perspectiva financeira,  perspectiva de clientes, 

perspectiva de processos internos, perspectiva legal e perspectivas de aprendizado 

e crescimento. A ordem das perspectivas assim se compõe, devido a relação de 

causa e efeito que deve ocasionar em conformidade com a teoria do BSC, criadas 

por Kaplan e Norton (1997); 

g) os gestores da universidade, em sua maioria não percebem estratégias nem tão 

pouco suas respectivas mensurações nas quatro perspectivas do BSC, o que torna 

possível a aplicação do BSC pela forma de gestão que irá proporcionar; 

h) a perspectiva financeira é a que obteve maior média de concordância sobre a 

existência de estratégias bem como de indicadores de mensuração, porém ainda 

deixa uma grande lacuna para se trabalhar a concretização das estratégias, ações e 

indicadores de desempenho, tornando mais uma vez possível a aplicação do BSC; 

i) nas perspectivas de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento há 

uma predominante discordância quanto a existência de estratégias e sua 

mensuração em todas as unidades pesquisadas. Essa informação torna clara a 

necessidade de um modelo de gestão direcionado ao estabelecimento de 

estratégias e sua respectiva mensuração; 

j) a Unidade B é a unidade pesquisada que tem maior índice de discordância, ou 

seja, menor média na escala de concordância, repetindo-se seis vezes em oito 

questões analisadas referentes a existência e mensuração das estratégias; 

k) as Unidades que apresentam maior concordância quanto as questões, são a D e E, 

repetindo a maior média por quatro vezes em oito questões analisadas. Portanto as 

Unidades D e E são as mais otimistas em relação a existência de estratégias e suas 

respectivas mensurações na instituição. 

 

 

4.4.3  Oportunização para a Aplicação do BSC na UnC 

 

  

A categoria temática sobre a oportunização para aplicação do BSC está formada pelas 

perguntas três, cinco e seis do roteiro de entrevista e pela questão treze do questionário. 

O início da análise está disposto pela pergunta realizada aos entrevistados quanto ao 

conhecimento que eles detêm sobre modelos de gestão que mensure ativos tangíveis e 
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intangíveis. Para aqueles que responderam não ter o conhecimento, também foram 

questionados se tem interesse em conhecer com maior profundidade. As respostas estão no 

quadro 20: 

 

Respondentes 
Administrativos 

Conhecimento de modelos de gestão que 
mensuram ativos tangíveis e intangíveis 

Interesse em conhecer o assunto 

 
 
 
 
 

Respondente A 

“A estrutura implantada pelo MEC  sobre as 
formas de avaliação das instituições e dos 
cursos, são instrumentos que as instituições 
já podem utilizar já como ponto de partida 
para a educação. As administrativas são as 
financeiras, materiais e patrimoniais, junto 
essa parte dos  recursos materiais com os 
intangíveis é que vai dar o resultado da 
qualidade. Creio eu ser esse o grande 
desafio pra todas as instituições.” 
 

“Tenho interesse em conhecer 
aprofundadamente, se eu não concordasse 
com isso não faria nem sentido eu estar 
aqui. Hoje qualquer pessoa que se 
propõem a estar num cargo de gestão, 
independentemente do status, precisa 
destas ferramentas.” 

 
 
 

Respondente B 

“ Eu conheço alguns modelos que são 
desenvolvidos na área administrativa 
mesmo[...]sinto a necessidade de a 
Universidade como um todo ter seus 
indicadores para toda a universidade. . E 
não isso ser segmentado para cada Campus 
[...]” 

 

Respondente C “Não [...]”  “[...]mas gostaria de conhecer.” 
 
 
 
 
 

Respondente  D 

“Não.” “[...]nós não estamos fazendo isso, na 
nossa instituição não, mas eu creio que 
aquela que conseguir fazer isso, também é 
importante que não deixa de ser um 
patrimônio inclusive, as empresas fazem 
isso, a lei na sociedade exige, que a 
empresa tenha lançado em seu patrimônio 
essas questões intangíveis, com certeza é 
maior o patrimônio do intangível, do que o 
patrimônio da própria instituição, então 
nós não temos isso mas acho interessante.” 

Respondente E “Conhecer a gente conhece, ao que a gente 
não utiliza.” 

 

Respondente F “Conheço e trabalho, mas nós não temos.”  
  

Respondentes 
Acadêmicos 

Conhecimento de modelos de gestão que 
mensuram ativos tangíveis e intangíveis 

Interesse em conhecer o assunto 

 
 

Respondente G 

“Conheço, do pouco que tenho lido e o que 
a experiência tem me mostrado.” 
 

“Sim, eu acho que é importante qualquer 
gestor independente da área de formação, 
que tenha no seu currículo, ele como 
gestor, ele tem que saber os modelos de 
gestão.” 

 
Respondente H 

“Bom o que eu tenho de conhecimento da 
época em que eu participei foi justamente do 
Balanced Scorecard.” 

 

 
Respondente I 

“Precisar em relação a conhecimento 
técnico  de modelo de gestão que a gente 
tem é de forma empírica os resultados que 
se obtém.” 

“Sim, seria interessante.” 
 

 
Respondentes J 

“Eu tenho conhecimento de alguns modelos 
de mensuração, alguns modelos que medem 
indicadores objetivos, e outros que medem 
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indicadores subjetivos.” 
 
 

Respondente K 

“Não temos tanto conhecimento em relação 
a isso.” 
 

“Acho que é importantíssimo. A gente 
sempre discute que dentro da 
Universidade, nós da parte acadêmica 
principalmente, temos que ter um 
conhecimento muito maior da questão da 
gestão e acho necessário nesse momento.” 

 
Respondente L 

“Alguns. A gente participou de alguns 
cursos e de alguns eventos que dão essas 
ferramentas nesse sentido.” 

“Com certeza.” 

Respondente M “Vejo assim, nós devemos trabalhar para a 
satisfação do aluno [...]” 

 

Quadro 20: Conhecimento de modelos de gestão que mensuram ativos tangíveis e intangíveis. 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

 

 A afirmação de ter conhecimento de modelos de gestão que mensuram ativos tangíveis 

e intangíveis, dos gestores diretores presidentes foi afirmado pelos respondentes E e F. Os 

respondentes A e B mencionam maneiras de gestão que mensuram além dos tangíveis os 

intangíveis e os respondentes C e D dizem não ter conhecimento. Aqueles que responderam 

não conhecer ou exemplificaram ativos intangíveis, mostraram interesse em conhecer o 

assunto de maneira mais aprofundada. Percebe-se uma situação positiva quanto ao 

conhecimento dos modelos entre os diretores presidentes, pois apenas dois deles dizem não 

conhecer e se mostram receptivos a obter o conhecimento. Esta informação facilita muito na 

aplicação do BSC. 

 Quando analisadas as respostas dos diretores acadêmicos, o único que relaciona seu 

conhecimento  diretamente com o BSC, foi o respondente H. O respondente J afirma ter 

conhecimento, mas não menciona o BSC. Somente o respondente K diz não conhecer o 

assunto. Todos os diretores acadêmicos que disseram não ter conhecimento ou ter um 

conhecimento parcial estão receptivos a conhecer de maneira mais aprofundada o modelo de 

gestão em questão.  

 Diante disto compreende-se que a maioria dos gestores presidentes e acadêmicos tem 

conhecimento e/ou um prévio conhecimento sobre o assunto e todos estão receptivos a obter 

maiores informações sobre o assunto. Estas informações são relevantes para uma futura 

aplicação do BSC, pois facilitará na ocasião de informar o funcionamento do modelo de 

gestão para os componentes da alta administração da Universidade. 

Ainda como forma de oportunidade para a aplicação do BSC foi perguntado aos 

gestores se eles tinham algum acréscimo de informações, além das que lhe foram solicitadas, 

para a gestão da UnC e também  de suas respectivas opiniões da aceitação da aplicação do 

modelo de gestão. 



 

 

141

Para identificar tais informações foi priorizada a indagação quanto aos acréscimos de 

informações. Destaca-se as respostas no quadro 21. 

 

Respondentes 
Administrativos 

Visão para a gestão da UnC 

 
Respondente A  

“Sair do campo teórico do BSC para a prática. Construir um conjunto, vai me levar a 
dados consolidados. Serão indicadores que eu tenho pra definir todo o conjunto de ações 
que a instituição precisa principalmente naquilo que é prioridade e aquilo que venha 
garantir a sustentabilidade.” 

 
 
Respondente B 

“ Buscar hoje um programa de gestão. O processo de  unificação é um momento adequado 
para que ele não seja só um processo de regularização legal junto ao Ministério Público da 
nossa natureza jurídica, mas sim uma forma de a gente repensar nossos processos, na 
forma de nossa gestão [...] necessidade de a gente rever muitos processos e nossa gestão 
tem que sofrer um choque. [...] Revisão do PIDI [...].” 

 
Respondente C 

“[...]o caminho que nós estamos trilhando , aí e eu acho que a partir da intenção de 
procurar fazer o certo, corrigindo os possíveis erros e evitando cometer novos erros, então 
esse é o caminho e a gente tá procurando aprimorar.” 

Respondente D “É importante na Universidade do Contestado unificada que cada um esqueça o seu 
Campus, hoje somos 5, e veja como um todo: uma administração centralizada.” 

 
Respondente E  

“Dentro desses mecanismos operacionais de gestão pra então a gente junto com eles, a 
gente sentar e projetar a universidade para o futuro, partindo da sua gestão que.... se você 
não tiver resultados, você não consegue dar continuidade ao seu negócio, desculpe a 
expressão negócio, falando em educação, mas é verdade isso, é um negócio. Ele não tem 
que dar lucro para remunerar ninguém mas ele tem que dar resultados, pra ele continuar 
existindo.” 

 
Respondente F  

“ Nós nos unirmos. Nós estamos trabalhando como ilhas, e ilhas que estão sendo ... 
(gestos com as mãos). Nós vamos ter que fazer um continente pra que sejamos fortes. É 
essa a perspectiva.” 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Visão para a gestão da UnC 

 
 
Respondente G 

“[...] hoje eu percebo que não tem como trabalhar com planejamento sem instituir 
objetivos, a grande dificuldade que eu percebo em tudo isso é metas e prazos, pelo que eu 
sinto  a velocidades das mudanças tem sido muito grande, eu vejo que hoje a necessidade 
de a gente, tenta trabalhar baseado em planejamento e rediscussão, profissionalização da 
administração, hoje eu vejo que é um único caminho para a Universidade se manter no 
mercado [...]” 

 
Respondente H 

“A minha expectativa com esse processo de unificação,  as questões administrativa 
financeira, automaticamente venham a se tornar uma realidade. Que haja uma unificação 
de processos de procedimentos em toda a universidade.” 

Respondente I  “A bipolaridade  de poder dentro da instituição tem que ser eliminada, no sentido de 
tomada de decisão.” 

 
 
 
Respondentes J 

Nós não podemos administrar a Universidade olhando em partes fragmentadas. Nesse 
sentido eu acho que a metodologia do BSC , ela poderia ser enriquecedora no sentido de 
dar esse olhar geral ao administrativo, simplificando teria que ver também o lado da 
produção científica, do crescimento acadêmico, e o acadêmico também teria que estar 
preocupado com a sustentabilidade, não adianta eu como diretor acadêmico ficar apenas 
preocupado com produção, com horas para professores, pesquisar, publicar,  se eu não 
estou vendo qual é o impacto disso na sustentabilidade financeira.” 

 
 
Respondente K  

“ Que as pessoas que estão a frente desses cargos diretivos, possam ter conhecimento 
desses modelos de gestão. Os cinco campus em relação a unificação e se nós tivermos a 
partir da reitoria e das direções que estiverem a frente de todas as unidades essa 
compreensão maior, a instituição como um todo tem muito a crescer, se tornar cada vez 
mais forte e ser uma das melhores do estado de  Santa Catarina e do Brasil.”  

Respondente L “Nós buscarmos o nosso foco e realmente sejamos uma Universidade única.” 
 
Respondente M  

“ A Universidade do Contestado, ela tem 10 anos, oficialmente, 10, 12 anos. Mas ela 
precisa avançar, porque a dinâmica da sociedade, a dinâmica da globalização ela vem 
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muito ao encontro disso: ou se avança ou alguém avança e vai passando. Então a 
universidade precisa ter uma participação ativa mais ousada e mais pro ativa.” 

Quadro 21: Acréscimos para a gestão da UnC 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 

 

As respostas dos entrevistados têm uma concordância geral e única quanto a 

perpetuidade da instituição. A grande maioria deles indica a necessidade de unificação das 

fundações (pois atualmente elas são compostas em seis e tomam decisões descentralizadas), 

como fundamental para o crescimento da UnC. Também deixam evidente que a existência de 

um modelo de gestão é muito importante. 

Quanto a aceitação da aplicação do BSC, os resultados estão no quadro 22: 

 

Respondentes 
Administrativos 

Oportunização da aplicação do BSC na UnC 

 
 
Respondente A  

“Evidentemente que ele é importante, eu colocaria pelo menos dois aspectos pra 
fundamentar isso:  um que é a reestruturação da instituição que passa todo por uma nova 
estrutura organizacional , não só jurídica, e por consequência disso mexe  em todas as suas 
atividades, em todos os seus aspectos operacionais; e a outra é porque hoje nós não temos 
esse alinhamento.” 

Respondente B “Com certeza, mas com certeza, como eu falei anteriormente é o momento, nós temos que 
realinhar e tem que ter vontade política pra isso.” 

Respondente C  “Sim, sim. Analisando todas as particularidades, todas as peculiaridades, eu acho que é de 
fundamental importância e é totalmente praticável na instituição.” 

 
Respondente D  
 

“É oportuno, é necessário, isso é a questão que tem ser muito bem colocada, com a 
unificação é mais um aspecto que deve ser considerado, é oportuno, e dá um resultado 
muito positivo na avaliação da instituição como um todo pode ter certeza.” 

Respondente E  “Nós esperamos que a partir do ano que vem, que isso ocorra, e que a gente utilize o que a 
gente já tem dentro de casa.” 

Respondente F  “ Eu acho que seria utilíssimo no momento que nós estamos nos alinhando, essa ferramenta 
ou outra ferramenta é de crucial importância.” 

 
Respondentes 
Acadêmicos 

Oportunização da aplicação do BSC na UnC 

 
 
 
Respondente G 

“Se o BSC vai ser, ou é o melhor indicativo, ou melhor forma de ser feito, eu confesso para 
você que eu não posso dizer porque eu não conheço as outras ferramentas de administração. 
O que eu li, e o que me atrai  bastante é que ele trabalha que eu vejo,  aqueles indicadores 
que estão soltos na Universidade, e o pouco que eu li de alguns trabalhos que estão sendo 
feitos, eu acho que ele cabe plenamente para a nossa instituição, para a gente poder 
trabalhar com esses indicadores de uma forma mais clara mais bem definida e analisar, é 
importante que a gente tenha um projeto algum instrumento que  a gente trabalhe que nos 
de esses indicativos, pelo pouco que eu li, o BSC atende bem essas questões.” 

