
1200400217 

1111111111111111111111111111111111111111 

8alanced Scorecard em Empresas da Área de 

Saúde 

Avaliação da viabilidade de implementação 

em hospitais públicos e privados 

Banca Examinadora: 

Prof. Orientador: Carlos Osmar Bertero 
Prof. Ana Maria Malik 
Prof. Afonso Jose de Matos 



Dedicatória 

Dedicado a Alessandra, pela compressão, apoio e ativa participação 
na superação dos mais difíceis desafios. 

11 



.: "C' 
. , 

........... t ...... 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS .',:'" 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO : 
~ .," ... ~ ... ". 

ANDR~CARDOSOFONTES 

, 

Balanced Scorecard em Empresas da Area de 

Saúde 

Avaliação da viabilidade de implementação 

em hospitais públicos e privados 

~ 
Fundação Getulio Vargas ,: 
Escola de Administração , 

FG V de Empresas de São Paulo 
Biblioteca 

1200400217 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós
Graduação da FGV/EAESP 
Área de Concentração: Administração 
Estratégica, como requisito para obtenção de 
titulo de mestre em Administração 

Orientador: Prof. Carlos Osmar Bertero 

São Paulo 

2003 



FONTES, André Cardoso. 8alanced Scorecard em Empresas da Área de 
Saúde: avaliação da viabilidade de implementaÇão em hospitais públicos e 
privados. São Paulo: EAESP/FGV, 2003.83P. (Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de 
Concentração: Administração Estratégica). 

Resumo: Trata das dificuldades envolvendo a implementação da ferramenta 
8alanced Scorecard em hospitais públicos e privados, devido as suas 
características únicas. Analisa criticamente as principais premissas do 
modelo e suas deficiências quando implementado em hospitais. 

Palavras-Chaves: 8alanced Scorecard, hospitais públicos e privados, 
implementação e alinhamento de estratégias 

IV 



Agradecimentos 

A realização de um MBA é uma tarefa árdua, que envolve a participação 

direta de muitas pessoas próximas. Esta dissertação representa o ponto final de 

um longo caminho, onde sempre pude contar com a presença das pessoas mais 

importantes. 

Primeiramente, gostaria de agradecer a Alessandra, que pelo bem da 

conquista do meu objetivo, postergou muitos dos seus projetos pessoais e 

profissionais. Sua participação, que incluiu a tradução desta dissertação do Inglês 

para o Português, foi fundamental para que este trabalho fosse concluído a 

tempo. 

Agradeço aos meus pais, sogros e padrinho que acreditaram no meu 

projeto e forneceram subsídios para que este se realizasse com êxito. Agradeço 

também a Cleusa pelo excelente trabalho de correção ortográfica. 

Durante o tempo que passei em Austin, TX, estudando e concluindo este 

estudo, as criticas e sugestões do Prof. Rueben McDaniel da Universidade do 

Texas em Austin foram fundamentais para que este estudo tivesse um enfoque 

critico e que apresentasse respostas conclusivas às questões levantadas. Os 

comentários do Prof. Robert Kaplan, idealizador do Balanced Scorecard, vieram a 

enriquecer os fundamentos teóricos apresentados. 

Uma vez no Brasil, gostaria de agradecer a valiosa contribuição do meu 

professor orientador, Prot. Carlos Osmar Bertero, que ao avaliar detalhadamente 

este estudo e tecer suas criticas e sugestões, proporcionou inúmeras melhorias 

ao mesmo. 

v 



Sumário 

1 Introdução ................................................................................................... 01 

1.1 Motivação ......................................................................................... 02 

1.2 Metodologia ...................................................................................... 03 

1.3 Descrição dos capítulos ................................................................... 04 

2 O Balanced Scorecard como ferramenta de alinhamento estratégico ........ 05 

2.1 Modelos tradicionais de medição .............................................. , ...... 07 

2.2 O Balanced Scorecard como um sistema de gerenciamento .......... 08 

2.3 As quatro perspectivas do Balanced Scorecard ............................... 1 O 

2.3.1 Perspectiva Financeira .......................................................... 1 O 

2.3.2 Perspectiva 'do Cliente ........................................................... 11 

2.3.3 Perspectiva dos Processos Internos ..................................... 12 

2.3.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento .......................... 13 

2.4 Integração das medidas do Balanced Scorecard à 

estratégia da empresa ...................................................................... 14 

2.5 Integração das estratégias de longo prazo 

com ações de curto prazo ................................................................ 16 

2.6 O Balanced Scorecard e empresas focadas em estratégia ............. 18 

3 O Balanced Scorecard em empresas da área de saúde ............................ 21 

3.1 O que existe de errado com os serviços de saúde .......................... 22 

3.2 A premissa de organização de saúde bem 

gerenciada ........................................................................................ 25 

3.3 Visão comum de organizações de saúde bem gerenciadas ............ 26 

3.4 A mudança nos direcionadores na área de saúde ........................... 27 

3.5 Aspectos da implementação do BSC nas organizações de saúde .. 29 

3.6 As características únicas da indústria de saúde .............................. 31 

3.6.1 Estabelecendo a missão ........................................................ 31 

3.6.2 Definindo os 4 diferentes pontos de vista do BSC ................ 32 

vi 



3.6.3 Implementando o BSC ........................................................... 35 

3.7 Exemplos de implementações bem sucedidas do BSC 

em hospitais ..................................................................................... 38 

3.7.1 Duke Children Hospital, Carolina do Norte, EUA. ................. 38 

3.7.2 Mayo Foundation e Mayo Clinic, Minnesota, EUA. .............. .41 

4 Limitações do uso do BSC ......................................................................... .45 

5 

6 

4.1 Implicações do uso do BSC em hospitais 

públicos e privados .......................................................................... .45 

4.1.1 Gerenciamento e Medição ................................................... .45 

4.1.2 A inversão do sistema de controle de c~ma para baixo ........ .47 

4.1.3 Alinhamento dos diferentes interesses 

dos "stakeholders" à Missão da organização ....................... .48 

4.1.4 Desafios na definição de qualidade de assistência à saúde.52 

4.1.5 Problemas na definição e medição 

de "output" e produtividade em organizações de saúde ......... 57 

4.1.6 Incentivos e gratificações ...................................................... 59 

4.1.7 Avaliação dos "outputs" e recompensas ................................ 60 

4.2 Limitações gerais do BSC ................................................................ 62 

4.2.1 Críticas nas concepções gerais do BSC ............................... 63 

4.2.2 Críticas no BSC como um modelo de controle estratégico ... 70 

Conclusão ......................................................................................... 74 

Referências Bibliográficas ................................................................ 81 

Vll 



1-lntrodução 

Constantemente, críticas tem sido endereçadas aos modelos tradicionais 

de medição. Tal criticismo baseia-se na natureza destes modelos, que evidenciam 

claramente o desempenho passado das empresas, mas nada revelam a respeito 

das atividades futuras das mesmas. Modelos tradicionais não revelam os 

elementos que determinarão o desempenho financeiro futuro da empresa. Esta 

incapacidade esta parcialmente relacionada ao fato que a contabilidade 

tradicional não considera as conseqüências futuras das ações tomadas no 

passado. Alem disso, a contabilidade tradicional ignora o valor financeiro de 

alguns elementos fundamentais para o sucesso das empresas. Também 

chamados de "ativos intangíveis", tais elementos, como pesquisa e 

desenvolvimento, recursos humanos, "goodwill" são determinantes para o 
! 

sucesso ou fracasso das empresas. Como resultado, os executivos que utilizam. 

exclusivamente de medidas tradicionais de medição tenderão a tomar medidas 

que maximizam os resultados financeiros de curto prazo, muitas vezes as custas 

da maximização do valor ao acionista. Estudos evidenciam que devido ao fato de 

novos investimentos trazerem impactos negativos aos resultados financeiros de 

curto prazo decorrente do aumento do ativo e sua conseqüente necessidade de 

amortização, executivos podem se tornar relutantes em realizar tais 

investimentos, mesmo que estes apresentem valor presente positivo. 

Contudo, estas atitudes podem levar a perda de eficiência, decorrente de 

fatores como queda nos níveis de satisfação e lealdade dos clientes. Para se 

evitar que problemas como o relatado ocorram nas empresas, muitos executivos 

estão considerando a adoção de novas ferramentas estratégicas que, alem dos 

resultados financeiros tradicionais, introduzam medidas que direcionarão a um 

potencial desempenho futuro das empresas. 

A busca por um sistema de medição que inclua indicadores não financeiros 

remonta da década de 50, quando a General Electric implementou um sistema 
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gerencial baseado em medidas não financeiras para avaliar o desempenho das 

diversas áreas da empresa. No entanto, o modelo denominado "Balanced 

Scorecard" de KAPLANe NORTON, representa o mais reconhecido método de 

gerenciamento baseado em medidas estratégicas financeiras e não financeiras. 

Por este motivo, o Balanced Scorecard tem chamado a atenção não só de 

executivos em busca de soluções estratégicas para os seus negócios, mas 

também de acadêmicos, em busca da confirmação da eficácia desta ferramenta 

em diferentes modelos de negocio. 

Para se determinar a eficácia do Balanced Scorecard, este estudo avalia 

os aspectos de sua adoção em um setor com características singulares, a 

industria de saúde. Nas ultimas 4 décadas, a industria de saúde vem 

experimentando profunda expansão. Contudo, mesmo considerado os grandes 

avanços na administração hospitalar nesse período, os gestores das instituições 

de saúde permanecem como alvo de constantes criticas. Muitas dessas criticas 

estão relacionadas não só a fatores de cunho social, como o mau uso dos 

recursos e a qualidade do atendimento dos pacientes, mas também a falta de 

objetividade e clareza dos modelos de gestão empregados. 

1.1 - Motivação 

Neste contexto, se por um lado o Balanced Scorecard consolidou-se como 

uma bem sucedida ferramenta de implementação estratégica em diversas 

industrias, sua eficácia ainda não esta comprovada em hospitais públicos e 

privados. Vários estudos tem sido realizados no intuito de se avaliar a eficácia da 

introdução de um sistema de implantação estratégica como o Balanced Scorecard 

em instituições de saúde. Porem, através de uma detalhada analise dos mesmos, 

verifica-se que não ha um consenso a respeito dos benefícios gerados a partir da 

sua implementação. Desta forma, este trabalho tem como objetivo realizar uma 

analise critica dos principais linhas de pensamento existentes, bem como prover 
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uma conclusão a respeito da viabilidade de introdução do Balances Scorecard em 

hospitais. 

1.2 - Metodologia 

Uma cuidadosa pesquisa bibliográfica foi realizada com o objetivo de se 

identificar artigos e livros que avaliam os aspectos da implementação do Balanced 

Scorecard em instituições de saúde. Alem disso, durante o período da pesquisa 

foi estabelecido um estreito contato com o Professor Reuben McDANIEL, titular 

da cadeira de "healthcare" da Universidade do Texas, visando aperfeiçoar a 

qualidade da pesquisa. Também foi realizada uma minuciosa revisão pelo 

Professor Carlos Osmar Bertero, professor de estratégia empresarial na FGV -

EAESP, quando este trabalho sofreu um aprimoramento conceitual. 

Devido a contemporaneidade do assunto, existe pouca literatura disponível 

a respeito da avaliação dos aspectos da implementação do Balanced Scorecard 

na área de saúde. Por sua vez, por tratar-se de um modelo proprietário de Robert 

KAPLAN e David NORTON, a literatura básica do Balanced Scorecard restringe

se aos clássicos "The Balanced Scorecard" e "The Strategy Focused 

Organization" publicados em 1996 e 2000, respectivamente. 

Não se propõe uma analise profunda da industria de saúde, uma vez que 

este tema serve apenas como um pano de fundo para se avaliar o verdadeiro 

escopo do trabalho que constitui na avaliação da eficácia da introdução de uma 

ferramenta de gestão estratégica nesta industria. Para tanto, foi utilizado como 

referencia apenas a literatura básica a respeito do tema. 

O restante da literatura é composta por artigos de diversos autores 

interessados em confirmar a eficácia do Balanced Scorecard em diferentes 

modelos de negocio. 
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1.3 - Descrição dos Capítulos 

o primeiro capitulo deste trabalho resume-se à Introdução, onde é 

apresentada a importância da introdução de sistemas de medição que incluam 

indicadores não financeiros, bem como a discussão de como um determinado 

sistema de medição, o Balanced Scorecard, pode impactar as atividades das 

empresas que atuam na área de saúde. O capitulo também demonstra a 

metodologia utilizada e a descrição de todos os demais capítulos da dissertação. 

O segundo capitulo apresenta uma síntese das principais 

características do Balanced Scorecard enquanto uma ferramenta de alinhamento 

estratégico baseado nas quatro perspectivas clássicas do modelo de Robert 

KAPLAN e David NORTON. 

O terceiro capitulo possui duas partes distintas. A primeira consiste 

em proporcionar ao leitor um panorama básico da industria de saúde, enfatizando, 

em geral, o que existe de errado com os serviços de saúde e quais as premissas 

para que estes serviços se tornem bem gerenciados. A segunda parte do trabalho 

introduz o Balanced Scorecard como uma eventual solução para os principais 

problemas apresentados. Ainda nesta parte, as quatro perspectivas do Balanced 

Scorecard são avaliadas no contexto das instituições de saúde e é apresentada 

uma proposta de implementação desse sistema. Por fim, o capitulo apresenta 

uma síntese de duas experiências bem sucedidas envolvendo a introdução do 

Balanced Scorecard em hospitais. 

o quarto capitulo, e também o mais importante, proporciona ao leitor uma 

analise critica do Balanced Scorecard enquanto ferramenta de gerenciamento 

estratégico. Também neste capitulo, são apresentadas as principais limitações 

existentes na introdução do Balanced Scorecard em hospitais. 

No sexto e ultimo capitulo é apresentáda a conclusão da dissertação. 
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inovadores em áreas críticas da empresa como produtos, processos, clientes e 

desenvolvimento de mercado [09]. 

o BSC utiliza como referência o conceito de estratégia desenvolvido por 

PORTER, no qual a essência do desenvolvimento de uma estratégia competitiva 

consiste em relacionar a empresa com as forças competitivas existentes na 

indústria em que ela se encontra inserida. Desta forma, a estratégia será baseada 

nos segmentos de mercados a serem atendidos e posteriormente na identificação 

dos processos internos em que a empresa deverá se sobressair para 

proporcionar serviços ou produtos de valor agregado para os consumidores no 

segmento de mercado pretendido. Portanto, a estratégia de competição da 

empresa será guiada pelo seu ambiente externo e não por suas competências 

principais ou recursos. Ao contrário, tais competências ou recursos deverão ser 

adaptadas ao ambiente externo. 

Como qualquer outro sistema de medição de performance, o BSC enfatiza a 

realização de objetivos financeiros, mas também inclui os direcionadores de 

performance necessários para atendê-los. O BSC avalia a performance 

organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: Financeira, do Cliente, 

Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Essas medidas expressam o 

auto-conhecimento, habilidades e sistemas que os funcionários da empresa vão 

precisar (perspectiva de aprendizado e crescimento) para inovar e construir as 

estratégias de habilidades e eficiências certas (perspectiva de processos internos) 

que concedem valores específicos para o mercado (perspectivas dos clientes) e, 

eventualmente, vão conduzir para a maximização dos resultados dos acionistas 

(perspectiva financeira) [10]. Conseqüentemente, o BSC permite que os gerentes 

das empresas sigam performance financeira ao mesmo tempo que monitoram o 

progresso no desenvolvimento das habilidades e bens intangíveis para a empresa 

alcançar crescimento futuro. 
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2.1 - Modelos Tradicionais de Medição 

Nos últimos anos, várias críticas têm sido endereçadas aos sistemas 

contábeis de medição de desempenho financeiro [19]. O criticismo tem, em parte, 

se focado na história natural desses sistemas, o que demonstra que eles revelam 

eficientemente as ações passadas, mas não mostram nada sobre atividades 

futuras da empresa. 