 
Respondente H 

“ Eu acho importante, porque eu não to percebendo, por parte dos integrantes da comissão 
que esta responsável a preocupação de fazer uma boa radiografia da universidade, 
satisfazendo de certo modo uma auditoria.” 

Respondente I  “ É... é bem oportuno. Na minha opinião é bem oportuno.” 
 
 
 
 
Respondente J 

“ Eu acho oportuno. Nós teríamos que tomar alguns cuidados no sentido de capacitar os 
gestores para entender o que é a ferramenta e para que não apenas elenquemos alguns 
indicadores, vamos começar a mensurar nossos indicadores. Se nós tivermos uma visão 
cada um por si não vai funcionar, temos que elencar os indicadores para ter uma visão do 
todo. Cada área tem que ter o olhar do outro lado da moeda. Então acho que seria oportuno 
seria interessante, e seria fundamental que tivesse uma formação, que fosse difundido e que 
houvesse uma vontade política de  quem manda na instituição para poder implementar, 
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porque vindo apenas de baixo a coisa não funcionaria.” 

 
Respondente K 

“ Acredito que todos os modelos podem servir para o processo, principalmente agora que a 
universidade  do Contestado está nesse processo de unificação. E acredito que a 
Universidade do Contestado estaria aberta a buscar esses conhecimentos através desse 
modelo.” 

Respondente L “É importante, é importante como eu disse, dificilmente uma instituição vai alcançar 
sucesso se não dessas ferramentas para sua gestão.” 

 
Respondente M 

“Eu acho Andréia. Eu acho oportuno. Acho que você tem muito a contribuir  com a UnC, 
trazendo para dentro da Instituição a aplicação desse teu trabalho de mestrado, e pra nós, eu 
acredito, isso vai dar uma visão nova.” 

Quadro 22: Oportunização para aplicação do BSC na UnC 
Fonte: Dados da Pesquisa Exploratória Qualitativa, 2009 
 

 As respostas deixam nítida a opinião dos respondentes quanto a aceitação de uma 

futura aplicação do BSC na UnC, pois é unânime suas respostas indicando positivamente 

quanto suas opiniões de considerar oportuna a aplicação do referido modelo de gestão,  em 

ambas categorias de respondentes.  

Vale observar que a maioria dos entrevistados deixou claro que além de achar 

oportuna a aplicação do BSC, também que isto seja realizado quando a Universidade já 

estiver unificada, ou seja, que a fundação mantenedora da UnC seja única, desconsiderando 

tomadas de decisões autônomas.  

 A oportunização para a aplicação do BSC incluindo a opinião dos gestores táticos está 

na seguinte afirmação do questionário: um modelo de gestão com indicadores de desempenho, 

relações de causa e efeito, avaliação periódica das estratégias e alinhamento da visão/missão 

da instituição, pode melhorar o desempenho da instituição. O gráfico 13 reflete os 

resultados:

Discordo Totalmente 0,0% 

Discordo 2,4% 

Não Concordo nem Discordo 4,8% 

Concordo 16,7% 

Concordo Totalmente 71,4% 

Não sei responder 4,8% 
 

Gráfico 13: Concordância se um modelo de gestão integrada pode melhorar o desempenho da instituição 
Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 
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 A concordância dos respondentes é evidente, representando uma soma entre as escalas 

de concordância de 88,10%. A média de 4,67 confirma. O desvio padrão é de 0,69. Portanto 

se torna oportuna a aplicação do BSC mediante o fato de a grande maioria dos gestores 

concordarem que este modelo de gestão pode melhorar o desempenho da instituição. 

 Esse quesito é um dos principais itens da pesquisa a ser considerado como 

possibilidade de aplicação do BSC, desde que as pessoas que o consideram necessário e 

importante, comprometam-se com o modelo de gestão, pois segundo Costa (2006, p. 57) “[...o 

BSC não deve ser implantado [...] sem a garantia do comprometimento da alta administração 

e dos gerentes de linha.” 

 As respostas por unidades pesquisadas estão na tabela 15. 

 
Tabela 15: Respostas estratificadas  sobre a concordância quanto: se um modelo de gestão integrada pode 

melhorar o desempenho da instituição 
      Escalas 
 
 
Unidades 

 
Discordo 
Totalmente 

 
Discordo 

Não 
Concordo 
Nem 
Discordo 

 
Concordo 

 
Concordo 
Totalmente 

 
Não sei 
Responder 

 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

A 0,00% 0,00% 11,1% 0,00% 88,9% 0,00% 4,78 0,67 
B 0,00% 0,00% 0,00% 16,7% 66,7% 16,7% 4,80 0,45 
C 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0% 0,00% 5,00 0,00 
D 0,00% 0,00% 0,00% 37,5% 62,5% 0,00% 4,63 0,52 
E 0,00% 16,7% 0,00% 33,3% 50,0% 0,00% 4,17 1,17 
F 0,00% 0,00% 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 4,50 0,84 

Fonte: Pesquisa Descritiva Quantitativa, 2009 

 

 As Unidades A e F têm uma pequena representação de indiferença, e a Unidade E uma 

pequena representatividade de discordância, este último apresentando o maior desvio padrão 

das médias. Mas a concordância é predominante e totalmente considerável.  

 Diante deste resultado percebe-se que não deverá ocorrer resistência nos gestores de 

determinada unidade, diante a aplicação do BSC.  

As informações coletadas sobre a aceitação do BSC, a consideração de ser oportuna 

sua aplicação e de que o modelo de gestão trará melhor desempenho pra instituição, 

proporciona subsídios suficientes para acreditar que o resultado desta fase da pesquisa indica 

que a aplicação do BSC na UnC  é oportuna e possível.  

Também se conclui que os gestores estratégicos da UnC anseiam pela perpetuidade da 

Instituição a partir de sua unificação, com uma gestão administrativa eficaz e única, e que a 

unificação dos CNPJs das fundações é que fará com que a aplicação do BSC na instituição 

tenha sucesso. 

Diante a isto, caso a UnC não venha a unificar sua fundação, causará uma séria 

limitação para a aplicação do BSC. 
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4.5  PROPOSTA DAS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DO BSC PARA A UnC 

 

 

A  elaboração de uma proposta com as diretrizes para a aplicação do BSC para a UnC, 

teve como base os resultados das três pesquisas realizadas – bibliográfica, documental e de 

campo.  

No decorrer deste item serão apontadas as diretrizes para aplicação do BSC na UnC 

bem como o desenvolvimento delas. Esse desenvolvimento ficará como sugestão de modelo 

para a uma futura aplicação do modelo de gestão na instituição.  

  A primeira diretriz considerada aqui como essencial para a aplicação do BSC na UnC 

tem como base a entrevista realizada com os gestores.  

Essa diretriz se refere  a unificação da Universidade, ou seja, que a UnC tenha apenas 

uma mantenedora com único CNPJ. Afirma-se isto quando os gestores consideram oportuna a 

aplicação do BSC, somente quando a universidade tiver uma estrutura organizacional única. 

 No sentido de buscar maiores informações sobre o processo de unificação da 

Universidade (através de documentos da reitoria e conversas com reitores e presidentes), está 

descrita adiante, como será a estrutura da UnC quando unificada: 

 A Unc passará de um modelo estrutural de Universidade em funcionamento de 

descentralização operacional, pois cada Campus é composto de uma Mantenedora com 

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica – CNPJ distintos, que lhe dá plena autonomia na 

tomada de decisão, para um modelo centralizado e único, passando a ter apenas uma 

Mantenedora com CNPJ único. 

 A UnC, continua tendo sua estrutura multi campi, mas com um novo formato 

organizacional decorrente da nova configuração jurídica da mantenedora. 

 A estrutura organizacional da Fundação UnC ficará composta dos seguintes 

colegiados: 

• Conselho Consultivo 

• Conselho Curador 

• Conselho Fiscal 

• Presidência  

 

A estrutura deliberativa e executiva atual da Universidade será assim constituida: 

Órgãos deliberativos: 
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• Conselho Universitário - CONSUN 

• Colegiados de Curso de Stricto Sensu 

• Colegiados de Cursos de Graduação e Sequênciais 

 

Órgãos Executivos: 

• Reitoria, composta por: Reitor, Vice-Reitor de Administração e Planejamento, 

Vice-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor de Campus; 

• Coordenações: Administrativa de Campus, de Núcleo Universitário, Acadêmica e 

de Cursos. 

 

A elaboração das outras diretrizes para aplicação do BSC na universidade em questão 

tem como base o estudo bibliográfico realizado e estão contidas nas quatro etapas/passos de 

estruturação do BSC, colocadas por Kaplan e Norton (1997).  

 Kaplan e Norton (1997) explicam que pelas características individuais de cada 

organização, elas podem seguir seu próprio caminho para a construção do seu BSC, mas 

afirmam que devem seguir quatro principais passos na sua implementação, quais sejam:  

a) primeiro passo: definição da arquitetura de indicadores; 

b) segundo passo: consenso em função dos objetivos estratégicos; 

c) terceiro passo: escolha e elaboração dos indicadores; 

d) quarto passo: elaboração do plano de implementação. 

 

No sentido de seguir os quatro passos citados por Kaplan e Norton (1997), se 

apresentam as  demais diretrizes para aplicação do BSC na UnC.  

 

 

4.5.1 Definição da Arquitetura de Indicadores 

 

 

 Quando Kaplan e Norton (1997) se referem a definição da arquitetura de indicadores, 

eles explicam que o responsável pela construção do BSC deve definir a unidade de negócios à 

qual se aplicará o scorecard. Explicam ainda que a escolha da unidade organizacional, que é 

uma das diretrizes apontadas para a aplicação do BSC na UnC, deve estar focada em uma 
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unidade que possua condições prévias para a aplicação do scorecard, como possuir missão e 

visão. 

A Universidade do Contestado possui o seu Plano Integrado de Desenvolvimento 

Institucional – PIDI, o qual oferece condições básicas para a aplicação do BSC na UnC, que 

são a missão e visão. A existência da missão e da visão compõe mais uma diretriz para a 

aplicação do BSC.  

O formato jurídico/administrativo da UnC, onde cada Campi tem uma fundação 

mantenedora e plena autonomia nas tomadas de decisão administrativas, torna dificultosa a 

escolha da arquitetura de aplicação do BSC. Sumariamente a situação é a seguinte: há 

somente uma missão, visão, valores, políticas e estratégias formuladas para todos os Campi, 

porém a tomada de decisão administrativa é totalmente autônoma em cada Campi, o que torna 

confuso o entendimento de seus gestores quanto o direcionamento das tomadas de decisões 

com foco na missão, visão e estratégias da instituição. 

Esta questão é confirmada quando seus gestores apontam para uma questão de dúvida 

sobre se as estratégias estão alinhadas com a missão e a visão da instituição. Também 

apontam nesta pesquisa a discordância predominante quanto a existência de um processo 

formal de avaliação das estratégias da organização e de sua disseminação e entendimento em 

todos os níveis da organização. Estes três fatores são fundamentais para a aplicação do BSC. 

Diante do fato da UnC estar num processo de unificação das fundações mantenedoras 

em um único CNPJ, é que sugere-se neste estudo que a escolha seja na organização 

corporativa como local/arquitetura para a construção do BSC.  

 

 

4.5.2  Consenso em Função dos Objetivos Estratégicos 

 

 

 Esse passo está composto por três fases distintas: realizar a primeira série de 

entrevistas, realizar a sessão de síntese e fazer o workshop executivo (KAPLAN; NORTON, 

1997), descritas adiante: 
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4.5.2.1  Primeira série de entrevistas 

 

 

Kaplan e Norton (1997), explicam que para realizar a primeira série de entrevistas, o 

arquiteto deve preparar o material básico do BSC: os documentos internos sobre a visão, a 

missão e a estratégia da organização, bem como obter informações sobre o ambiente em que a 

instituição está inserida.  

A preparação do material básico do BSC, foi extraída dos documentos internos da 

UnC, como o PIDI, de onde extraiu-se a missão e visão – já consideradas como diretriz básica 

para aplicação do BSC; e da Avaliação Institucional, a qual indica as condições atuais da 

Universidade no ambiente em que está inserida, apontando seus pontos fortes e suas 

fragilidades, por meio das dimensões que o SINAES propõem para análise. A obtenção das 

informações sobre a análise das oportunidades e ameaças para a instituição foram extraídas 

também da avaliação institucional e das respostas das entrevistas realizadas com a alta gestão 

da UnC.  

Como a UnC ainda não tinha estruturada informações de seu ambiente, ela foi 

desenvolvida neste trabalho a partir dos documentos citados, da seguinte forma: 

O apontamento das fortalezas e fragilidades bem como das oportunidades e ameaças, 

foram realizadas pela análise do ambiente da organização. O ambiente da organização é 

composto por seu ambiente interno e externo. O ambiente interno é composto pelas forças e 

fraquezas da organização e o ambiente externo por oportunidades e ameaças que estão à 

frente da organização e não são controláveis por ela (TAVARES, 2007).  

Segundo Tavares (2007), a análise do ambiente pode ser realizada pelo método SWOT 

(stenghts, weaknesses, oppotunities, threats), os quais identificam as informações relevantes 

no contexto ambiental. Esse modelo foi o utilizado para as informações em questão, descritas 

adiante. 

As informações sobre o ambiente da instituição é então considerada como mais uma 

diretriz para a aplicação do BSC na universidade em questão. 

Diante da necessidade de coletar informações sobre o ambiente da instituição como 

base para aplicação do BSC, e no sentido de deixar como sugestão de modelo, foram 

selecionados pela pesquisadora os principais pontos fortes, frágeis, oportunidades e ameaças 

(análise  SWOT), relacionados a cada perspectiva do BSC. Estas informações foram extraídas 

da Avaliação Institucional e como complemento a análise, das respostas das entrevistas. Para 

cada item analisado existe uma referência sobre sua fonte, assim sendo: 
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AI – Avaliação Institucional 

E – Entrevistas realizadas por meio da pesquisa qualitativa 

Tais informações estão descritas nos quadros 23, 24, 25, 26 e 27. 