Informações contábeis não enfatizam os elementos que vão conduzir para 

um melhor ou pior resultado financeiro futuro. Um dos problemas com 

informações contábeis é que as conseqüências financeiras das cadeias de ação 

se estendem além do tempo de medição. Por exemplo, a medição de 

performance do sistema de contabilidade ignora o valor financeiro futuro dos bens 

intangíveis da empresa como as pesquisas em andamento, recursos humanos e 

"goodwill" assim como o "bad-will" que ela potencialmente construiu. 

O problema tende a se agravar se a empresa estiver em uma situação em 

que se sente forçada a alcançar resultados financeiros de curto prazo ao invés de 

objetivos organizacionais de longo prazo. Pelo fato de novos investimentos 

serem prejudiciais ao retorno de investimento a curto prazo, devido à política de 

avaliação dos ativos e depreciação, os gerentes tendem a ser relutantes a fazer 

esses investimentos mesmo se os mesmos forem de interesse financeiro da 

empresa. Desse modo, os gerentes podem se recusar a investir no crescimento 

ou em uma potencial inovação, pois eles precisam apresentar resultados 

aceitáveis de curto prazo. Enquanto que estas medidas conduzem a possíveis 

melhoras nos resultados de curto prazo, elas podem levar também a uma baixa 

eficiência e à perda da lealdade e satisfação do cliente a longo prazo, o que pode 

fazer com que a empresa se torne vulnerável a ataques dos concorrentes. 

Tais situações sugerem que os sistemas contábeis são ferramentas 

insuficientes de tomada de decisões e avaliação. A fim de reduzir os problemas 
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expostos, se faz necessário o desenvolvimento de medidas estratégicas que 

indiquem os potenciais ganhos futuros da empresa. 

Segundo KAPLAN, a maioria dos novos programas e processos de 

gerenciamento aplicados nas empresas hoje em dia dependem da medição de 

performance baseados no sistema de contabilidade financeira tradicional. Sob 

essa perspectiva, mesmo sob um ambiente em constante mudança, a 

performance total dessas empresas continua a ser medidas por sistemas de 

medição ultrapassados que se baseiam em transações isoladas entre entidades 

independentes. KAPLAN sugere que o método de contabilidade financeira 

tradicional se torne mais abrangente a fim de contemplar a análise de bens 

intangíveis e intelectuais dentro da empresa, como produtos e serviços de alta 

qualidade, funcionários motivados e capazes, processos internos eficientes e 

consistentes e clientes fiéis e satisfeitos. 

No entanto, as dificuldades em expressar tais variáveis em medidas 

financeiras provavelmente impedirão que os métodos tradicionais baseados em 

relatórios financeiros as reconheçam como recursos reais. Assim, o BSC constitui 

uma ponte entre o objeto estático do método de contabilidade financeira 

tradicional e a necessidade de desenvolvimento de capacidades competitivas de 

longo prazo. 

2.2 - O 8alanced Scorecard como um Sistema de Gerenciamento 

Assim como citado anteriormente, o método contábil-financeiro tradicional se 

limita a mostrar o resultado de eventos passados da empresa. Essas medidas 

não oferecem aos gerentes percepções de como estes devem se comportar para 

gerar valor agregado futuro através de investimentos em consumidores, 

relacionamento com funcionários, assim como em novos processos, tecnologias e 

inovações. 
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o BSC complementa as medidas de contabilidade financeira tradicionais 

que se restringem a traduzir o desempenho da empresa no passado, usando 

direcionadores de performance que estimulam o desenvolvimento futuro. Uma vez 

que o BSC preserva as medidas tradicionais de contabilidade financeira, ele 

propõe um balanço entre objetivos a curto prazo representados por essas 

medidas e objetivos a longo prazo representados por direcionadores de 

performance que irão conduzir a empresa a atingir seus objetivos financeiros e de 

performance competitiva a longo prazo. 

Certamente, a idéia de mesclar medidas financeiras e não-financeiras como 

um conjunto de medidas de performance em relatórios gerenciais não é novidade. 

De um modo geral, esse conceito tem sido aplicado pela maioria das empresas. 

No entanto, se por um lado os executivos restringem o uso de medidas não

financeiras para avaliar a performance de atividades padrão como operações e 

atividades envolvendo relacionamento com clientes, por outro lado as medidas 

financeiras agregadas são usadas como uma forma de mensurar a efetividade 

destas atividades. Consequentemente, tais medidas financeiras e não-financeiras 

se restringem a proporcionar "feedback" de ações táticas e controlar o impacto 

financeiro destas ações de curto prazo dentro das empresas. 

As medidas de performance propostas pelo BSC não se resumem a um 

conjunto aleatório de indicadores financeiros e não-financeiros. Seus indicadores 

são dimensionados hierarquicamente, a partir dos objetivos institucionais 

estabelecidos pelas empresas através de suas estratégias e Missões. Pelas 

razões citadas, o BSC está se consolidando como um sistema de gerenciamento 

estratégico que direciona as empresas aos seus objetivos estratégicos a longo 

prazo. Dessa forma, enquanto as medidas financeiras tradicionais relatam o que 

ocorreu no passado sem indicar como os gerentes podem aprimorar a 

performance no futuro, o BSC atua como pedra fundamental do sucesso atual e 

futuro da empresa [11]. 
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2.3 - As quatro perspectivas do Balanced Scorecard 

A melhor maneira de se construir um BSC é do topo para baixo, começando 

com os objetivos principais da organização, seguindo por um mapeamento das 

rotas que guiarão as empresas [11]. Visto que as declarações de Missão 

consistem no ponto de partida no desenvolvimento do BSC dentro das 

organizações, os executivos devem primeiramente propor uma revisão exata de 

suas Missões. Da mesma forma, os valores centrais das empresas devem ser 

examinados. Respondendo questões como, por que as empresas existem e em 

que as empresas gostariam de transformar, contribuem para criar um quadro real 

dos objetivos das mesmas. Somente então, uma estratégia apropriada deverá ser 

desenvolvida para definir a lógica de como elas atingirão seus maiores objetivos. 

2.3.1 - Perspectiva Financeira 

Um mapa estratégico adequado deve ser iniciado com uma estratégia 

financeira com o intuito de aumentar o valor dos acionistas. No entanto, essa 

implicação não se ajusta aos objetivos corporativos comuns de organizações 

governamentais e sem fins lucrativos. Ao invés dos objetivos financeiros 

constituírem o resultado final que a organização pretende alcançar, a perspectiva 

do Cliente (cidadãos ou beneficiários) determina as consequentes medidas 

estratégicas [07]. O assunto relativo à perspectiva apropriada a ser usada como 

resultado final em organizações de saúde lucrativas assim como as implicações 

que provavelmente resultarão na eficiência do sistema de BSC serão discutidos 

nas próximas sessões. 

Segundo KAPLAN, as empresas geralmente estabelecem dois níveis para 

sua estratégia financeira: crescimento das receitas e produtividade [10]. Enquanto 

a estratégia de crescimento nas receitas se baseia no desenvolvimento de novos 

mercados, produtos e clientes, assim como na oferta de soluções de valor 
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adicionado através do estreitamento das relações com os clientes, a estratégia de 

produtividade se baseia no desenvolvimento da estrutura de custo da empresa e 

no uso eficiente de seus ativos. Em geral, alavancadores de produtividade 

produzem resultados mais rápidos. No entanto, mais do que tentar aumentar a 

performance financeira pela redução de custos e melhor uso dos ativos, um dos 

principais objetivos do BSC consiste em identificar oportunidades para 

desenvolvimento financeiro através do crescimento da receita. Da mesma forma, 

equilibrar as duas estratégias (crescimento da receita e produtividade) ajuda a 

assegurar que a redução de custo e a otimização do uso dos ativos não 

comprometam as oportunidades de estreitamento das relações da empresa com 

seus clientes. 

2.3.2 - Perspectiva do Cliente 

De acordo com as teorias do BSC, o centro da estratégia de negócios de 

uma empresa consiste em sua proposta de valor, que descreve as características 

de produto e serviço e a relação com os clientes que ela oferece. Proposta de 

valor define como a empresa se diferencia dos seus competidores com o objetivo 

de atrair, reter e estreitar as relações com o seu público-alvo. De acordo com 

KAPLAN, propostas de valor são geralmente definidas a partir de três diferentes 

perspectivas: excelência operacional, liderança de produto e relacionamento 

próximo ao cliente. As empresas devem tentar se diferenciar.em uma das três 

perspectivas e depois identificar as classes e os tipos de clientes a serem 

atendidos. 

As empresas que buscam excelência operacional precisam se diferenciar 

com preços competitivos e qualidade de produtos e serviços. As que buscam 

relacionamento próximo ao cliente devem enfatizar a qualidade de relacionamento 

com os seus clientes, incluindo serviço excepcional e abrangência dos serviços 

oferecidos. Por último, as empresas que buscam estratégia de liderança de 

produto devem se concentrar na funcionalidade, vantagens e performance 

completa dos seus serviços. 
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2.3.3 - Perspectiva dos Processos Internos 

Uma vez que a organização tenha uma clara perspectiva de seus objetivos 

com relação aos seus clientes e resultados financeiros, os executivos devem 

elaborar os meios pelos quais a empresa alcançará sua proposta de valor e os 

aprimoramentos na produtividade de forma a atingir seus objetivos finais. 

Segundo as teorias do BSC elaboradas por KAPLAN, existem quatro processos 

nos quais as empresas devem se basear: diferenciação por meio da inovação 

com novos serviços e pela penetração em novos mercados e segmentos de 

clientes; aumento do valor ao cliente por meio do aprofundamento do 

relacionamento com os clientes existentes; obtenção de excelência operacional 

por meio da melhora do gerenciamento da cadeia de fornecimento, custo, 

qualidade, tempo de ciclo de processos internos e utilização de ativos e 

gerenciamento de capacidade; e desenvolvimento de responsabilidade social 

através de um relacionamento efetivo com seus "stakeholders" [10]. 

Os benefícios financeiros obtidos a partir do aprimoramento dos processos 

de negócios geralmente ocorrem em momentos distintos. Enquanto a redução 

dos custos por meio da melhoria das eficiências operacionais e melhoria nos 

processos internos gera benefícios imediatos, o crescimento das receitas através 

do aumento da relação da empresa com seus clientes e o desenvolvimento de 

inovações gera resultados de longo prazo. 

Por último, a perspectiva dos Processos Internos identifica os processos 

mais críticos para o desenvolvimento de propostas de valor para os diferentes 

segmentos de clientes. A proposta de uma cadeia integrada de valor baseada em 

objetivos e medidas que avaliam os processos internos representa uma das 

maiores distinções entre o BSC e os sistemas tradicionais de medição [07]. 

Adicionalmente, enquanto os sistemas de medição de performance tradicionais 

restringem o foco na medição de performance de custos e qualidade de 
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processos internos existentes, o BSC vai além e propõe que os requisitos de 

performance de processos internos estejam atrelados aos requerimentos de 

performance de stakeholders externos, como pacientes, médicos, Governo, etc. 

2.3.4 - Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Os objetivos estabelecidos nos processos financeiros, internos e de clientes 

sugerem onde as organizações devem se esforçar para obter resultados futuros 

consideráveis. Os objetivos da perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

consistem em oferecer a infra-estrutura necessária para a empresa alcançar os 

objetivos estabelecidos nas outras três perspectivas. Em outras palavras, a 

perspectiva do Aprendizado e Crescimento define o centro de competências e 

habilidades, as tecnologias e a cultura corporativa necessárias para suportar a 

estratégia da empresa. Esses objetivos permitem que a empresa alinhe seus 

recursos humanos e tecnologia de informação à sua estratégia. 

De acordo com o sistema básico do BSC de KAPLAN, a perspectiva do 

Aprendizado e Crescimento possui três categorias principais: (1) habilidades dos 

funcionários, (2) habilidade do sistema de informação e (3) motivação, 

empowerment e alinhamento dos funcionários à estratégia da empresa. Todavia, 

KAPLAN sugere que a mesma busque seus objetivos finais baseados em três 

diferentes medidas de resultado: satisfação, retenção e produtividade dos 

funcionários [09], onde a satisfação do funcionário é o direcionador para retenção 

e produtividade do funcionário. 

Manter indicadores elevados de satisfação dos funcionários é 

particularmente importante para organizações de serviço. Geralmente estas 

organizações acabam por deslocar os funcionários menos habilitados para a linha 

de frente do atendimento, tornando a motivação deles um fator condicional para o 

sucesso das empresas. 
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Além deste fato, as idéias que normalmente resultam no aprimoramento de 

processos surgem através dos funcionários da linha de frente, que além de 

possuírem um profundo conhecimento dos processos internos da empresa, 

mantém um estreito relacionamento com seus clientes. Por outro lado, para atingir 

os objetivos estabelecidos na perspectiva dos Clientes e Processos Internos, os 

funcionários devem continuamente receber informações confiáveis a respeito dos 

clientes, processos internos e as conseqüências financeiras das decisões 

tomadas pelos mesmos. Desta forma, sistemas de informação confiáveis devem 

ser considerados como um requisito para facilitar o processo de aprimoramento 

de performance dos funcionários. Por fim, mesmo os funcionários mais capazes e 

com acesso a múltiplas fontes de informação a respeito dos clientes e processos 

internos não contribuirão para os objetivos das empresas, caso os mesmos não 

recebam a devida autonomia para tomar decisões e adotar cursos de ação que 

atendam aos objetivos finais da empresa. 

2.4 - Integração das medidas do 8alanced Scorecard à estratégia da 

empresa 

o objetivo final de um sistema de medição consiste em incentivar todos os 

funcionários e executivos a implementarem com sucesso a estratégia de negócio 

das empresas. As que obtêm sUCesso na tradução de suas estratégias em 

sistemas de medição, muito provavelmente alcançarão seus objetivos 

estratégicos, uma vez que tornam públicos seus principais objetivos. Esse 

eficiente processo de comunicação proporciona aos funcionários e executivos os 

direcionadores críticos necessários para alinhar investimentos, atitudes e ações 

em torno dos objetivos estratégicos. 

KAPLAN propõe três princípios necessários para melhor integrar o BSC à 

estratégia da empresa: lógica de causa e efeito, direcionadores de performance e 

alinhamento de todas as medições à perspectiva Financeira [09]. 

14 



Segundo a lógica de causa e efeito, cada medida do BSC faz parte de uma 

cadeia de causa e efeito que conecta os objetivos estabelecidos através da 

estratégia da empresa com os direcionadores que contribuirão para o 

atendimento dos resultados estabelecidos. Desta forma, todas as medidas do 

BSC devem fazer parte de uma cadeia de causa e efeito, com o objetivo de tornar 

pública a sua estratégia. Caso as relações de causa e efeito não sejam 

adequadamente estabelecidas, esta cadeia não será eficiente no papel de 

comunicar a estratégia da empresa por todos os seus níveis. Como já 

mencionado, o desenvolvimento do BSC começa pelo estabelecimento de claros 

objetivos financeiros ou, no caso de organizações sem fins lucrativos, a sua 

Missão. Desta forma, as hipóteses de causa e efeito devem se basear, sob a 

perspectiva do cliente, em quais clientes as empresas devem assistir de forma a 

atender a Missão, assim como qual a proposta de valor para atender suas 

necessidades. O raciocínio de causa e efeito deve então avançar para a 

perspectiva dos Processos Internos e determinar quais os processos que a 

empresa deve desempenhar de forma mais eficiente com o objetivo de atender a 

proposta de valor dos seus clientes. Finalmente, a lógica de causa e efeito deve 

considerar da perspectiva do Aprendizado e Crescimento, qual infra-estrutura e 

competências a empresa deve desenvolver para dar sustentação aos processos 

internos que, em última análise, resultarão em propostas de valor aos clientes. 