Perspectiva Ponto Forte Fragilidade Oportunidade Ameaça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financeira 

O Balanço 
Patrimonial 
demonstra que o 
seu ativo está 
adequado naquilo 
que é necessário 
como condição para 
o desenvolvimento 
das atividades de 
ensino, pesquisa e 
extensão (AI) 

Os campi adotam 
procedimentos 
diferentes para 
estabelecimentos de 
seus orçamentos pela 
diferenciação de seus 
custos e, por sua vez, 
das mensalidades. 
(AI) 

Fontes de fomento 
governamentais 
para instituições de 
ensino (E) 

A maioria dos Campi 
atuam em uma região 
com baixo IDH, e por 
sua vez, com baixa 
renda em comparação 
com outras regiões 
dos Estados do 
Paraná e Santa 
Catarina (AI) 

Os índices de 
liquidez da 
instituição estão 
dentro da 
normalidade (AI) 

Encargos Sociais e 
Previdenciários 
diferentes entre os 
Campi, devido a três 
mantenedoras dos 
campi possuírem 
Certidão Nacional de 
Assistência Social e 
duas não (AI) 

Isenção de alguns 
impostos (ISS,  
IPTU, 
PIS/COFINS, IRPJ, 
CSLL), por ser uma 
organização sem 
fins lucrativos (AI) 

Redução de número 
de alunos por turma 
(E)  

A instituição vem 
realizando 
investimentos no 
seu ativo 
permanente que 
superaram em 3,6 
vezes o valor de 
suas despesas com 
depreciação (AI) 

a instituição possui 
financiamentos de 
longo prazo 
superiores aos valores 
realizáveis de curto e 
longo prazo (AI) 

 Aumento da 
concorrência 
ocasionando a divisão 
de escolha das IES, 
pelos seus públicos 
(E) 

A rentabilidade da 
instituição no ano 
de 2008 foi de 
aproximadamente 
9%, obtendo Em 
relação ao ano de 
2005 houve um 
aumento da 
rentabilidade de 
33,33% (AI) 
 

Não existe política 
definida quanto aos 
prazos de 
inadimplência, 
portanto não há base 
de comparação para 
percentual total de 
inadimplência da 
Instituição (E) 
 

  

O endividamento da 
instituição é 
pequeno, 
representando 37% 
de capitais de 
terceiros (AI) 

A receita dos Campi 
provem na sua grande 
maioria das 
mensalidades dos 
alunos de graduação 
e pós graduação (AI) 

  

 Quando do 
estabelecimento das 
políticas 
orçamentárias não é 
levado em 
consideração o ponto 
de equilíbrio e as 
margens de 
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contribuição por 
turma/curso (E) 

Quadro 23: Análise do ambiente para a perspectiva financeira 
Fonte: Avaliação Institucional e Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009 

 

A análise de ambiente na perspectiva financeira demonstra  através dos pontos fortes 

que a instituição como um todo detém sustentabilidade. Porém, quando analisados os pontos 

frágeis se percebe a despadronização dos elementos essenciais para uma melhor evidenciação 

desta sustentabilidade, uma vez que os orçamentos são elaborados com características 

diferentes por cada Fundação. 

A sustentabilidade da UnC se torna um excelente ponto forte, pois Kaplan e Norton 

(2004) citam que as organizações sem fins lucrativos não tem como objetivo final e central a 

questão fiduciária e sim o cumprimento de sua missão.  

 No quadro 24 está as informações do ambiente referentes a perspectiva dos clientes: 

 

Perspectiva Ponto Forte Fragilidade Oportunidade Ameaça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes 

A educação 
superior oferecida 
pela UnC está 
atendendo às 
necessidades do 
desenvolvimento 
regional (AI) 

Falta de 
levantamento 
sistemático do 
perfil de 
ingressantes, bem 
como de seu 
acompanhamento 
(AI) 

O conhecimento da 
comunidade externa, 
sobre a UnC e seus 
objetivos 
institucionais (AI) 

Baixo nível sócio-
econômico na 
região atuante da 
UnC, bem como 
defasagem de 
conhecimento dos 
alunos ingressantes 
nos cursos da UnC. 
(AI) 

Há satisfação dos 
egressos com o 
perfil dos seus 
cursos (AI) 

Insuficiente 
concessão de bolsas 
aos alunos (AI) 

A contribuição da 
UnC para a melhoria 
do nível 
socioeconômico  dos 
egressos com relação 
aos cursos que 
realizam (AI) 

Escolha por cursar 
em outras 
instituições de 
ensino superior, 
com valores de 
mensalidades 
menores que a 
UnC. (E) 

Atendimento aos 
alunos, através do 
SAE e outros 
setores (AI) 

Insuficiência na 
divulgação das 
fontes de 
financiamento 
estudantis (AI) 

Estimular a 
participação da 
representação 
discente na vida 
acadêmica 
(eventos/atividades) 
(AI) 

 

 Participação 
discente (nos 
órgãos de 
representação 
universitária; em 
eventos científicos, 
culturais, técnicos e 
artísticos) (AI) 

Existência de 
diversos eventos 
acadêmicos 
científicos para 
divulgação da 
qualidade do corpo 
discente e docente da 
Instituição (E) 

 

Quadro 24: Análise do ambiente para a perspectiva clientes 
Fonte: Avaliação Institucional e Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009 
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 A satisfação dos alunos está apontada como ponto forte somente em relação aos 

egressos. Esta informação se torna bastante frágil quando comparada com a indicação de ser 

uma fragilidade a universidade desconhecer o perfil e acompanhamento destes egressos bem 

como daqueles que ingressam na universidade, tornando assim debilitada a tomada de 

decisões para formulação de ações para este público. Essa situação também é reconhecida nas 

informações dos gestores táticos quando apontam não ter uma percepção quanto a 

mensuração do ativo intangível clientes. 

Deve-se considerar que a satisfação dos clientes acontece somente quando eles 

percebem valor nos serviços que obtém. Kaplan e Norton (1997) citam que as propostas de 

valor apresentadas aos clientes são atributos dos serviços oferecidos para gerar fidelidade e 

satisfação. 

 Nesta análise foi considerada também a comunidade como cliente da instituição. 

Percebe-se que a universidade tem um bom relacionamento com a mesma quando do 

atendimento de suas necessidades para o desenvolvimento regional. 

 O que torna mais preocupante quanto à análise dos clientes é a condição social, 

educacional e financeira que eles detém, tornando uma ameaça para a UnC. 

 No quadro 25 se observa as informações do ambiente da UnC relacionados a 

perspectiva processos internos: 

 

Perspectiva Ponto Forte Fragilidade Oportunidade Ameaça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos 
Internos 

A coerência entre 
os programas 
sociais e a missão 
da UnC (AI) 

Pouca disseminação 
e apropriação dos 
documentos oficiais 
da UnC por parte da 
comunidade interna 
(AI) 

O despertar crescente 
da comunidade 
interna para as 
possibilidades de 
mudanças e de 
alcance das metas 
projetadas (AI) 

 

Existência de 
convênios com 
instituições 
públicas e privadas 
(AI) 

Parcela de gestores 
e professores que 
não conhecem 
adequadamente ou 
não articulam o PPI 
e PIDI (AI) 

O apoio do 
Ministério Público 
nas ações para 
unificação das 
Fundações da UnC 
(E) 

 

 Ausência de uma 
política para 
divulgação em 
mídia externa; (AI) 
 

Vasto 
desenvolvimento 
tecnológico que 
proporciona sistemas 
de informação 
excelentes para  
padronização da 
gestão interna 

 

 Falta de 
procedimentos 
iguais em todos os 
campi, sobre as 
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políticas de pessoal 
e para realização de 
processos seletivos 
(AI) 

 Sua estrutura 
hierárquica 
organizacional, que 
por sua vez, torna 
desarticulado 
estatutos das 
instituições 
mantenedoras; (AI) 

  

  Dificuldade de 
implementações das 
ações de forma 
simultânea em 
todos os campi (AI) 

  

Quadro 25: Análise do ambiente para a perspectiva processos internos 
Fonte: Avaliação Institucional e Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009 
 

 Na perspectiva de processos internos é muito evidente a dificuldade que a 

universidade tem de gestão de seus processos no sentido de corporação, isso se dá justamente 

pela questão de autonomia que cada Campus detém. Esse fato é de forte preocupação de seus 

gestores evidenciados nas pesquisas de campo. 

 Essa análise leva a crer que as informações, os sistemas e a comunicação de forma 

geral, não são eficientes na instituição pelas diversas fragilidades apresentadas. 

As oportunidades estão todas voltadas para a solução gradativa da criticidade que 

apresenta esta perspectiva. 

Com os mesmos critérios de análise das informações do ambiente das perspectivas  

anteriores, está descrita a perspectiva legal, conforme quadro 26. 

 

Perspectiva Ponto Forte Fragilidade Oportunidade Ameaça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legal 

Existência de 
documentos 
coerentes: PIDI, PPI, 
PPC (AI) 

Insuficiência de 
apoio para a 
participação dos 
professores em 
eventos científicos 
(AI) 

Legislação 
pertinente de fácil 
acesso aos gestores 
educacionais (AI) 

A legislação que 
indica a quantidade 
de cursos stricto 
sensu, para manter-se 
universidade. (E) 

Existência de 
regulamentos 
(Normas e 
Resoluções) para a 
elaboração e 
execução dos 
programas e/ou 
projetos de ensino, 
pesquisa e extensão 
(AI) 

A Universidade não 
oferece a quantidade 
suficiente de cursos 
stricto sensu, para se 
manter universidade 
(E) 

  

Devido 
reconhecimento de 

Falta de clareza na 
gestão dos 
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todos os cursos e 
esforços para 
recomendação dos 
cursos de pós-
graduação “stricto 
sensu”; (AI) 

programas “stricto 
sensu”. (AI) 

 Coerência entre 
PIDI, PPI e os PPCs 
atende ao plano 
geral (AI) 

   

Quadro 26: Análise do ambiente para a perspectiva legal 
Fonte: Avaliação Institucional e Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009 
 

 Na análise de ambiente relacionado a perspectiva legal, se observa que a própria 

perspectiva (legislação), é oportunidade para a UnC, uma vez que seus pontos fortes estão 

inteiramente relacionados com as legalidades exigidas pelos órgãos competentes, com 

exceção da quantidade exigida pela legislação de cursos stricto sensu, tornando uma grande 

ameaça, caso não seja revertida a situação, para a continuidade da universidade como tal. 

 A análise das informações do ambiente da UnC relacionados à última perspectiva, 

aprendizado e crescimento, está no quadro 27: 

 

Perspectiva Ponto Forte Fragilidade Oportunidade Ameaça 
Aprendizado e 
crescimento 

Implantação de 
políticas de pessoal; 
(AI) 

Ausência de PCCS 
consolidado e 
uniformemente 
utilizado para 
técnicos 
administrativos nos 
campi (AI) 

Amplo mercado de 
pessoas 
qualificadas para 
atuação dos 
diversos cargos na 
universidade (E) 

Passivos trabalhistas 
(E) 

 Implantação do 
Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários 
para docentes (AI) 

Ausência de 
avaliação de 
desempenho 
sistematizada e 
histórica para 
docentes e técnico-
administrativos 
(AI) 

Mercado para 
qualificação de 
pessoas, amplo e de 
fácil acesso  (E) 

 

 Satisfação dos 
docentes e técnicos 
administrativos 
com as condições 
de trabalho e com  
o desenvolvimento 
profissional (AI) 

Falta de capacitação 
continuada de 
técnico-
administrativos 
(AI) 

  

 Resoluções internas 
que prevêem 
licença para 
capacitação das 
pessoas da 
organização 

Não sistematização 
da aplicação de 
instrumento de 
avaliação de clima 
organizacional em 
toda a UnC (AI) 

  

Quadro 27: Análise do ambiente para a perspectiva aprendizado e crescimento 
Fonte: Avaliação Institucional e Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009 
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A falta de sistematização nas ações quanto às pessoas da instituição, torna frágil a 

condução das ações focadas em seus ativos humanos. Esse fato leva a considerar que não há 

um entendimento único de como e quando deve ser realizada uma avaliação de desempenho 

ou mesmo do clima organizacional da instituição, fatos essenciais a serem monitorados para 

uma produção motivada e eficiente. 

Percebe-se também como fragilidade a falta de programa de capacitação, 

principalmente para os empregados técnico-administrativos da instituição, bem como um 

plano de carreira para os mesmos.  

Quanto aos docentes há uma resolução interna (UnC - CONSEPE 164/2004), que 

prevê condições para sua qualificação, inclusive com ajuda de custo. Quanto ao plano de 

carreira encontra-se numa condição um pouco vantajosa aos técnico-administrativos, por já 

haver um “ensaio” de implantação de plano de carreira, apesar de não estar acontecendo de 

forma padronizada e paralela entre os Campi.   

Considerando a competitividade existente atualmente nas IES, confirmada por Meyer 

Junior (2003), Colossi (2004), Silveira e Silveira (2002), Colossi (2002), Machado e Silveira 

(1998), Silva (2009) e outros já explanados na revisão teórica, percebe-se a importância de 

considerar as análises ambientais apresentadas, no sentido de direcionar esforços para o 

desenvolvimento e perpetuidade da instituição em questão. 

A análise das informações sobre o ambiente pode levar a seleção de fatores chaves de 

sucesso para a instituição. Os fatores chaves de sucesso são considerados como mais uma 

diretriz para aplicação do BSC.  

Os fatores chaves de sucesso também foram desenvolvidos como sugestão de modelo 

para a instituição. Foram selecionados pela percepção da própria pesquisadora, uma vez que 

não houve oportunidade durante o tempo de execução da pesquisa para reunir e discutir com 

os gestores da instituição.  

Os fatores chaves de sucesso são fatores que precisam acontecer para que a 

organização permaneça ou tenha sucesso em sua atividade (HERRERO FILHO, 2005).  “A 

identificação dos fatores-chaves de sucesso representa uma importante fase do sistema de 

gestão baseado no Balanced Scorecard.” (HERRERO FILHO, 2005, p.61). 

 Da análise das informações do ambiente foram extraídos os fatores-chaves para o 

sucesso da instituição, os quais estão relacionadas em cada uma das perspectivas do BSC, 

conforme quadro 28: 
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Perspectivas Fatores Chave de Sucesso 
Financeira - Sustentabilidade da Instituição 

- Política orçamentária única 
Clientes - Captação de Clientes 

- Satisfação dos Clientes 
- Retenção de Clientes 

Processos Internos - Eficiência dos sistemas e das informações 
- Eficiência da comunicação 
- Inovação 

Legal - Notas suficientes no ENADE 
- Cumprimento da Legislação vigente 

Aprendizado e  
Crescimento 

- Produtividade e motivação das pessoas  
- Constante qualificação 
- Institucionalização de Plano de Carreira para técnico-administrativos e 
docentes 

Quadro 28: Fatores chaves de sucesso nas perspectivas do BSC 
 

Rosseto, Orth e Rosseto (2005) comentam fundamentados em Kaplan e Norton 

(1996), que a identificação dos fatores chaves facilitam a relação de causa e efeito de cada 

objetivo dentro das perspectivas do BSC.  

Kaplan e Norton (1996) explicam que o BSC reconhece os fatores chave de sucesso 

como um elemento favorável para a elaboração dos temas estratégicos, indicando-os como 

necessários para a agregação de valor para a visão do negócio. Os temas estratégicos são os 

“blocos”  para a construção da estratégia (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Diante isto os temas estratégicos são considerados como mais uma diretriz para a 

aplicação do BSC na UnC. 