O princípio dos direcionadores de performance estabelece que todo sistema 

BSC deve usar algumas medidas genéricas de desempenho. Geralmente, estas 

medidas correspondem aos indicadores essenciais de resultado, refletem 

objetivos comuns das estratégias e são denominadas "Iagging indicators", ou seja, 

indicadores que medem ações tomadas no passado. Exemplos de "Iagging 

indicators" incluem lucratividade, fatia de mercado, índices de retenção de clientes 

e capacidade dos funcionários. Por outro lado, as empresas normalmente 

estabelecem uma série de indicadores que refletem elementos únicos de suas 

estratégias. Estas medidas, denominadas "Ieading indicators", são direcionadoras 

de performance. Tais direcionadores são perspectivos e não possuem 
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necessariamente conotação financeira, podendo incluir informações inerentes aos 

segmentos específicos de mercado em que a empresa atua, processos internos 

específicos e também objetivos de aprendizado e crescimento necessários para 

criar soluções de valor agregado em segmentos específicos de mercado e 

clientes. 

Um sistema BSC bem formulado deve incluir tanto "Iagging" quanto "Ieading 

indicators". Indicadores de resultado ("Iagging indicators") sem direcionadores de 

performance ("Ieading indicators") não comunicam como os resultados foram 

atingidos. Por outro lado, direcionadores de performance sem indicadores de 

resultados podem contribuir para a empresa atingir resultados de curto prazo 

através de aprimoramentos na operação, mas estes não evidenciam se os 

resultados alcançados contribuíram para a melhoria dos resultados financeiros da 

empresa, ou a satisfação dos "stakeholders" no caso de organizações sem fins 

lucrativos. 

Finalmente, o princípio do BSC que preconiza o alinhamento de todos os 

indicadores para a perspectiva Financeira estabelece que os objetivos 

estratégicos das empresas devem ser traduzidos necessariamente em 

indicadores de performance financeira. Se os objetivos estratégicos, ou as 

melhorias operacionais não se traduzirem em desempenho financeiro superior, é 

provável que exista uma falha fundamental na estratégia ou, em última análise, na 

sua implementação. No entanto, como já mencionado, em organizações sem fins 

lucrativos, os objetivos estratégicos são normalmente traduzidos em indicadores 

relacionados aos clientes (ex. pacientes em organizações de saúde) ou outras 

partes interessadas ( ex. fontes financiadoras, médicos, Governo, etc.) 

2.5 - Integração das estratégias de longo prazo com ações de curto prazo 

Uma séria deficiência dos sistemas gerenciais tradicionais consiste na 

ineficiência destes sistemas em relacionar a estratégia de longo prazo da 
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empresa com as ações de curto prazo [22]. Além de proporcionar informações 

relevantes a respeito das operações atuais da empresa, o BSC pode também ser 

utilizado como um sistema gerencial estratégico destinado a atender aos 

seguintes processos gerenciais: 

• Tradução da Visão. Este processo envolve o desenvolvimento de 

um conjunto integrado de objetivos e medidas tendo-se como referência a 

Visão e estratégia da empresa. Muitas vezes, o processo de 

desenvolvimento destas medidas revela discrepâncias nas premissas 

previamente assumidas na Visão, Missão e estratégias adotadas. 

• Comunicação e ligação. Este processo envolve a comunicação de 

estratégias para todos os funcionários ajudando-os a entender os objetivos 

críticos e como eles serão medidos. Normalmente, gratificações são 

ligadas às medidas de performance estabelecidas, resultando no aumento 

da compreensão, motivação e comprometimento dos funcionários para 

com os objetivos organizacionais. 

• Planejamento de negócios. Este processo ajuda organizações a 

integrarem negócios e planos financeiros usando os objetivos do BSC 

como base para estabelecer objetivos através da ordenação de prioridades 

e alocação de recursos escassos. Isto assegura que novos programas e 

iniciativas de mudanças estejam de acordo com os objetivos 

organizacionais e que ainda estas iniciativas recebam recursos adequados. 

• "Feedback" e Aprendizado. Este processo permite que organizações 

testem a viabilidade de suas estratégias. Os resultados de todas as 

perspectivas devem ser revisados frequentemente e comparados às 

hipóteses nas quais a estratégia foi baseada. Se as medidas de 

performance estão se movendo em direção aos objetivos propostos 

. inicialmente, isto significa que o BSC foi implementado com sucesso. Por 
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outro lado, se os indicadores de resultado mostram resultados adversos 

contínuos, as relações de causa e efeito do BSC deverão ser reavaliadas, 

ou até mesmo as estratégias revisadas a fim de ajustá-Ias às condições 

correntes da empresa e às restrições de capacidade organizacional. Deve 

ser considerado, ainda, que em indústrias altamente competitivas e 

regulamentadas (ex. indústria de saúde), é necessário o desenvolvimento 

de capacidades de aprendizado estratégico para, rapidamente, adaptar 

suas atividades às contínuas alterações no ambiente. O processo de 

adaptação permanente das atividades da empresa às alterações no 

ambiente requerem flexibilidade em todos os níveis da organização e, uma 

vez executado, representa a origem de vantagem competitiva sustentável. 

Em essência, os quatro processos de gerenciamento permitem efetiva 

implementação da estratégia e ainda estimulam o aprendizado estratégico. 

Aprendizado estratégico capacita empresas a gerenciar suas estratégias em um 

processo contínuo. Em síntese, o BSC possibilita que as empresas antecipem e 

modelem seus futuros. 

2.6 - O Balanced Scorecard e empresas focadas em estratégia 

Empresas que possuem resultados acima do esperado apresentam um 

modelo similar: alinhamento e foco [12]. O BSC permite que elas foquem e 

alinhem seus times de executivos, unidades de negócios, recursos humanos, 

tecnologia da informação e recursos financeiros às suas estratégias. De acordo 

com KAPLAN, a fim de adquirir foco e alinhamento, as empresas apresentam 

cinco princípios similares. Os princípios consistem no seguinte: 

1. Tradução da Estratégia para termos operacionais. Isso é 

consumado através da construção do BSC e mapas de estratégia. Mapas 

de estratégia consistem na representação gráfica que ilustra a relação de 

causa e efeito entre os componentes do BSC. A cadeia de causa e efeito 

mOstra claramente como os resultados desejados serão atingidos. 
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2. Alinhamento da organização à estratégia. Nem todo BSC 

começa no topo da organização; vários estão sendo usados com sucesso 

dentro de departamentos únicos. O BSC pode ser iniciado como um 

programa piloto dentro de uma unidade de negócio ou departamento e 

serve como um modelo para outros e experiência de aprendizado para a 

organização. Essa estratégia tem sido usada com sucesso em 

organizações da área de saúde, como o Duke's Children Hospital, um 

hospital-escola infantil dentro da Duke University Health System em 

Durham, Carolina do Norte, EUA [17]. Dr. Jon MELlONES inicialmente 

comandou com sucesso o BSC como um projeto-piloto na unidade de 

terapia intensiva infantil. Desde que o BSC alcançou um sucesso 

considerável na unidade de terapia intensiva, ele foi implementado em 

todas as áreas infantis do hospital. Esse exemplo mostra que sinergia é 

criada quando estratégias individuais são ligadas e integradas. Todas as 

partes da organização serão ligadas à estratégia organizacional através de 

assuntos comuns e objetivos gerais dos seus "scorecards". A função da 

organização é definir as ligações e assegurar que elas sejam colocadas em 

prática. 

3. Fazer da estratégia o trabalho de todos, todos os dias. O BSC 

é usado para ajudar a comunicar e educar a organização sobre a 

estratégia. As organizações devem assegurar que todos entendam a 

estratégia e que as suas decisões diárias e atividades contribuam para o 

sucesso da estratégia. Isso ocorre como se unidades de negócios, 

departamentos, equipes e indivíduos desenvolvessem seus próprios 

"scorecards", como no Duke's Children Hospital. Além disso, alinhamento e 

comprometimento se intensificam quando as pessoas participam 

ativamente do processo, preparando seus próprios objetivos e visualizando 

como as suas contribuições impactam o processo como um todo. Nesse 

sentido, as organizações estão progressivamente atrelando compensações 
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ao BSC. Isso serve para aumentar o interesse do funcionário em todos os 

elementos da estratégia e faz com que eles procurem informação adicional 

sobre medidas específicas [22]. John R. GRIFFITH enfatiza que atenção 

expl ícita tem sido dada para incentivar executivos, retribuindo-os por ações 

que integram a estratégia das organizações. GRIFFITH enfatiza ainda que 

os incentivos não precisam ser dados necessariamente em dinheiro, mas 

em bônus de performance [05]. Ao contrário, WEISBROD [23] aponta que, 

se a produtividade for medida com viés sistemático, como por exemplo, se 

as medidas desconsideram efeitos externos favoráveis ou desfavoráveis, 

os tomadores de decisões vão se deparar com estruturas de recompensa 

que não são incentivadoras. Essa questão será discutida com mais 

profundidade adiante. 

4. Fazer da estratégia um processo contínuo. Este é o processo 

de gerenciamento de "Feedback" e aprendizado que combina o 

gerenciamento de táticas e o gerenciamento de estratégia em um só 

processo. Isso inclui a ligação da estratégia ao orçamento e distribuição de 

recursos, a revisão contínua das medidas de performance e estratégia em 

encontros regulares entre gerentes, e o ajuste sistemático da relação de 

causa e efeito para verificar ou ajustar a estratégia. 

5. Mobilizar troca através de liderança executiva. A alta gerência 

deve criar o entusiasmo e o momento, comunicar a necessidade de 

mudança, e guiar a transição para o novo sistema. Com a ligação de várias 

funções de gerenciamento e políticas como planejamento, orçamento e 

compensação para o BSC, as organizações criam um sistema completo de 

gerenciamento de estratégia [22]. 
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3 - O Balanced Scorecard na área de saúde 

A indústria de saúde vem se modificando continuamente no decorrer dos 

anos, porém as mudanças mais drásticas ocorreram nos últimos 15 anos. 

Tecnologia, demografia, economia e política são os fatores que tem guiado essas 

mudanças. Os assuntos da área de saúde discutidos entre os vários agentes da 

sociedade consistem em valor - serviço recebido por cada unidade monetária 

investida - e acesso - quem pode contar ou não com os serviços de saúde 

oferecidos. Para atender às pressões sociais, gerentes da área de saúde devem 

aumentar o valor agregado dos serviços oferecidos, o que corresponde a limitar 

os custos sem acarretar em riscos que tornem a área de saúde insensata, 

inacessível ou inadequada. A solução está na extensiva reorganização dos 

serviços de saúde. 

A indústria de saúde é tida como a última a se abrir para o mercado [05]. 

Até recentemente, serviços de saúde eram oferecidos basicamente por médicos 

que trabalhavam sozinhos ou em pequenas parcerias. Os serviços eram cobrados 

por procedimentos realizados. Não existia integração entre médicos, hospitais, ou 

mesmo entre médicos e hospitais. O sistema de saúde era financiado por vários 

agentes pagadores, como assistências médicas e seguradoras, empregadores e 

o próprio Governo que acabava por arcar com as despesas dos pacientes 

atendidos, porém com muitas dificuldades e pouca supervisão. O resultado deste 

modelo corresponde a elevados custos de atendimento e baixa satisfação dos 

pacientes, agentes pagadores, médicos e acionistas. 

No entanto existem diversas evidências que reorganizações em empresas 

na área de saúde podem ser bem sucedidas. Certos hospitais têm mostrado 

capacidade de proporcionar serviços de saúde que são aceitáveis da perspectiva 

dos pacientes e acessíveis da perspectiva dos agentes pagadores. Como estas 

empresas atingem estes resultados? Uma resposta pode ser que elas 
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desenvolveram diferentes estilos de relacionamento entre médicos, a organização 

como um todo e os pacientes atendidos. 

3.1 - O que existe de errado com os serviços de saúde 

A indústria de saúde é complexa, cara e frequentemente insatisfatória do 

ponto de vista dos seus clientes. Isto pode ser parcialmente atribuído ao fato que 

as empresas de saúde não se abriram para as recentes inovações tecnológicas e 

modelos de negócio que a princípio poderiam ameaçar o seu "status quo", mas 

que poderiam também, em última instância, aumentar a qualidade dos serviços 

oferecidos. Enquanto os agentes dominantes na área de saúde se concentram 

em aprimorar os serviços até o ponto onde os clientes deixam de compreender o 

verdadeiro benefício que estão recebendo, devido à complexidade dos 

tratamentos propostos, estes agentes perdem a oportunidade de manter o 

sistema mais simples, conveniente e acima de tudo menos oneroso para atender 

às necessidades da grande maioria da população. 

Inovações sustentadas correspondem àqueles aprimoramentos criados 

pela indústria, destinados a atender a um segmento superior de mercado. No 

entanto, o ritmo dessas inovações costuma ser maior que a própria capacidade 

desses clientes em absorver estas demandas, criando uma oportunidade para 

outras empresas introduzirem inovações que se traduzam em serviços mais 

simples, convenientes e baratos, que atendam às necessidades da maior porção 

do mercado. O fenômeno de superestimar as necessidades dos clientes e a 

oportunidade de se introduzir inovações que atendam a maior porção do 

mercado, descrevem a situação da indústria de saúde atual [03]. 

A grande maioria dos clientes da indústria de saúde são pacientes com 

doenças simples, que demandam baixa atenção. Por outro lado, existe um 

pequeno segmento de pacientes que possuem doenças complexas que 

demandam muita atenção dos provedores de saúde. No entanto, como citado no 
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paragrafo anterior, a maior parte dos provedores de saúde está se concentrando 

em desafios científicos que atendam às necessidades dos pacientes mais 

complexos, deixando de lado o desafio de prestar serviços que, normalmente, 

seriam necessários à maioria dos pacientes de forma mais simples, conveniente e 

barata. 

Ainda, a maioria das inovações que proporcionaram vantagens 

competitivas sustentáveis em outras indústrias foram aquelas que permitiram que 

a maior parte da população, formada por pessoas menos qualificadas, passassem 

a desempenhar, de forma mais conveniente e barata, atiVidades que, até então, 

eram desempenhadas somente por especialistas, tornando estas atividades caras 

e, muitas vezes, inconvenientes da perspectiva de localização. No contexto da 

área de saúde, normalmente organizações e profissionais altamente 

especializados são designados para realizar atividades que não requerem alta 

especialização, tornando o serviço desnecessariamente dispendioso. Ao 

contrário, executivos da área de saúde deveriam focar suas atividades no 

desenvolvimento de capacidades em profissionais menos qualificados, tornando

os hábeis a desenvolverem tarefas mais complexas a custos reduzidos. 