Para a elaboração de uma sugestão de modelo para os temas estratégicos, foram 

utilizados os fatores críticos de sucesso como sustentação para a elaboração dos mesmos. 

Também foram consideradas as respostas dos questionários, que apontam não existir uma 

percepção clara de definição de estratégias e de respectivas mensurações nas quatro 

perspectivas do BSC. 

Na sequência está apresentada uma sugestão de modelo para os temas estratégicos 

para a UnC: 

 

Perspectivas Temas Estratégicos  
Financeira Sustentabilidade e Desenvolvimento 

Clientes Criar Valor para os Clientes 
Processos Internos Eficiência dos Sistemas e das Informações 

Legal Atendimento da Legislação 
Aprendizado e  
Crescimento 

Motivação e Produtividade 

Quadro 29: Temas estratégicos para as perspectivas do BSC 
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Seguindo os passos da estruturação para escolha consensual dos objetivos estratégicos, 

Kaplan e Norton (1997) explicam que o processo se dá, após a análise do material (missão, 

visão e informações sobre o ambiente) pelos executivos. Deve ser feita por meio de 

entrevistas com cada componente da alta administração para identificar informações 

preliminares para a elaboração dos objetivos estratégicos.  

Os objetivos das entrevistas nesta etapa, segundo Kaplan e Norton (1997), são duas: a 

primeira de comunicar o conceito do BSC aos gestores, responder às suas dúvidas, obter 

informações sobre a estratégia organizacional e saber de que forma isso se traduz em 

objetivos e medidas para o scorecard. A segunda procede na indução da organização a pensar 

em traduzir a estratégia e os objetivos em medidas operacionais tangíveis, conhecer melhor as 

preocupações dos interessados e identificar conflitos potenciais entre os participantes, tanto 

em relação à estratégia da organização como em nível pessoal. 

Relacionando estes conceitos a prática realizada, aconteceu da seguinte forma: 

Como a UnC já tem sua visão e missão definidos no PIDI, informações sobre o 

ambiente focadas em seus pontos fortes, frágeis, algumas oportunidades e ameaças na 

Avaliação Institucional, e os entrevistados têm conhecimento das mesmas - pois participaram 

em sua maioria da construção, as entrevistas foram direcionadas em obter  informações para a 

aplicação do BSC. 

 As entrevistas foram conduzidas de forma a comunicar o conceito do BSC, porém 

focaram mais a questão da obtenção das medidas dos scorecards. As informações 

preliminares para o consenso dos objetivos estão apresentadas nos quadros 11, 13, 15, 17 e 

19, que na sua maioria concensuam também com  as medidas indicadas na teoria para cada 

perspectiva. 

 

 

 4.5.2.2 Sessão síntese 

 

 

 A fase sessão de síntese tem por objetivo destacar questões importantes e preparar um 

rol preliminar de objetivos e medidas que servirão de base para a etapa seguinte. O resultado 

da sessão de síntese deve ser uma lista de objetivos nas quatro perspectivas (KAPLAN; 

NORTON, 1997). Então o rol de objetivos preliminares é considerado como mais uma diretriz 

para aplicação do BSC na UnC. 
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Como forma de aproveitamento dos dados das pesquisas, foram elaborados como 

sugestão de modelo os objetivos estratégicos para a UnC. Estão apresentados na sequência, 

inclusive com explicações sobre como se chegou ao consenso dos objetivos listados. 

Os critérios utilizados para a formulação dos objetivos foram: pela quantidade de 

vezes que foram mencionados por cada entrevistado, pela análise das informações do 

ambiente, pelos fatores chaves de sucesso e por fim,  pela teoria das perspectivas do BSC. 

O rol de sugestão de objetivos está descrito no quadro 30. 

 

Perspectivas Formulação do(s) Objetivo(s) Estratégico(s) 

 

Financeira 

1) Geração e crescimento do resultado; 
2) Criar uma política orçamentária única, cumpri-la e 

acompanhá-la; 
3) Identificar e controlar a inadimplência. 

 

Clientes 

1) Captar alunos; 
2) Obter constante satisfação dos alunos; 
3) Reter alunos; 
4) Manter bom relacionamento com os clientes. 

 

 

Processos Internos 

1) Inovar; 
2) Padronizar as informações e seus sistemas 

corporativamente; 
3) Eficiência dos processos operacionais; 
4) Eficiência da comunicação; 
5) Fortalecimento de parcerias institucionais; 
6) Estabelecer Pós Venda. 

Legal 1) Alcançar notas suficientes no ENADE; 
2) Atender os indicadores mínimos  estabelecidos pelo 

SINAES e CEE -SC, com foco na superação e qualidade. 
 
 

Aprendizado e Crescimento 

1) Satisfação dos empregados; 
2) Retenção dos empregados; 
3) Institucionalização do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários; 
4) Obter constante qualificação do seu quadro de pessoas; 
5) Produtividade. 

Quadro 30: Lista de objetivos estratégicos para  cada perspectiva do BSC  para a UnC 
Fonte: Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009. 
 

Segue as justificativas da elaboração do rol de objetivos: 

a) na perspectiva financeira: sustentabilidade (citada 16 vezes) foi considerada como 

tema estratégico, pois só acontecerá a partir da geração de resultado (considerando 

as respostas sobre obtenção de superávit e rentabilidade) totalizando 12 citações; 

orçamento - citado 10 vezes, e inadimplência citados por duas vezes. Os demais 

indicadores citados nas entrevistas serão considerados como tal na elaboração dos 

indicadores; 
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b) na perspectiva de clientes:  satisfação do aluno, citados nove vezes, e se considerar 

os aspectos fidelização e retenção juntos, pois só acontecerão a parir da satisfação, 

aumenta para 17 vezes. O acompanhamento do egresso e conhecer o perfil do 

aluno foram citados (juntos) sete vezes. A captação do aluno foi citada três vezes. 

A maioria dos objetivos são fatores chaves para o sucesso. Quanto a elaboração do 

tema estratégico: Criar valor para os clientes, foi construído da seguinte afirmação 

de Kaplan e Norton (1997, p.79) “As propostas de valor apresentadas aos clientes 

são os atributos que os fornecedores oferecem, através de seus produtos e serviços, 

para gerar fidelidade e satisfação em segmentos-alvo.” Portanto os objetivos 

elaborados são essenciais para a criação de valor; 

c) na perspectiva de processos internos: padronização das informações e seus 

sistemas, citados oito vezes. Se somados com comunicação (que também é um 

sistema de informação), aumenta para 14 vezes. Considerando que somente a 

padronização não leva ao desenvolvimento eficiente, criou-se o objetivo 

estratégico da eficiência dos processos e da comunicação. A inovação e pós-venda 

são considerados como essenciais para todas as organizações nesta perspectiva por 

Kaplan e Norton (1997). A eficiência de seus sistemas é fator chave de sucesso 

para a instituição. Esta observação contempla a escolha do tema estratégico; 

d) na perspectiva legal: o cumprimento da legislação vigente foi considerada em 

todas as respostas. O ENADE também foi citado. Ambos são considerados como 

fatores chaves de sucesso, evidenciando a formulação do tema estratégico; 

e) na perspectiva aprendizado e crescimento: qualificação técnica administrativa e 

docente, citados 21 vezes, plano de carreira e clima organizacional foram citados 

seis vezes cada um. A retenção e a produtividade das pessoas da organização são 

consideradas como essenciais nesta perspectiva por Kaplan e Norton (1997), 

portanto foram considerados como objetivos estratégicos. Percebe-se que todos 

esses objetivos levam ao encontro do tema estratégico que é Motivação e 

Produtividade. 

 

Reforça a elaboração destes objetivos estratégicos, quando analisada as respostas da 

alta gestão quando indagados sobre quais seriam os principais indicadores que consideram 

prioritários para a UnC. As informações que mais se repetiram foram em ordem de quantidade 

de vezes citadas: qualificação das pessoas, resultados financeiros, cumprimento da legislação, 
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prospecção e retenção de alunos e por fim  a unificação da instituição, aqui considerada como 

padronização dos processos.  

Essa demonstração de critérios adotados cumpre com a exigência do método no 

estabelecimento dos objetivos estratégicos focados no consenso. 

 O rol de objetivos estratégicos (quadro 30), fica como sugestão para a aplicação do 

BSC na UnC e cumpre essa fase da sessão síntese. 

 

 

4.5.2.3 Workshop executivo 

 

 

 A outra fase refere-se ao workshop executivo, onde o arquiteto deve expor a situação 

até então identificada aos gestores e solicitar a eles que identifiquem objetivos estratégicos 

para cada perspectiva do BSC (KAPLAN; NORTON, 1997).  

Os resultados para a construção do BSC em relação a identificação dos objetivos 

estratégicos não foram realizados através de workshop pela impossibilidade de reunir a alta 

gestão da UnC, portanto a elaboração dos referidos objetivos se deu pelas informações obtidas 

nas pesquisas documentais, descritivas e pelas entrevistas e constam somente como sugestão 

no quadro 30. 

 

 

4.5.3 Escolha e Elaboração dos Indicadores 

 

 

 A escolha, elaboração e definição dos indicadores para os objetivos estratégicos é mais 

uma diretriz para a aplicação do BSC na UnC. Nesta etapa, Kaplan e Norton (1997) explicam 

que o arquiteto deve trabalhar com subgrupos individuais em reuniões, para refinamento da 

descrição dos objetivos estratégicos, identificação de indicadores para cada objetivo, 

identificar as fontes das informações necessárias e as ações que podem ser necessárias para 

que se tornem acessíveis e para cada perspectiva, ilustrar como cada indicador pode ser 

quantificado e apresentado, identificar relações críticas entre os indicadores e tentar 

identificar de que maneira cada medida influencia a outra, ou seja, qual as relações de causa e 

efeito irão possibilitar entre as perspectivas.  
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A arte de escolher e elaborar os indicadores estão na identificação dos indicadores que 

melhor comuniquem a estratégia. Deve ocorrer de forma a quantificar os objetivos 

estratégicos e que pela relação de causa e efeito, levem ao cumprimento de cada tema 

estratégico e de cada perspectiva, e por fim, a realização da estratégia à longo prazo. “O 

objetivo essencial da seleção de indicadores específicos para o scorecard é a identificação dos 

indicadores que melhor comuniquem o significado da estratégia. Como cada estratégia é 

única, cada scorecard deve ser único e conter vários indicadores únicos.” (KAPLAN;  

NORTON, 1997, p. 320). 

 A estrutura organizacional da UnC não permitiu, por questões de tempo, no momento 

da pesquisa tais reuniões com subgrupos. Diante disto as informações para atender os critérios 

para escolha e elaboração dos indicadores que podem ser utilizados para composição da 

aplicação do BSC para a UnC estão listados nos quadros 10, 12, 14, 16 e 20, os quais foram 

extraídos das entrevistas realizadas e da teoria do BSC. 

 Num segundo momento da escolha dos indicadores, Kaplan e Norton (1997), explicam 

que deve ser realizado outro workshop envolvendo a alta administração, seus subordinados 

diretos e um maior número de gerentes de nível médio para debate da visão, dos objetivos e 

dos indicadores experimentais. Esse processo deve levar ao resultado de uma brochura que 

comunique as intenções e o conteúdo do scorecard a todos os funcionários da organização. 

Um resultado também esperado é de que os participantes sejam incentivados a formular 

objetivos de superação. Fica então com mais uma diretriz a comunicação das intenções e do 

conteúdo do scorecard. 

Como a elaboração do BSC não é um objetivo desta pesquisa, mas pelo motivo de sua 

própria natureza investigativa ter proporcionado informações para a elaboração do mesmo, 

fica como sugestão um modelo de BSC para a UnC no apêndice D. O modelo contempla toda 

a estrutura do BSC, inclusive a escolha e elaboração dos indicadores, foco deste tópico. 

No apêndice D, junto ao modelo do BSC para a UnC, encontra-se a formulação de 

uma mapa estratégico, originado das informações constantes no scorecard. 

 

 

4.5.4 Elaboração do Plano de Implementação 

 

 

 O plano de implementação tem por objetivo “comunicar o scorecard aos funcionários, 

integrar o scorecard à filosofia gerencial, e desenvolver um sistema de informações que 

sustente o scorecard.” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 322). 
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 Os criadores do BSC dizem que um projeto típico de introdução do scorecard pode 

durar em média 16 semanas, variando conforme a disponibilidade dos executivos. Após seis 

semanas em média os executivos já deverão estar integrados e com maiores responsabilidades 

do scorecard, passando desta forma o papel do arquiteto para staff, atuando como facilitador e 

nas programações de reuniões de trabalho e workshop executivos subseqüentes.  

 Até o sub-item anterior, foram apontadas e desenvolvidas as diretrizes com base nas 

pesquisas. Para a elaboração do Plano de Implementação não há base de dados nas pesquisas 

realizadas para seu desenvolvimento e por consequência não foi elaborada uma sugestão de 

modelo. Portanto neste tópico somente serão apresentadas as diretrizes.  

Importante ressaltar que não está incluso como objetivo desta pesquisa a implantação 

do Balanced Scorecard na Universidade do Contestado, nem mesmo mensurar seus 

resultados. Portanto esse passo não foi desenvolvido, nem mesmo como sugestão neste 

trabalho, sem ser uma limitação para o cumprimento de seus objetivos. 

 Então fica como mais uma diretriz o desenvolvimento do plano de implementação. 

“Esse plano deve incluir a maneira como os indicadores se ligam ao banco de dados e 

sistemas de informação, comunicando o Balanced Scorecard a toda a organização e 

incentivando e facilitando o desenvolvimento de métricas [...]” (KAPLAN; NORTON, 1997, 

p. 322). 

 A consequência do processo será o desenvolvimento de um sistema de informações 

que vincule as métricas de alto nível da organização até o operacional, inclusive suas medidas 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

 A diretriz seguinte é o consenso final sobre a visão, objetivos e indicadores 

desenvolvidos nos primeiros passos, bem como a validação de metas de superação. A partir 

desta etapa os gestores deverão elaborar um programa de implementação com o objetivo de 

comunicar o scorecard aos colaboradores de todos os níveis da organização. Na integração do 

scorecard a filosofia gerencial é fundamental para o sucesso da implementação bem como o 

desenvolvimento de um sistema de informação que sustente o scorecard (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

 Diante da exposição dos autores, se define como diretrizes ainda neste sub item: a 

decisão final sobre visão, missão, objetivos e indicadores; comunicação dos scorecards a 

todos os colaboradores da instituição; a integração dos scorecards à filosofia gerencial; e, o 

desenvolvimento de um sistema de informações para sustentar o scorecard. 

 A última diretriz indicada é a elaboração de um cronograma de implementação para 

consolidação do BSC. Kaplan e Norton (1997) recomendam que o cronograma seja elaborado 
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pela disponibilidade dos executivos, porém dizem que esses gestores devem  utilizar o BSC 

no prazo de 60 dias. 

 As diretrizes para a aplicação do BSC na UnC, estão representadas de forma 

sintetizadas no quadro 31, estruturada da seguinte forma: Base teórica, qual diretriz está a ela 

relacionada e como pode ser desenvolvida. 

 

Base teórica do BSC Diretriz para aplicação na UnC Como desenvolver 
Definição da 

Arquitetura de 
Indicadores 

A mantenedora da UnC ser unificada Desenvolver as demais diretrizes. Iniciar seu 
desenvolvimento pela UnC corporativa e 
depois estender às unidades 

 
 
 
 
 

Consenso em Função 
dos Objetivos 
Estratégicos 

Possuir missão e visão Já possui. Está descrita em seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional. Porém há 
necessidade de uma conscientização forte de 
seus verdadeiros significados 

Ser detentora de uma análise focando 
informações sobre o ambiente da 
Instituição 

Workshop com os principais gestores. Podem 
ser utilizadas as informações da Avaliação 
Institucional e das pesquisas de campo 
realizadas neste trabalho 

Definir Fatores Chaves de Sucesso e 
Temas Estratégicos para cada 
perspectiva do BSC 

Workshop com os principais gestores. Podem 
ser utilizadas informações levantadas na 
análise do ambiente da instituição. 

Preparar um rol de objetivos 
estratégicos preliminares  

Realizar entrevistas com os gestores 
executivos para um levantamento preliminar 

Identificar objetivos para cada 
perspectiva do BSC 

Workshop executivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escolha e Elaboração 
dos Indicadores 

 
 
 
 
Escolher e definir  indicadores de 
desempenho essenciais para cada 
objetivo estratégico numa relação de 
causa e efeito, buscando indicadores 
que melhor comuniquem o 
significado da estratégia 

Por meio de grupo de trabalho focando: 
1-No refinamento da descrição dos objetivos 
estratégicos 
2-Para cada objetivo estratégico identificar 
indicadores que melhor comuniquem a 
intenção do objetivo 
3-Para cada indicador, identificar fontes que 
tornem as informações acessíveis 
4-Ilustrar como cada indicador pode ser 
quantificado e apresentado 
5-Identificar as relações críticas entre os 
indicadores de cada perspectiva e entre elas, 
identificando de que maneira cada medida 
influencia a outra. 

 
 
Comunicar as intenções e o conteúdo 
do scorecard. 

Workshop envolvendo a alta administração, 
seus subordinados diretos e gerentes de nível 
médio, para debate sobre o que foi definido 
nas etapas anteriores, no sentido de  buscar 
superação dos objetivos e comprometê-los 
no processo de gestão. Elaborar um caderno 
que comunique as intenções e conteúdo do 
scorecard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolver o Plano de 
Implementação 

Formar equipes para desenvolver um sistema 
de informações que vincule  as métricas 
desenvolvidas em todos os níveis da 
organização 

Obter decisão final sobre a visão, os 
objetivos e indicadores; e, 
identificação de programação de 
ações para alcançar as metas 

Workshop executivo  
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Elaboração do Plano 
de Implementação 

Comunicar os scorecards em todos 
os níveis da instituição 

Workshop com todos os funcionários da 
instituição 

Integrar os scorecards à filosofia 
gerencial 

Workshop executivo 

Desenvolver sistemas de informações 
que sustente o scorecard 

Workshop executivo 

Elaborar um cronograma de 
implementação, no sentido da 
consolidação do scorecard 

Workshop executivo 

Quadro 31: Diretrizes para aplicação do BSC na UnC 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997) 
 

 A partir das diretrizes identificadas neste tópico, os gestores da UnC podem aplicar o 

scorecard como modelo de gestão integrada na instituição, mediante análises atualizadas no 

momento da aplicação. Lembrando que estas diretrizes devem ser entendidas como uma 

proposta e não como uma obrigatoriedade. 

 Importante ressaltar que além das diretrizes aqui apontadas se faz necessário o 

acompanhamento de profissional especializado na área para a condução do processo. 

Importante considerar também, que as  indicações aqui realizadas estão no ponto de vista 

desta pesquisadora, e diante disto se torna vital no momento da aplicação, um reestudo de 

tudo o que foi abordado neste trabalho.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 A gestão de Instituições de Ensino Superior por meio da gestão estratégica pela 

aplicação do Balanced Scorecard é o que delineia este trabalho. A busca de informações 

sobre esse tema para a Universidade do Contestado leva a apresentação dos resultados 

conclusivos das questões e dos objetivos da pesquisa realizada, relatados neste capítulo. 

Também neste capítulo estão apresentadas algumas recomendações, na visão desta 

pesquisadora, as quais estão expostas de forma a contribuir com a instituição estudada. 

 As conclusões a seguir apresentadas contemplam o cumprimento das questões da 

pesquisa e dos objetivos específicos, sempre indicando em cada um deles as possibilidades e 

as limitações encontradas para a aplicação do BSC na UnC. As limitações e possibilidades 

respondem ao objetivo geral e a questão da pesquisa. 

 No sentido de responder a primeira questão e objetivo específico da pesquisa, quanto a 

teoria e prática do BSC, conclui-se que a teoria está contida principalmente nas obras dos 

pesquisadores Robert Kaplan e David Norton, criadores e pesquisadores contínuos de tal 

modelo de gestão. 

 A visão teórica sobre o assunto, apresentada no capítulo dois, leva a seguinte 

conclusão: O BSC é um modelo de gestão integrada que traduz a estratégia e a visão da 

organização em medidas de desempenho de ativos tangíveis e intangíveis em quatro 

perspectivas: financeiras, de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.  

 Quanto a sua prática é totalmente aplicável em qualquer tipo de organização inclusive 

naquelas sem fins lucrativos, conforme os exemplos colocados pelos autores Kaplan e Norton 

e também de autores de dissertações e teses que comprovam sua prática em IES. Portanto a 

teoria e a prática do BSC apresentam possibilidades para implantação do BSC na UnC. 

 Diante da teoria pesquisada de que as IES são organizações administráveis, porém 

com características complexas as quais devem ser consideradas em sua gestão, não é 

recomendável que se aplique qualquer tipo de modelo de gestão em IES sem considerar suas 

características peculiares.  

 Diante disto se conclui que o modelo de gestão BSC pode ser aplicado na UnC desde 

que haja adaptações do modelo para com a realidade organizacional da instituição. Se 

considerada as características peculiares e sejam realizadas as adaptações necessárias, esses 

fatos não se tornam limitações para a aplicação do BSC na UnC. 
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 A identificação das diretrizes existentes na Universidade para a implementação do 

BSC na UnC, segundo objetivo específico, se deu por meio de pesquisas em diversos 

documentos da instituição, tendo uma atenção maior o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional e sua Avaliação Institucional. Esses documentos forneceram algumas diretrizes 

já existentes na UnC, que são: possuir  missão e visão corporativa, e um conjunto de 

informações sobre o ambiente em que a UnC está inserida. A existência dessas diretrizes 

preliminares existentes apresenta mais uma possibilidade de aplicação do modelo de gestão. 

 Apesar de a UnC já possuir essas diretrizes, ficam três importantes recomendações:  

 A primeira é de que antes da aplicação do BSC, a missão e a visão sejam rediscutidas 

por seus gestores.  Isso se faz necessário para efetivação de que estas duas diretrizes sejam 

realmente o caminho que conduzirá os trabalhos da Universidade. Caso não haja uma 

clarificação e uma certeza da significância da missão e da visão da instituição, torna 

dificultosa e praticamente sem chances de sucesso, a aplicação do BSC, ou seja, pode se 

tornar uma limitação para o sucesso da aplicação do modelo de gestão, pois este modelo leva 

justamente ao cumprimento dessas duas diretrizes por seus desdobramentos em ativos 

tangíveis e intagíveis mensuráveis. 

 A segunda recomendação é que haja uma conscientização geral em todos os níveis 

hierarquicos da universidade, inclusive do corpo discente, da significância de sua missão e 

visão. Uma vez que todos os envolvidos estejam conscientes de ambas e entenderem porque 

elas existem, torna os esforços para seu cumprimento mais focado e objetivo. 

 A terceira recomendação se refere às informações sobre o ambiente da instituição. 

Recomenda-se a realização de um workshop com seus gestores estratégicos e táticos bem 

como pela representação acadêmica de todos os cursos. O objetivo do workshop é a  

complementação das informações sobre o ambiente da insituição, no que se refere aos seus 

pontos fortes, fracos, suas oportunidades e ameaças, pois as informações que a universidade 

detém atualmente estão somente nos resultados da Avaliação Institucional. Apesar de ser um 

documento que resulta de dados de pesquisas internas e externas da intituição, e ser aprovado 

pelo Conselho Superior da UnC, oferece informações que apontam mais para suas 

potencialidades e fragilidades, não contemplando de maneira mais aprofundada as 

oportunidades e ameaças a que a Universidade está exposta. Esse levantamento de 

informações, bem como sua análise, são fundamentais para a elaboração dos objetivos 

estratégicos e seus desdobramentos (elementos essenciais do BSC), pois estes devem ser 

propostos de acordo com a realidade contextual. 
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 A compreensão das informações identificadas dos gestores da Universidade, terceiro 

objetivo específico foram analisadas a partir de três categorias temáticas. 

 A categoria temática sobre o entendimento, necessidade, importância e situação da 

gestão estratégica na UnC, é a primeira. Desta categoria conclui-se que a maioria dos gestores 

da UnC entendem consideravelmente sobre formulação de estratégias alinhadas a missão e a 

visão, porém  há uma disparidade de opiniões quanto a existência deste alinhamento na 

Universidade e ainda as consideram necessárias e importantes na gestão da UnC. Os gestores 

não percebem a existência de disseminação e entendimento da estratégia em todos os níveis 

hierárquicos da instituição.  

 Numa análise situacional quanto à existência da mensuração do desempenho das 

estratégias, os gestores tendem a uma discordância, ou seja, os gestores não percebem uma 

avaliação do desempenho das estratégias da instituição. Esse fato mostra uma oportunidade 

para a aplicação do BSC. 

 Um único fator das duas últimas análises que torna uma limitação para aplicação do 

BSC é quanto a disseminação e entendimento da estratégia em todos os níveis da organização. 

A falta de disseminação reflete a ineficiência da comunicação dentro da instituição. A 

comunicação é  considerada como um elemento da cultura organizacional (FREITAS, 1991). 

Os elementos da cultura organizacional, inclusive a comunicação, quando precisam ser 

mudados não acontecem de forma rápida. Essa mudança somente acontece a partir da 

conscientização e ações dos gestores da organização e ocorre de forma gradativa e lenta. 

Considerando que uma fluente comunicação interna é fator essencial para o sucesso do BSC, 

sua falha é uma limitação compreendida nesta primeira categoria temática. 

 Quando essa categoria temática é analisada por unidades pesquisadas separadamente 

se percebe que as unidades diversificam nas concordâncias, não em grande significância, mas 

há variação. Desse fato se conclui que isso acontece devido à forma descentralizada de gestão, 

tornando a ação de mensuração maior em algumas do que em outras. A recomendação da 

conscientização da missão e da visão, principalmente no meio gestor, pode contribuir para a 

minimização desse problema. 

 Apesar de os gestores estratégicos acadêmicos e administrativos terem perfis, 

principalmente de formação, diferentes, eles compartilham das opiniões sobre a gestão da 

UnC. Esse fato torna mais fácil a gestão da instituição mediante seus gestores ansiarem por 

uma mesma conduta administrativa, que foca neste trabalho o uso do modelo de gestão 

integrada. 
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 Mesmo os gestores estratégicos compartilhando suas opiniões sobre a gestão da UnC, 

fica a recomendação mediante a aplicação do BSC, de um treinamento para esclarecimento 

sobre dúvidas que tenham sobre o modelo de gestão e sua aplicação. Esse treinamento pode 

ser conduzido por um profissional especialista na área de gestão estratégica, do BSC e que 

tenha conhecimento de organizações como as IES. 

 A conclusão sobre as informações dos gestores na segunda categoria temática, 

referente às informações futuras e situacionais para proposição das diretrizes para aplicação 

do BSC, focam nos indicadores para uma futura aplicação do BSC e na situação atual de 

existência de estratégias e sua respectiva mensuração na gestão da UnC.  

As informações para futura aplicação estão nos indicadores que foram citados como 

essenciais para a gestão da UnC. Os indicadores mais citados pelos gestores foram os 

relacionados às pessoas, e na sequência os relativos a sustentabilidade da instituição. Esses 

indicadores estão ligados respectivamente as perspectivas de aprendizado e crescimento, e 

financeira. Interessante colocar, que as maiores preocupações dos gestores estão ligadas a 

última e a primeira perspectiva do BSC. Considerando que as perspectivas devem ocorrer 

numa relação de causa e efeito, ou seja, que primeiro a organização precisa ter pessoas 

preparadas para então conseguir um bom resultado financeiro torna coerente a ordem de 

indicadores apresentada pelos gestores com a teoria do BSC. 

Ainda como informação para futura aplicação do modelo de gestão mediante as 

características peculiares de uma IES e da preocupação dos gestores quanto o cumprimento da 

legislação a que a universidade precisa seguir para sua existência, concluí-se mais uma 

informação importante para a aplicação do BSC na UnC: a criação e adaptação  de  mais uma 

perspectiva para compor o BSC da UnC – a perspectiva legal.  

Diante disto se recomenda que na aplicação do BSC na UnC seja considerada a 

perspectiva legal. Essa perspectiva deve ser composta da legislação que rege sobre as 

universidades brasileiras, constantes nos diversos órgãos do Ministério da Educação e 

Cultura. Para o cumprimento da exigência do método sobre a relação de causa e efeito entre 

as perspectivas, recomenda-se que a ordem das perspectivas deve ser: perspectiva financeira,  

perspectiva de clientes, perspectiva de processos internos, perspectiva legal e perspectiva de 

aprendizado e crescimento.  

 A compreensão da situação atual da gestão estratégica da UnC apontada pelos gestores 

da universidade é a seguinte: a maioria dos gestores não percebem estratégias nem tão pouco 

suas respectivas mensurações nas quatro perspectivas do BSC. A perspectiva financeira é a 

que obteve maior média de concordância sobre a existência de estratégias, bem como de 
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indicadores de mensuração, porém ainda há uma grande lacuna a se trabalhar. Nas 

perspectivas de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento há uma 

predominante discordância quanto a existência de estratégias e sua mensuração em todas as 

unidades pesquisadas. Essa informação torna clara a necessidade de um modelo de gestão 

direcionado ao estabelecimento de estratégias e sua respectiva mensuração. 