Analogamente, a área de saúde requer inovações que proporcionem 

procedimentos menos dispendiosos e em locais mais convenientes aos 

consumidores. Neste sentido, algumas inovações deste tipo transformaram todo o 

sistema de saúde e onde foram implementados, acabaram por gerar serviços de 

alta qualidade, conveniência aos usuários e custos reduzidos. 

o procedimento de angioplastia é um bom exemplo. Anteriormente à 

década de 80, pacientes com insuficiência coronariana arterial eram, 

normalmente, submetidos a cirurgias de ponte de safena. Este procedimento 

requer um ambiente complexo, envolvendo profissionais e equipamentos 

especializados. Além disto, os pacientes devem ficar vários dias internados em 

recuperação após o procedimento. A angioplastia, por outro lado, é uma opção 

23 



muito menos complexa que consiste no uso de uma espécie de balão para dilatar 

artérias comprometidas. Este procedimento, além de menos complexo, 

proporciona uma recuperação mais rápida e conveniente ao paciente. O mais 

importante, no contexto do sistema de atenção à saúde, é que este tratamento é 

mais barato se comparado à cirurgia de ponte de safena, fato que permite acesso 

a um número muito maior de pacientes. Inicialmente, a angioplastia era utilizada 

somente nos casos mais simples tornando-a menos efetiva que a cirurgia de 

ponte de safena. Profissionais da área viam a angioplastia com ceticismo por 

causa do todas as restrições envolvendo o procedimento. No entanto, no decorrer 

dos anos, sucessivas inovações neste procedimento permitiram que a 

angioplastia se tornasse quase tão essencial quanto à cirurgia de ponte de 

safena. Hoje em dia, a angioplastia pode ser realizada com segurança fora dos 

hospitais, em centros especializados de cardiologia, tornando este procedimento 

bem mais acessível aos pacientes. 

Este exemplo leva à conclusão que, quando os procedimentos são 

complexos, caros e inconvenientes aos pacientes, muitas das doenças acabam 

por não serem tratadas. Antes do desenvolvimento do procedimento de 

angioplastia, por exemplo, muitos pacientes com insuficiência coronariana 

acabaram por não receber nenhum tratamento, visto a inacessibilidade da cirurgia 

de ponte de safena. Desta forma, ao proporcionar aos profissionais da saúde uma 

forma menos dispendiosa para tratar pacientes com insuficiência coronariana, 

esta inovação contribuiu para o aprimoramento da eficiência de todo o sistema de 

saúde. 

No entanto, os padrões tradicionais ainda prevalecem na indústria de 

saúde. As fortes crises financeiras que muitos hospitais e demais instituições de 

saúde estão enfrentando refletem exatamente o que aconteceu com outros 

participantes em indústrias que foram afetadas por inovações da mesma ordem. 

Surpreendentemente, os participantes da indústria de saúde estão respondendo 

na mesma medida, através do aumento dos níveis de controle dos atuais modelos 
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de negócio. Muitas empresas estão consolidando suas atividades, fechando 

filiais, demitindo profissionais, atrasando pagamentos e incluindo novos 

profissionais especializados em controlar as atividades da empresa. Enquanto 

isso, estas empresas mantêm seus modelos de negócio inalterados, basicamente 

investindo em formas de trabalho fracassadas e ineficientes. 

3.2 - A premissa de organização de saúde bem gerenciada 

Organizações de saúde estarão em contínua transição no futuro. O ritmo 

acelerado das mudanças, que se iniciou nos anos 80, vai levar vários anos para 

se estabilizar. De acordo com John GRIFFITH [06], duas exigências do mercado 

são essenciais para o desenvolvimento futuro de organizações de saúde. A 

primeira é a capacidade de incorporar a um pacote de saúde a maioria dos 

princípios de atenção primária, incluindo "home care" , serviços preventivos, 

farmácias, laboratórios e serviços de emergência. A segunda é a capacidade de 

controlar os custos e a qualidade destes custos. 

A transição para um novo modelo de assistência médica deve ter um maior 

valor, e de preferência, custos mais baixos. Maior valor implica na transferência 

de responsabilidades, originalmente deixadas para compradores e pacientes, nas 

mãos de uma organização mais compreensiva e melhor preparada para executá

las. Contribuições devem ocorrer em novas formas de coordenação, integração e 

aprimoramentos e novas aplicações de tecnologias disponíveis. Organizações de 

saúde bem gerenciadas devem alcançar valor usando novos métodos de 

organização, "design" e assegurando boa qualidade e serviços de custo efetivo. 

Devem, também, assumir total responsabilidade quanto à prestação de serviços e 

ao compartilhamento de riscos para atender a pressões econômicas. 
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3.3 - Visão comum de organizações de saúde bem gerenciadas 

Organizações de saúde bem gerenciadas devem aspirar a contínuos 

aprimoramentos em quatro diferentes dimensões: acesso, qualidade técnica, 

qualidade percebida e custo. 

GRIFFITH defende, no entanto, que a Visão deve ser obtida sem que as 

definições exatas de como qualidade e economia na área de saúde sejam 

resolvidas. Ainda que isso seja geralmente útil quando se pensa na qualidade 

ideal da assistência, na realidade, qualidade deve sempre ser julgada em 

comparação aos limites econômicos [06]. Além disso, a avaliação do conceito de 

qualidade por parte dos pacientes é incerta. Em geral, as respostas dos pacientes 

às pesquisas de qualidade de atendimento, se refletem em uma mistura de fatos 

e sentimentos [16]. Outra causa de confusão no controle de qualidade é a falta de 

consenso nos seus limites. Enquanto os profissionais da área de saúde 

geralmente vêem o problema como uma questão puramente técnica, os pacientes 

tendem a avaliar seus problemas num contexto mais abrangente de doença. 

A organização de saúde ideal deve proporcionar acesso a todos através de 

um serviço abrangente e de qualidade. Além disso, deve agradar aos pacientes e 

ser acessível à comunidade. Existem, no entanto, concessões inevitáveis quando 

se consideram todas essas dimensões. Para atingir resultados superiores, as 

organizações de saúde devem abandonar as melhores soluções possíveis para 

cada dimensão. Nenhuma organização de saúde atingirá sempre uma condição 

ideal de performance. 

Desta forma, os gerentes de hospitais sempre terão que avaliar as 

eventuais concessões a serem realizadas nas dimensões citadas, de maneira a 

proporcionar serviços aceitáveis da perspectiva do cliente. Devemos ressaltar, no 

entanto, que organizações de saúde, mais especificamente hospitais, possuem 

diferentes tipos de clientes (pacientes, médicos, agentes pagadores, 
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funcionários), cada um com expectativas diferentes e muitas vezes opostas. Uma 

vez que o conceito de satisfação do cliente é consideravelmente diferente entre 

os diversos "stakeholders", gerentes hospitalares devem também avaliar as 

concessões, no momento da tomada das decisões, sob a luz das diferentes 

perspectivas dos clientes. 

Independente das questões envolvendo concessões e definição de 

qualidade e preferências dos clientes, níveis aceitáveis de controle de custos e 

qualidade só serão atingidos com uma Missão clara e uma estrutura bem 

desenvolvida de tomada de decisões. 

3.4 - A mudança nos direcionadores na área de saúde 

Historicamente, o único direcionador real na área de saúde era a qualidade 

clínica, e a área de saúde sempre foi avaliada através dela. Médicos e outros 

especialistas eram os elementos chave dos processos na área de saúde. À 

medida que o rendimento diminuía e as despesas aumentavam, houve uma 

mudança, na qual a performance financeira se tornou a força dominante. 

No entanto, os resultados clínicos não podem ser separados da 

performance financeira. Nesse sentido, MELlONES [18] aponta que existe um 

paradoxo nessa filosofia. Não importa quão efetivos são os executivos principais 

de uma organização, eles só serão capazes de controlar apenas uma parte dos 

componentes que direcionam a performance financeira da organização. O resto 

depende amplamente de modelos clínicos práticos e não de processos típicos de 

negócios. São os médicos quem têm autoridade para decidir quanto deve durar a 

estadia dos pacientes, uma vez que são eles que decidem quando os pacientes 

devem ter alta do hospital. Além disso, são os médicos que prescrevem os 

medicamentos, exames e procedimentos que impactam em custos significativos. 
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modelo fornece às organizações os subsídios necessários para competir na área 

de saúde. 

3.5 - Aspectos da implementação do BSC nas organizações de saúde 

o BSC, como já foi mencionado anteriormente, é particularmente 

apropriado para organizações em indústrias turbulentas, como a área de saúde 

em questão. A principais razões que devem levar os executivos da área de saúde 

a considerar a implementação do BSC nas suas organizações incluem: 

• As dificuldades de operar num ambiente dinâmico geralmente 

fazem com que executivos de saúde ignorem fatores que são importantes 

para o sucesso da organização; 

• A competição entre os provedores de assistência médica está 

crescendo; 

• A qualidade da assistência médica é objeto de constantes 

investigações e as questões econômicas têm se tornado decisivas na 

destinação de verbas para assistência médica; e 

• Uma variedade de "stakeholders" está pressionando por 

medidas de performance. Eles estão exigindo dados de qualidade e 

satisfação do cliente e, ao mesmo tempo, pressionando por custos 

reduzidos. 