 Numa compreensão por unidades pesquisadas, quanto a existência e menuração de 

estratégias em cada uma das perspectivas do BSC, a Unidade B é a unidade que tem maior 

índice de discordância. As Unidades que apresentam maior concordância quanto as questões, 

são a D e E, porém as médias ainda estão abaixo da média de concordância. 

 Mediante a compreensão das informações para uma futura aplicação do BSC bem 

como da situação delas na forma atual de gestão, são entendidas como possibilidades para 

implementação do BSC. 

 As escassas limitações apresentadas, como, por exemplo, o problema de comunicação 

e compreensão da estrutura organizacional pelas pessoas da instituição, pode com um esforço 

gerencial ser amenizado por estratégias próprias aos casos. Esses fatos precisam ser atendidos 

antes da aplicação do BSC;  

 Diante desta situação, a recomendação da aplicação do BSC se torna mais 

fundamentada, pois sua utilização tornará clara as estratégias e sua mensuração em cada 

perspectiva, o que poderá levar a instituição a um melhor direcionamento à sua 

sustentabilidade e ao cumprimento de suas estratégias em longo prazo. É bom lembrar que as 

recomendações de aplicação do BSC na UnC estão atreladas a centralização da gestão, ou 

seja, o método somente funcionará se todos os gestores entenderem e agirem na mesma forma 

de gestão. 

 A terceira categoria temática sobre a oportunização da aplicação do BSC na UnC, 

revela e leva a conclusão de que as informações extraídas dos gestores, aponta que há 

oportunidade e possibilidade de aplicação do BSC na UnC,  desde que a fundação 

mantenedora da UnC seja unificada.  

Os gestores também creem que o modelo de gestão trará melhor desempenho para a 

instituição. Portanto a conclusão é de que  a aplicação do BSC na UnC  é oportuna e possível.  

 As diretrizes para aplicação do BSC na UnC, referente ao quarto objetivo específico, 

foram elaboradas com fundamentos nas pesquisas realizadas  e totalizam 14 diretrizes.  

Conclui-se que as diretrizes para aplicação do BSC na UnC são: 

A mantenedora da UnC ser unificada; possuir missão e visão; ser detentora de uma 

análise focando informações sobre o ambiente da instituição; definir fatores chaves de sucesso 
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e temas estratégicos para cada perspectiva do BSC; preparar um rol de objetivos estratégicos 

preliminares; identificar objetivos para cada perspectiva do BSC; escolher e definir  

indicadores de desempenho essenciais para cada objetivo estratégico numa relação de causa e 

efeito, buscando indicadores que melhor comuniquem o significado da estratégia; comunicar 

as intenções e o conteúdo do scorecard.; desenvolver o plano de implementação; obter 

decisão final sobre a visão, os objetivos e indicadores; e, identificação de programação de 

ações para alcançar as metas; comunicar os scorecards em todos os níveis da instituição; 

integrar os scorecards à filosofia gerencial; desenvolver sistemas de informações que 

sustentem o scorecard; elaborar um cronograma de implementação, no sentido da 

consolidação do scorecard. 

 A recomendação sobre a proposta de diretrizes para a aplicação do BSC é que sejam 

todas revisadas e debatidas pelos gestores, junto a um profissional da área. As considerações 

sobre as diretrizes pelos gestores são importantes por estarem na visão de quem realmente 

está diante da condução da universidade e serem conhecedores dela. 

A aplicação do BSC não é uma tarefa simples. Demanda de tempo, envolvimento e 

comprometimento de todas as pessoas da organização. Primeiramente dos gestores 

estratégicos, os quais devem estar em plena concordância de sua aplicação, para que depois 

sejam envolvidos os gestores táticos e as demais pessoas da organização. Portanto o BSC não 

deverá ser aplicado se não houver esta conscientização, pois sua chance de sucesso se tornará 

mínima. “Um sistema gerencial não surge instantaneamente. Devido ao seu alcance, 

complexidade e impacto, todo novo sistema gerencial deve ser introduzido gradativamente.” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 287). 

 Por ser um processo complexo, principalmente no processo de implementação, é que 

se recomenda o apoio de uma consultoria especializada no assunto para a condução do 

processo de implementação junto aos gestores. 

 Numa visão geral deste trabalho de pesquisa, é possível concluir que o estudo 

realizado na UnC aponta mais possibilidades do que limitações para a aplicação do BSC,  

afirmando a possibilidade de sua aplicação na Fundação Mantenedora, desde que sejam 

consideradas as características peculiares da instituição. Porém, está distante de abordar toda a 

complexidade de ações e informações para sua aplicação.  

Diante disto, há muitas oportunidades de mais e de novos estudos a serem realizados 

dentro da instituição, inclusive o desenvolvimento de um BSC acadêmico que foque de forma 

mais aprofundada, além das questões administrativas, as questões gerenciais do ensino, de 
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pesquisa e de extensão, considerando todas suas peculiaridades e suas relações de causa e 

efeito. 

Os três pilares básicos da universidade que são: o ensino, a pesquisa e a extensão, 

indissociáveis, direciona para a função do BSC, que foca os resultados esperados pela relação 

de causa e efeito de suas perspectivas, objetivos e indicadores (indissociabilidade). Esse 

pressuposto pode ser transformado em uma continuidade desta linha de pesquisa a ser 

desenvolvida na UnC. 

 Quando analisado o trabalho numa visão teórica mais ampla, é possível concluir que o 

mesmo adiciona ao campo teórico de gestão em IES. Porém, é importante considerar, que 

ainda há um amplo campo de pesquisa a ser desenvolvido nesta área tão proveitosa, que diz 

respeito à administração de organizações como as IES, que impregna função e 

responsabilidade tão significante para a sociedade e seu desenvolvimento. Diante a isto, cabe 

lembrar que não foi intenção desta pesquisadora esgotar o assunto ou abordar todas as 

possibilidades sobre aspectos e aplicação de um Balanced Scorecard em IES, ficando o tema 

aberto a novos estudos e complementações. 
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APÊNDICE A -  INSTRUMENTO DE COLETA SEMI ESTRUTURAD O 

ROTEIRO DA ENTREVISTA   

 

1) Qual seu entendimento sobre a formulação e aplicação de estratégias de gestão 
alinhadas à missão e visão na Universidade do Contestado? São necessárias? Por 
quê?  

 

2) Considera importante a utilização de indicadores de desempenho para atividade de 
gestão na instituição? Qual o desempenho considera prioritário? Por quê?  

 

3) Qual seu entendimento sobre os modelos de gestão que mensuram os resultados de 
ativos tangíveis e intangíveis na organização (como o resultado da satisfação dos 
clientes e o crescimento e aprendizado dos funcionários/docentes)? Conhece o 
assunto? Gostaria de conhecer de forma mais aprofundada? O que sugere?  

 

4) O Balanced Scorecard uma técnica com base na tradução da missão em estratégias 
para a organização, e a criação de indicadores de desempenho para estas 
estratégias em quatro perspectivas, sendo elas:  

Financeira: volta-se para a melhoria dos resultados financeiros, como o 
lucro líquido e a geração de caixa; 

Clientes: avalia a satisfação e retenção dos alunos, conquista de novos 
alunos e participação da instituição no mercado; 

Processos Internos: avalia a excelência dos processos para que tenha 
sucesso, como a capacidade de inovação, solução de problemas e processos de 
operacionalização; 

Aprendizado e crescimento: voltado à capacitação dos funcionários, onde 
se verifica o aprendizado por meio da obtenção de novos conhecimentos, do 
domínio e da competência, bem como dos sistemas de informação utilizados pela 
instituição. 

Diante desta explanação, qual destas informações considera mais 
relevantes para serem mensuradas e avaliadas nas perspectivas da instituição, 
quanto:  
Aos clientes:___________________________________________________ 
Aos processos internos:_________________________________________ 
Aos processos de aprendizado e crescimento: ________________________ 
As atividades financeiras:________________________________________ 

 
5) Dentro deste entendimento, o que gostaria de comentar com o sentido de 

acrescentar uma visão mais direcionada para a gestão da UnC?  
 

6) Acha oportuno a implantação do BSC? Por quê? Como?  
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APÊNDICE B –  CONSENTIMENTO -  PARTICIPAÇÃO NA ENTR EVISTA E 

DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

 

Participação na entrevista (para assinar antes da entrevista) 

 

Após ter lido e entendido o texto precedente e ter tido a oportunidade de receber informações 

complementares sobre o estudo, eu aceito, de livre e espontânea vontade, participar da(s) entrevista(s) de coleta 

de dados para esta pesquisa sobre a possibilidade de implementação do Balanced Scorecard na Universidade do 

Contestado. 

Sei que posso me recusar a responder a uma ou outra das questões se eu assim decidir. Entendo também 

que eu posso pedir o cancelamento da entrevista, o que anulará meu aceite de participação e proibirá o 

pesquisador de utilizar as informações obtidas comigo até então. 

 

Pessoa entrevistada 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________________________ 

Local: _____________________________________________________________________________ 

Data: ______________________ 

 

Entrevistadora 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________________________ 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________________________ 

 

Autorização de citação da função do(a) entrevistado(a) e do nome da Instituição: 

 

Autorizo Andreia L. R. Scharmach, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

FURB, e o restante de sua equipe de pesquisa a revelar minha função e o nome da instituição nos artigos, textos 

e dissertação que redigirão a partir da pesquisa para a qual contribuí. 

 

Função do participante:_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante:______________________________________________________________ 

Data:_____________________ 

 

Este texto tem por finalidade assegurar os direitos dos colaboradores na pesquisa quanto a questões 

éticas. 

Qualquer sugestão, reclamação ou solicitação pode ser diretamente encaminhada à equipe de pesquisa 

e/ou à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração da FURB, telefone (47) 3321-0285, 

correio eletrônico ppgad@furb.br. 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ESTRUTU RADO  

 

Prezado(a) Senhor (a) 

Este documento de coleta de dados é básico para elaboração da dissertação de Mestrado intitulada: 

GESTÃO ESTRATÉGICA EM  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: AS POSSIBILIDADES DO  

BALANCED SCORECARD NA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO. 

Tem por objetivo identificar informações para a aplicação do modelo de gestão integrada Balanced  

Scorecard,  na Administração da Universidade do Contestado. 

Assim, por favor, marque com um “x” a opção que mais se adapta a sua concordância da realidade da 
instituição, nas respostas das perguntas de 1 a 13, considerando: 

 
1 2 3 4 5 
 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

 
DISCORDO 

NÃO 
CONCORDO 

NEM DISCORDO 

 
CONCORDO 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
 

Perguntas 1 2 3 4 5 Não sei 
Responder 

1 As estratégias definidas para a instituição tem um alinhamento com 
sua missão e visão 

 

2 A Instituição possui um processo formal de avaliação do 
desempenho das estratégias 

 

3 As estratégias definidas para a instituição são claramente 
disseminadas e entendidas em todos os níveis da organização 

 

4 Existe uma definição clara de estratégias e ações focadas na 
eficiência financeira da instituição. 

 

5 Existe uma avaliação do desempenho financeiro da instituição.  
6 Existe uma definição clara de estratégias e ações focadas na 

eficiência dos processos internos da instituição. 
 

7 Existe uma mensuração do desempenho dos processos internos, 
que avalie sua contribuição para geração de valor aos alunos e 
atingimento dos objetivos financeiros da instituição 

 

8 Existe uma definição clara de estratégias e ações focadas nos 
clientes/alunos,  

 

9 Existe uma mensuração do desempenho da Instituição, que avalia 
se a proposição de valor dela para os alunos esta alcançando os 
resultados esperados como a satisfação e retenção dos alunos, 
conquista de novos alunos e participação da instituição no mercado 

 

10 Existe uma definição clara de estratégias e ações sobre o 
aprendizado e crescimento das pessoas que trabalham na 
instituição 

 

11 Existe uma mensuração do desempenho do aprendizado e 
crescimento dos colaboradores da instituição, onde verifica-se seu 
aprendizado, obtenção de novos conhecimentos, o domínio e a 
competência destes na instituição 

 

12 Indicadores de desempenho são importantes para a avaliação das 
estratégias da Instituição 

 

13 Um modelo de gestão com indicadores de desempenho, relações de 
causa e efeito, avaliação periódica das estratégias e alinhamento da 
visão/missão da instituição, pode melhorar o desempenho da 
instituição 
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APÊNDICE D – PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DO BSC NA UnC 

 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DO BSC PARA UnC 

 

A construção do modelo do BSC para a Universidade do Contestado seguiu os passos 

citados por Kaplan e Norton (1997), excluído o último (plano de implementação). A 

construção está de acordo com os resultados dos levantamentos dos dados quanto as objetivos 

específicos e seus respectivos métodos.  

Importante destacar que o modelo apresentado na seqüência, levou em consideração a 

missão e visão da organização, as informações do ambiente, os fatores chaves de sucesso, os 

temas estratégicos e os objetivos estratégicos. Todos apresentados no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho, indicados como sugestão de modelo. 

O modelo de construção do BSC para a universidade foi elaborada, além dos itens 

descritos, com a formulação da Escolha e Elaboração dos Indicadores de Desempenho. 

A escolha e elaboração dos indicadores foram realizadas a partir do tema estratégico e 

do rol de objetivos estratégicos, portanto tem as mesmas fontes de fundamentos para sua 

elaboração. Foram elaborados de forma a integrarem-se numa relação de causa e efeito. A 

evidenciação dessa relação está focada em cada perspectiva e depois entre as cinco 

perspectivas, sempre voltada ao cumprimento de sua visão organizacional.  

Os indicadores de desempenho e suas quantificações estão relacionados a cada uma de 

suas perspectivas, nos quadros: 

A: Perspectiva Financeira 

B: Perspectiva de Clientes 

C: Perspectiva de Processos Internos 

D: Perspectiva Legal 

E: Perspectiva Aprendizado e Crescimento. 

 A relação de causa e efeito de cada perspectiva estão nas figuras: A, B, C, D e E 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

183

Perspectiva Tema 
Estratégico 

Objetivo(s) 
Estratégico(s) 

Descrição dos 
Indicadores 

Quantificação dos 
Indicadores / Vetores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustentabilida-
de da 
Corporação 
Universidade do 
Contestado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Gerar o 
crescimento do 
resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Crescimento do 
resultado 
semestral 

a) Estabelecer percentual de 
crescimento semestral 

b) Identificar percentual da 
diferença de alunos 
ingressantes e  concluintes 

c) Cálculo do ponto de 
equilíbrio, margem de 
contribuição e por 
conseqüência da 
rentabilidade de cada 
curso, para tomada de 
decisão da sua mantença. 

d) Estabelecer percentual de 
incremento na receita em 
serviços, além das 
mensalidades dos alunos 

b) Redução de 
custos e 
despesas 
operacionais 
semestrais 

a) Estabelecer percentual de 
redução em custos e 
despesas operacionais 

 

 
 

2) Cumprir o 
Orçamento 

a) Criar política 
única na 
elaboração do 
orçamento 

a) Percentual de diferença de 
folha de pagamento nos 
Campi para os mesmos 
cargos e sua padronização 

b) Percentual diferença 
valores de mensalidades 
por curso únicas 

 
 
 

3) Controlar a 
Inadimplência 

a) Estabelecimen-
to de tempo para 
condição de 
inadimplência, com 
o intuito de  
padronização para 
os Campi 

 

a) Estabelecer percentual 
para redução da 
inadimplência 

b)  Estabelecer metas de 
cumprimento do 
percentual de 
inadimplência aos 
responsáveis pela ação 

Quadro A: Escolha e elaboração dos indicadores para cada objetivo estratégico da perspectiva financeira 
Fonte: Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009. 
 

 A escolha dos indicadores para a perspectiva financeira deu-se pelos seguintes 

motivos: 

a) os indicadores, os quais foram extraídos das informações da alta gestão da UnC, 

são essenciais para o cumprimento do objetivo focando o tema estratégico que é 

sustentabilidade; 

b) os indicadores constantes no quadro A que não foram explicitamente citados nas 

entrevistas, são considerados por Kaplan e Norton (1997) como essenciais. Nota-se 

que sem estes, não seria possível o cumprimento dos objetivos propostos e por 

conseqüência do tema estratégico; 
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Tema Estratégico 

Objetivos Estratégicos 

Indicadores 

c) O indicador de incremento de receita além das mensalidades dos alunos foi 

colocado como indicador com base nas observações de Kaplan e Norton (1997), 

quando citam que a maioria das organizações em fase de sustentação preocupam-se 

com o risco e a variabilidade de seus lucros (neste caso superávit), e devido a isto 

incorporam indicadores de risco à sua perspectiva financeira, para ter a 

possibilidade de redução da forte dependência da receita atual. 

  

Na figura A, verifica-se a relação de causa e efeito da perspectiva financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A: Relação de Causa e Efeito Perspectiva Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE 

Geração e Crescimento do Resultado  Orçamento Controle da Inadimplência 

Crescimento 
do Resultado 

Semestral 

Redução de 
Custos e 
Despesas 

Operacionais 

Política  
orçamentária 

única 

Tempo para 
condição de 

Inadimplência 

% de 
cresci -
mento 
Semes-

tral 

% 
diferença 
ingressan

- tes e 
concluin-

tes 

 
Ponto de 
Equilí-
brio por 
curso 

Margem 
de 

Contri-
buição 

por curso 

Rentabili-
dade/ 

superávit  
por curso 

% 
incremen

-to na 
receita 

 

% 
redução 
custos e 
despesas 

 
% 

diferença 
salarial 

 
% 

redução 
inadim-
plência 

Metas % 
redução 
inadim-
plência  

por 
responsá 

vel 

% 
diferença 
mesalida-
des por 
curso 
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A elaboração dos indicadores de desempenho na perspectiva dos clientes está no 

quadro B: 

Perspectiva Tema 
Estratégico 

Objetivo(s) 
Estratégico(s) 

Descrição dos 
Indicadores 

Quantificação dos 
Indicadores/ Vetores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criar Valor para 
os Clientes 

 
 
 
 
 
 
 

1) Captar alunos 

a) Banco de 
Dados de 
Informações 
externas 

a) Informações quantitativas 
do mercado potencial 

b) Aluno por vaga 
e ingresso processo 
seletivo 

a) Mensurar relação entre 
aluno e vagas no ingresso 

c) Alunos 
transferidos 

a) % de alunos ingressantes 
por transferências 

d) Alunos 
rematriculados 

a) % de alunos ingressantes 
por rematrícula 

 
 
 
 
 
2) Satisfazer os 
alunos 

 
 
 
 
 

a) Pesquisas de 
satisfação 
semestral 

a) % de satisfação dos 
alunos com relação a 
qualidade do ensino 

b) % de satisfação dos 
alunos com relação ao 
corpo docente 

c) % de satisfação dos 
alunos com relação 
estrutura da Universidade 

d) % de satisfação dos 
alunos com os serviços 
técnico-administrativos 
prestados 

 
 
 
 
 
 

3) Reter os alunos 

 
 
 
 

a) Evasão 

a) % de evasão 
semestralmente por 
trancamento 

b) % de evasão 
semestralmente por 
desistência  

c) % de evasão 
semestralmente por 
transferência 

b) Incentivos 
estudantis 

a) % de incentivos/bolsas 
por curso e por aluno 

 
 
 
 

c) Fidelização 

a) % de incentivos 
estudantis para cursos de 
pós graduação 

b) % de incentivos 
estudantis para segunda 
graduação 

c) % de incentivos 
estudantis para familiares 

   
 
 
4) Manter bom 
relacionamento 
com os clientes 

 
 

a) Monitoramento 
dos índices de 
satisfação 

a) % a ser melhorado na 
qualidade do ensino 

b) %a ser melhorados na 
qualidade dos docentes 

c) % a ser melhorado na 
prestação dos serviços 
técnico administrativos 

d) % a ser melhorados na 
estrutura física 

Quadro B : Escolha e elaboração dos indicadores para cada objetivo estratégico para perspectiva clientes 
Fonte: Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009. 
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Tema Estratégico 

Objetivos Estratégicos 

Indicadores 

 A justificativa da elaboração e escolha dos indicadores da perspectiva clientes está na 

seqüência: 

a) os objetivos e indicadores estão relacionados com uma proposta de criação de valor 

para seus clientes em geral, focando ao atendimento do tema estratégico numa relação 

de causa e efeito.  

b) os indicadores tem um foco maior na sua elaboração na teoria do BSC, pois Kaplan e 

Norton (1997) citam que existem algumas medidas essenciais de resultados de clientes 

que é comum a todos os tipos de organizações, como por exemplo: participação de 

mercado, retenção de clientes, captação de clientes, satisfação de clientes e sua 

respectiva lucratividade. 

 

 A relação de causa e efeito da perspectiva clientes, está apresentada na figura B : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B : Relação de Causa e Efeito Perspectiva Clientes 

  

CRIAR VALOR PARA OS CLIENTES 

Captação Satisfação Boa relação com os 
clientes 

Banco 
dados 
infor-
ma- 
ções 
exter-
nas  

Aluno 
vaga/  
ingres-
so 
proces-
so 
Seleti-
vo 

 
 

Pesquisas 
Semestrais 

Informa
-ções 

quantita
tivas 

mercado 
poten-
cial  

Mensurar 
relação 
aluno x 
vagas 

% 
alunos 
ingres-
santes 
por 

trans-
ferên-

cia 

Retenção 

Alu-
nos 
trans
feri-
dos 

Alu-
nos 
rema
tricu- 
lados 

 
 
 
Eva-
são 

 
 

Incenti-
vos 

Estu-
dantis 

 
 
Fide-
liza-
ção 

% 
alu-
nos 
rema
tricu- 
lados 

%  
satis-
fação  
quali-
dade 
do 

ensino 

%  
satis-
fação  
quali-
dade 

docen-
te 
 

%  
satis-
fação   
estru-
tura 

física 

%  
satis-
fação  
servi-
ços 
Admi
nistra
tivos 

%  
Eva-

são por 
tranca-
mento 

%  
Eva-

são por 
desis-
tência 

%  
Eva-

são por 
trans-
ferên-

cia 

% 
bolsas 

por 
curso e 

por 
aluno 

%   
incenti
vos p/ 
pós 

gradua
ção 

%   
incenti
vos p/ 

2ª 
gradua

ção 

%   
incenti
vos p/ 
fami-
liares 

% a ser 
melhorado 
na quali-
dade do 
ensino 

% a ser 
melhorado 
na quali-
dade dos 
docentes 
ensino 

% a ser 
melhorado 

nos serviços 

 

% a ser 
melhorado 
na estrutura 

física 

 

 
 
 

Monitoramento dos índices 
de satisfação 
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 Nos processos internos da organização são identificados os processos mais críticos 

para a realização dos objetivos dos clientes e dos acionistas. (KAPLAN;NORTON, 1997). 

Apresenta-se no quadro C a escolha e elaboração dos indicadores de desempenho desta 

perspectiva.  

 

Perspectiva Tema 
Estratégico 

Objetivo(s) 
Estratégico(s) 

Descrição dos 
Indicadores 

Quantificação dos 
Indicadores/Vetores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos 
Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiência dos 
Sistemas e das 
Informações 

 
 

1) Inovar 

a) Pesquisas do 
mercado 
profissional 
regional 

a) Demanda de cursos 
promissores para o mercado 
regional 

b) Pesquisa de preferência 
dos cursos clientes/alunos 

 
 
 
 
 
 
2) Padronizar as 
informações e seus 
sistemas 
corporativamente 

 
 
 
a) Entendimento 
da estrutura 
hierárquica vigente 

a) % de colaboradores 
conscientes da estrutura 
hierárquica corporativa  
b) 100% de padronização 
das ações provindas de 
tomada de decisão e sua 
respectiva aplicação nos 
Campi 

 
 
b) Unificação dos 
sistemas 
operacionais 

a) % processos 
administrativos padronizados 
nos Campi 
b) % e tipos de sistemas de 
informação  padronizados 
c) % de softwares idênticos 
para os sistemas de 
informação 

 
 
 
 
 
 
 
3) Tornar os 
processos 
operacionais 
eficientes 

a) Alimentação do 
banco de dados 
Interno 

a) Identificar o perfil do 
ingresso 
b) Avaliação Institucional 

 
 
 
 
 
c) Otimização da 
produtividade 

a) Tempo para 
desenvolvimento dos 
processos inovadores 
b) % de otimização nos 
processos dos setores 
acadêmicos 
c) % de otimização nos 
processos dos setores 
administrativos 
d) determinar tempo máximo 
de espera em cada setor de 
acordo com a sazonalidade 
dos serviços 
e) definir quantidade de 
serviços a serem oferecidos 
on line 

 
 
 
 
 
4) Tornar a 
comunicação 
eficiente 

 
 

a) Padronização 
da comunicação 

a)  % de uso da intranet 
b) 100% de utilização de 
materiais impressos idênticos  
c) % de novos canais de 
comunicação externa 

 
a) Boletim 
eletrônico 

a) comunicar 100% de 
professores e técnico-
administrativos, através de e 
mail 
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b) %  de alunos a serem 
comunicados 

 
 
 

5) Fortalecer das  
parcerias 
institucionais 

 
 
 

a) Fortalecimento 
parcerias existentes 

a) % de parceiros 
relacionados as atividades de 
ensino 
b) % de parceiros 
relacionados as atividades de 
extensão e cultura 
c) % de parceiros 
relacionados as atividades de 
pesquisa 

 
 
6) Estabelecer Pós 
Venda 

 
 
a) Acompanha-
mento do egresso 

a) % egressos participantes 
da comunidade universitária 
(biblioteca, pesquisa, 
extensão) 
b) % reingressos cursos de 
pós-graduação, outras 
graduações  extensão 

Quadro C : Escolha e Elaboração dos Indicadores para cada Objetivo Estratégico para perspectiva 
processos internos 
Fonte: Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009. 
 

 Como nas duas perspectivas anteriores a escolha e elaboração dos indicadores de 

desempenho para os processos internos  estão fundamentados nos resultados das pesquisas e 

na teoria no BSC.  

 Em complemento das informações dos altos gestores da UnC, buscou-se a 

aprimoramento dos indicadores de desempenho naqueles que Kaplan e Norton (1997) 

consideram como essenciais e que  proporcionam a relação de causa e efeito com as 

perspectivas de clientes e financeiras, quais sejam: inovação, operações e serviço pós-venda.  

 Na figura C confere-se a relação de causa e efeito da perspectiva de processos 

internos. 
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Tema Estratégico 

Objetivos Estratégicos 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura C: Relação de causa e efeito perspectiva processos internos 

 

A perspectiva seguinte para a  escolha e elaboração dos indicadores é a legal. 

Lembrando que esta perspectiva não faz parte do modelo do BSC estruturada por seus 

criadores, porém os próprios autores, Kaplan e Norton, acentuam que as organizações podem 

acrescentar mais perspectivas conforme suas características e necessidades, que foi o caso da 

UnC.  

EFICIÊNCIA  DOS SISTEMAS E DAS INFORMAÇÕES 

 
 

Inovar 

Padronizar as 
informações e 
seus sistemas  

corporativamente 

 
Eficiência da 
comunicação 

 
Eficiência dos 

processos 
operacionais 

 
Parcerias 

Institucionais 

 

 
Pós Venda 

 

Pesquisas 
do 

mercado 
potencial 
regional 

 

Enten-
dimento 
da estru-

tura 
hierar-
quica 

 

Unifi-
cação 
dos 

siste-
mas 

opera-
cionais 

 

Alimen
tação  
do 

banco 
de 

dados 
interno 

 

Otimi-
zação 

da 
produ-
tivida-

de 

 

Padroni
zação 

da 
comuni
cação 

 

Bole-
tim 

Eletrô-
nico 

 

Fortale-
cimento 

das 
parcerias 
institu-
cionais 

 

Acompa-
nhamento 

do 
egresso 

Demanda 
de cursos 
promissor

es na 
região 

 
Pesquisas 

de 
preferên-

cia de 
cursos 

% cola-
bora-
dores 
cons-

cientes da 
estrutura 
hierár-
quica 

 
 

100% 
padroni-
zação das 

ações 

% 
proces-

sos  
admi-

nistrati-
vos pa-
droniza-

dos 

% e 
tipos de 
siste-

mas de 
infor-
mação 

padroni-
zados 

 
 

% de 
software 
idênticos 

nos 
Campi 

Identifi
-cação 

do 
perfil 

do 
ingres-
sante 

Tempo 
p/ 

proces
sos 

inova-
dores 

% 
otimi-
zação 

proces-
sos 

acadê-
micos 

% 
otimi-
zação 

proces-
sos 

admi-
nistra-
tivos 

Tempo 
de 

espera 
 

Servi-
ços on 
line 

 

% uso 
da 

intra-
net 

100% 
utliza-
ção de 
materia

is 
impress

os 
idênti-

cos 

% 
canais 

de 
comu-
nica-
ção 

externa 

atingir
100% 
dos 

empre
gados 
com 

comu-
nica-

ção via 
e mail 

atingir
% dos 
alunos    
para  

comu-
nica-

ção via 
e mail 

 
% de 

parcerias 
para o 
ensino 

 
% de 

parcerias 
para a 

pesquisa 

 
% de 

parcerias 
para a 

extensão 

 

% 
egressos 
partici-

pantes do 
convívio 
universi-

tário 

 

% 
reingres-
sos em 

cursos de 
pós, 

outras 
graduaçõ

es e 
extensão 
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Essa perspectiva está acomodada após a perspectiva de processos internos seguindo a 

fundamentação do BSC na relação de causa e efeito. Entende-se que o cumprimento da 

legislação é um processo interno da Instituição, porém pela importância deste aspecto é que 

decidiu-se elaborar uma perspectiva com foco único ao cumprimento da legislação para a 

continuidade dos processos internos. Assim fica elaborada a perspectiva legal como parte 

essencial para a eficiência dos processos internos e por conseqüência o atendimento aos 

clientes, que por sua vez se manterão na Universidade, gerando desta forma o crescimento dos 

resultados.  

Confere-se no quadro D os indicadores da perspectiva legal. 

Perspectiva Tema 
Estratégico 

Objetivo(s) 
Estratégico(s) 

Descrição dos 
Indicadores 

Quantificação dos 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento da 
Legislação 

 
1) Alcançar notas 
suficientes no 
ENADE 

a) Atingir  notas 
suficientes no 
ENADE para o 
reconhecimento 
automático dos 
cursos 

a) % carga horária de 
professores para preparação 
dos acadêmicos para o 
ENADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Atender a 
Legislação do CEE 
e do SINAES 

 
 
 
 
 
a) Produção 
Científica 

a) Definição da quantidade 
de novos cursos de pós- 
graduação sctrictu senso 
b) Definição da quantidade 
de novas linhas de pesquisa 
c) Definição de % para 
aumento da produção 
científica 
d) Definir quantidade de 
docentes período integral 
e) Estipular tempo para 
reformulação do PPI, PPCs  

 
b) Avaliação 
Institucional 

a) Cumprir 100% das 
indicações para a avaliação 
institucional 
b) % de melhoria em cada 
dimensão da avaliação 

c) Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional 

a) Estipular tempo para 
reformulação do PDI 

d) Ministério 
Público 

a) Atender 100% a 
legislação do Ministério 
Público em determinado 
tempo para conclusão do 
processo de unificação 

Quadro 36 : Escolha e elaboração dos indicadores para cada objetivo estratégico para perspectiva legal 
Fonte: Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009. 
 
 
 A escolha e elaboração dos indicadores da perspectiva legal foi inteiramente 

fundamentada nas informações concedidas nas entrevistas. 

 A  figura D mostra a relação de causa e efeito da perspectiva legal: 
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Tema Estratégico 

Objetivos Estratégicos 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura D: Relação de causa e efeito perspectiva legal 

 

A última perspectiva do BSC, a de aprendizado e crescimento, tem sua escolha e 

elaboração dos indicadores apresentadas no quadro E: 

 

Perspectiva Tema 
Estratégico 

Objetivo(s) 
Estratégico(s) 

Descrição dos 
Indicadores 

Quantificação dos 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) Satisfazer os 
empregados 
 

 
 
 
a) Clima 
Organizacional 

a) % de empregados 
satisfeitos 
b) % de empregados 
motivados 
c) % de ações de 
melhorias sobre o nível 
de insatisfação e 
desmotivação 

2) Reter os 
empregados 

a) Rotatividade 
docente e técnico-
administrativo 

 
a) % de rotatividade 

 
 
3) Institucionalizar 
o Plano de Cargos 
Carreira e Salários 

a) Cumprir o PCCS 
docente 

a) 100% de 
padronização das 
políticas do PCCS 

 
b) Elaborar o PCCS 
técnico-
administrativo 

a) Definir plano de 
benefícios  
b) Incluir 100% dos 
técnicos-administrativos  

ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

Alcance de notas suficientes no 
ENADE 

Cumprimento da legislação do 
CEE – SC e SINAES 

Atingir notas 
suficientes no 
ENADE para 

reconhecimento 
automático dos 

cursos  

Cumprir 
100% das 

indica-
ções  

para a 
avaliação 
institu-
cional 

% de 
melho
ria em 
cada 

dimen
são da 
avalia
ção 

% carga horária de 
professores para 
preparação dos 

acadêmicos para o 
ENADE 

 
Produção 
Científica 

 
Ministério 
Público 

 

PDI 
 

Avaliação 
Institucional 

 

Quantida
de cursos 

stricto 
sensu 

% 
aumento 

de 
produção 
científica 

 

Quantida
de  

linhas de 
pesquisa 

Quantida
de 

professo-
res  

tempo 
integral 

 
Tempo 

reformu-
lação PPI 
e PPCs 

 

Tempo 
para 

reformula-
ção do PDI 

Atender 
100% a 

legislação 
do 

Ministério 
Público 

em 
determina-
do tempo 

para 
conclusão 

da 
unificação 
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Aprendizado e 
Crescimento 

 
 

Motivação e 
Produtividade  

no PCCS 
 
 
 
 
4) Obter constante 
qualificação de seu 
quadro de pessoas 

 
 
a) Capacitar os 
técnicos 
administrativos 

a) Mapeamento das 
competências atuais dos 
técnico-administrativos 
b) % de técnico-
administrativos a serem 
capacitados 
semestralmente 

 
 
b) Capacitação e 
qualificação do corpo 
docente 

a) Mapeamento dos 
cursos que necessitam de 
qualificação docente 
b) % de professores a 
serem capacitados e 
qualificados por curso e 
por ciclo 

 
 
5) Obter 
produtividade 

 
a) Competência e 
capacidade 
individual 

a) Cálculo da receita 
por funcionário X 
volume de produção 
gerado 
b) Avaliação de 
desempenho 

Quadro E: Escolha e Elaboração dos Indicadores para cada Objetivo Estratégico para perspectiva aprendizado e 
crescimento 
Fonte: Pesquisa Qualitativa Exploratória, 2009. 
 

Os indicadores de desempenho constantes na perspectiva aprendizado e crescimento 

fizeram uso integral das informações para esta perspectiva, dos entrevistados. Foi utilizada 

também como complemento a teoria da perspectiva. Kaplan e Norton (1997) colocam que a 

satisfação dos funcionários, sua retenção e produtividade são medidas essenciais e comuns no 

BSC das organizações. Diante disto foram acrescentadas  as duas últimas por eles indicadas e 

não constantes nas informações das entrevistas. 

A seqüência do scorecard da perspectiva de aprendizado e acrescimento se dá pela 

apresentação da relação de causa e efeito entre o tema estratégico, objetivos e indicadores 

apresentados  na figura E: 
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Tema Estratégico 

Objetivos Estratégicos 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E: Relação de Causa e Efeito Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

 

 Os indicadores elaborados nesta perspectiva, além de se relacionarem entre sí estão 

também de acordo com a relação de causa e efeito para as demais perspectivas. 

 A elaboração dos indicadores de desempenho e sua quantificação (vetores), finaliza o 

processo de construção do modelo do BSC para a UnC.  

Uma vez construído o modelo do BSC para possível aplicação na UnC, foi elaborado a 

partir desta construção um Mapa Estratégico com o objetivo de visualizar o alinhamento da 

estratégia e a integração de suas perspectivas numa relação de causa e efeito. Verifica-se o 

mapa estratégico no item seguinte. 

 

 

 

MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE 

 
Satisfação dos 
Empregados 

 
Retenção dos 
Empregados 

 
Qualificação 

 
Plano de Carreira 
Cargos e Salários 

 
Produtividade 

 

 
Clima 

Organiza-
cional 

 

Cum-
prir 

PCCS 
docen-

tes 

 

Elabo-
rar 

PCCS 
técnico 
admi-
nistra-
tivo 

 

Capaci-
tar 

técni-
cos 

admi-
nistra-
tivos 

 

Capaci
tar e 

quali-
ficar 

docen-
tes 

 

Compe-
tência e 
Capaci-

dade 
Indivi-
dual 

% 
satisfação 

% 
motiva-

ção 

100% 
padroni
zação 
do uso 
PCCS 

Elabo-
rar 

plano 
de 

bene-
fícios 

Incluir 
100% 
dos 

técnico 
admi-
nistra-
tivos 

Mapea
mento 

das 
compe-
tências 

% a 
serem 
capacit
ados 

semes-
tral-

mente 

Mapea
mento 
dos 

cursos 
que 
tem 

neces-
sidade 

% de 
capaci-
tação e 
qualifi
cação 
por 

curso e 
por 

ciclo  

Cálculo 
da receita 

por 
emprega- 

do 
 X 

volume 
de 

produção 
gerado 

Avaliação 
de 

Desempe-
nho 

%  ações 
insa-

tisfação e 
desmo-
tivação 

 

 
Rotativi-

dade 

% 
rotativi-

dade 
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MAPA ESTRATEGICO 

 

O Mapa Estratégico demonstra como a estratégia liga os ativos intangíveis a processos 

que criam valor, entre suas perspectivas. “O mapa estratégico é a representação visual da 

estratégia, mostrando numa única página como os objetivos nas quatro perspectivas se 

integram e combinam para descrever a estratégia. Cada empresa adapta o mapa estratégico ao 

seu conjunto específico de objetivos estratégicos.” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 57). 

Para a construção do mapa estratégico os objetivos das quatro perspectivas devem 

estar conectados com os outros numa relação de causa e efeito, parte-se da condição que os 

objetivos que estão não topo somente serão alcançados pela eficiência dos demais. “Essa 

arquitetura de causa e efeito, interligando as quatro perspectivas, é a estrutura em torno da 

qual se desenha o mapa estratégico.” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 34). 

O mapa estratégico para a Universidade do Contestado está construído com uma 

perspectiva além daquelas explicitadas no modelo do BSC – a perspectiva legal, porém 

cumpre a mesma lógica de causa e efeito mencionada anteriormente pelos autores. Apresenta-

se na figura 16 a arquitetura do BSC, focando a visão da Instituição, os temas estratégicos, 

seus respectivos objetivos e conseqüentes indicadores. 
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Perspectiva Legal 

Cumprimento da legislação do CEE – SC e SINAES 

Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

Objetivos 

Indicadores 

Objetivos 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Mapa Estratégico do BSC para a UnC 

 

Tema Estratégico 

Indicadores 

Indicadores 

Visão 

Objetivos 

Tema Estratégico 

Perspectiva Financeira 

Ser reconhecida como uma Universidade de referência no Estado de Santa Catarina, pela excelência e 
qualidades docente e discente, voltada para a ação comunitária 

SUSTENTABILIDADE  

Geração e Crescimento da Receita  Execução e Cumprimento Orçamento Controle da Inadimplência 

Crescimento da 
Receita 

Semestral 

Redução  Custos 
e Despesas  

Política  
orçamentária 

única 

Tempo para 
condição de 

Inadimplência 

Indicadores 

Objetivos 

Tema Estratégico 

CRIAR VALOR PARA OS CIENTES  

Perspectiva Clientes 

Captação Satisfação Relação com os clientes 

Informa-
ções 

externas 

Aluno 
vaga/  

ingresso 
seletivo 

 
Pesquisas 
Semestrais 

Retenção 

Alunos 
transfe-
ridos 

Alunos 
rema-
tricu- 
lados 

 
Evasão 

Incenti-
vos 

Estu-
dantis 

 
Fideli-
zação 

Monitoramento 
dos índices de 

satisfação 

Objetivos 

Tema Estratégico 

EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS 

Perspectiva Processos Internos 

 
Inovar 

Padronizar  
informações e 

sistemas   

Eficiência da 
comunicação 

Eficiência dos 
processos 

operacionais 

Parcerias 
Institucionais 

 
Pós Venda 

Pesquisas 
de mercado  

Entendi-
mento 

hierarquia 

Unificação 
sistemas  

Banco de  
dados 
interno 

Otimi-
zação  
produ-
tividade 

Padroni-
zação 

comuni-
cação 

Boletim 
Eletrô-
nico 

Fortale-
cimento  
parcerias 

institucionais 

Acompanha-
mento  do 
egresso 

ATENDER A LEGISLAÇÃO  

Atingir notas suficientes  Ministério 
Público 

PDI Avaliação 
Institucional 

Obter notas suficientes no ENADE 

Tema Estratégico 

MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE  

Satisfação dos 
Empregados 

Retenção dos 
Empregados 

Qualificação Plano de Carreira 
Cargos e Salários 

Produtividade 

 
Clima 

Organizacional 

Cumprir 
PCCS 

docentes 

Elaborar 
PCCS 
técnico 
admi-

nistrativo 

Capacitar 
técnicos 
admi-

nistrativos 

Capacitar 
e quali-

ficar 
docentes 

Compe-
tência e 
Capaci-

dade 
Individual 

   
Rotatividade 

Produção 
Científica 
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O mapa estratégico construído efetiva a proposta de um modelo de BSC para a UnC. 

Cabe lembrar que para a efetiva implementação do modelo de gestão integrada desenvolvido, 

ainda se faz necessário o desenvolvimento do plano de implantação, o qual não foi realizado 

neste trabalho, por se tratar somente de um modelo para implementação e não da própria 

implementação. 
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ANEXO A – ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO  – 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

 

ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO  
 

Administração Superior 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO-UnC     (A) 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO-UnC     (B) 

B 
CONSELHO SUPERIOR DE 

ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO - CONSEPE 

 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

- CAS 

A 

CONSELHO DE 
CURADORES 

PRESIDÊNCIA 

 CÂMARA DE 
PLANEJAMENTO 

REITORIA 

SECRETARIA GERAL 

GABINETE 

PRÓ-REITORIA DE 
ENSINO 

PRÓ-REITORIA DE 
PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO E 
CULTURA 

PRÓ-REITORIA  
DE ADMINISTRAÇÃO 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

EDITORA DA UnC 

UnC/VIRTUAL 

CÂMARA CONSULTIVA 
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ANEXO B – ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO  – 

ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 

 

 

 

   ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

Administração Setorial 
 
 
 
 
 
  

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO-UnC    (A) 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO-UnC     (B)  

CONSELHO 
ACADÊMICO 

A 

DIRETORIA 

ACADÊMICA 

DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA 

ASSEMBLÉIA B 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES: 
-  BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 
-  MUSEUS, EDITORA, RÁDIO/TV, LIVRARIA, 

INSTITUTOS E ÓRGÃOS SIMILARES 
-  LABORATÓRIOS 
-  HOSPITAIS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, 

BIOTÉRIOS, FARMÁCIA ESCOLA 
-  NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
-  NÚCLEOS, ESCRITÓRIOS E AGÊNCIAS 

ÓRGÃO DE APOIO: 
 
- SECRETARIA ACADÊMICA 

COORDENADORIA  
DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO E 
SEQUENCIAL DE 
FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 
COORDENADORIA 
DE CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU 

 
 

COORDENADORIA 
DE ENSINO 

ÓRGÃO 
COMPLEMENTAR: 
 
-  ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA E 
PROFISSIONAL 

 
COORDENADORIA 
DE  EXTENSÃO E 

CULTURA 

 

 
COORDENADORIA 

DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

 

 
COLEGIADO  

DE CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU 

 
 

COORDENADORIA 
DE  PESQUISA 

COLEGIADO  
DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO E 
SEQUENCIAL DE 
FORMAÇÃO 
ESPECIFICA 

CONSELHO 
CURADOR

CONSELHO 
DIRETOR 

 