Os possíveis benefícios da implementação do BSC em organizações de 

saúde incluem [08]: 

• Alinhamento da organização em torno de uma estratégia mais 

direcionada ao mercado e focada nos seus consumidores; 

• Monitoramento e avaliação da implementação da estratégia; 

• Fornecimento do mecanismo de comunicação e colaboração; 
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• Compartilhamento da responsabilidade pela performance por 

todos os níveis da organização de saúde; e 

• Fornecimento de "feedback" contínuo da estratégia e 

promoção de ajustes decorrentes de mudanças no mercado ou exigências 

de agências reguladoras. 

Para AIDEMARK [01], a relevância do BSC na área de saúde é tida como 

certa. A popularidade do BSC entre os gerentes é explicada pelo fato de que as 

teorias institucionais vigentes dificilmente atribuem ao sistema tradicional de 

contabilidade qualquer possibilidade de reforma ou atualização. A contabilidade 

tradicional não reflete o resultado das operações das empresas. No entanto, nas 

organizações de saúde, o BSC tem grande chance de se tornar mais do que uma 

teoria institucional que não reflete as operações da organização. O BSC pode se 

tornar em um mecanismo de controle através do qual a organização de saúde 

poderá ser gerenciada em direção aos seus objetivos. O BSC pode até mesmo vir 

a se tornar um mecanismo de controle utilizado pelos gerentes para justificar a 

necessidade de financiamento de suas operações. 

O BSC é um mecanismo de controle hierárquico [01]. Sob essa perspectiva, 

deve ser questionado se a implementação do BSC numa estrutura de saúde será 

bem aceita entre os seus diferentes participantes. A resposta para essa questão é 

que os diferentes objetivos dos participantes são considerados individualmente 

por se focar no triângulo de qualidade envolvendo processos, funcionários e 

clientes, sem desconsiderar a perspectiva financeira. Desta forma, a colaboração 

tenderia a ocorrer naturalmente. 

Nesse sentido, o BSC facilita a contabilização e o controle hierárquico das 

atividades de serviços operacionais e, ao mesmo tempo faz com que a equipe 

médica fique satisfeita uma vez que o BSC representa uma nova possibilidade de 

aplicação de um sistema de gerenciamento estratégico para colocar pacientes, 

processos e logicamente eles mesmos como objetivos principais da organização. 
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Os profissionais médicos provavelmente respeitarão o BSC pois ele se 

coloca como um meio de apresentar um quadro mais completo das atividades de 

saúde, mostrando uma visão muito mais honesta do trabalho complexo dos 

médicos do que simples relatórios financeiros. Em outras palavras, o conceito do 

BSC é visto como um equilíbrio entre quatro perspectivas, implicando que 

pacientes, funcionários e processos são tão importantes quanto finanças da 

organização. 

Para mediar as transações eficientemente, qualquer grupo organizacional 

deve reduzir ou a ambiguidade da avaliação de performance ou a incongruência 

do objetivo final entre as partes envolvidas. Sendo visto entre provedores de 

assistência médica como uma estrutura para diálogo e comunicação entre os 

vários participantes da organização de saúde, o BSC contribui na redução da 

incongruência do objetivo final entre as partes. O BSC tem grande potencial para 

reduzir a ambiguidade de avaliações de performance, por ser visto como um 

conjunto de medidas amparadas em quatro perspectivas desenvolvidas em uma 

lógica de causa e efeito. 

3.6 - As características únicas da indústria de saúde 

3.6.1 - Estabelecendo a Missão 

O conceito do BSC está se tornando popular e amplamente aceito e adotado 

em organizações sem fins lucrativos e setores do Governo. No entanto, segundo 

KAPLAN [12], instituições sem fins lucrativos e do Governo geralmente possuem 

dificuldades consideráveis em definir claramente as suas estratégias. Muitas 

vezes, uma vez que a Missão e Visão são articuladas, elas se limitam a uma lista 

de programas e iniciativas, e não ao resultado final que a organização está 

tentando alcançar. PORTER [21] adverte que o que parece ser particularmente 

relevante em instituições sem fins lucrativos e do Governo é que a estratégia deve 
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estabelecer não só o que a organização pretende fazer, mas também o que a 

organização decide não fazer. 

A maioria dos BSC estabelecidos em setores do Governo e instituições 

sem fins lucrativos são bem sucedidos no nível operacional. Porém, essas 

organizações pressupõem as suas Missões como certas e se limitam a trabalhar 

o mais eficientemente possível. Como consequência, o BSC introduzido em tais 

organizações se resume a uma série de medidas financeiras e não-financeiras 

sem conexões de causa e efeito e ligação com a estratégia da organização. 

Portanto, cabe aos gestores não limitar os objetivos organizacionais de suas 

organizações à excelência operacional. Através de liderança e visão, estes 

gestores devem direcionar a estratégia para identificar processos e atividades que 

são cruciais para os objetivos institucionais finais das organizações. 

Especificamente em organizações de saúde sem fins lucrativos, a falta de 

uma Missão bem definida leva à abstinência de pensamento estratégico, 

resultando em crises contínuas, má distribuição dos fundos e outras iniciativas 

que tem pequeno impacto na performance organizacional. 

3.6.2 - Definindo os 4 diferentes pontos de vista do BSC 

Como já comentado anteriormente, o BSC normalmente avalia performance 

organizacional através de quatro pontos de vista relacionados. A análise destes 

quatro pontos de vista na área de saúde corresponde: 

• Performance Financeira. Como a organização enxerga seus 

"stakeholders", incluindo pacientes, agentes pagadores, médicos, 

comunidades, etc. As organizações devem esforçar-se em determinar 

quais as condições de performance devem ser mantidas ou atingidas 

para que a Missão seja alcançada. Medidas típicas de performance 

do processo financeiro em organizações de saúde combinam 
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indicadores tradicionais como retorno sobre o investimento (ROI) e 

indicadores de resultado que identificam medidas mais específicas, 

como custo por caso, receitas por unidades de serviço, custo por 

unidade de serviço, taxa de ocupação, etc . 

• Perspectiva do cliente. Como a organização satisfaz as 

necessidades de seus clientes. Em organizações de saúde, a 

perspectiva do cliente não deve se restringir ao relacionamento da 

empresa com seus clientes finais (pacientes), mas também as 

relações e necessidades de vários "stakeholders", incluindo agentes 

pagadores (caso os pacientes sejam representados por empresas de 

medicina de grupo ou seguradoras) e staft médico. Uma vez mais, é 

importante salientar que de acordo com a perspectiva de KAPLAN, 

existe uma diferenciação fundamental entre os objetivos finais de 

organizações de saúde com e sem fins lucrativos. Em organizações 

sem fins lucrativos, seus objetivos finais estão normalmente 

vinculados às medidas da perspectiva do cliente, enquanto em 

organizações com fins lucrativos, os objetivos estratégicos estão 

relacionados à perspectiva financeira. Segundo esta premissa, pode 

ser inferido que considerado que organizações sem fins lucrativos 

estabelecem em seus clientes os seus maiores objetivos 

organizacionais, estas organizações deveriam oferecer serviços de 

melhor qualidade com relação a organizações com fins lucrativos, 

onde os principais objetivos estão relacionados à perspectiva 

financeira. Contudo, salvo exceções, não existe evidência de que 

organizações sem fins lucrativos proporcionam de fato serviços 

superiores comparados com organizações com fins lucrativos. Ainda, 

mesmo considerando a perspectiva do cliente como o objetivo 

principal de todas as organizações de saúde, incluindo as 

organizações com fins lucrativos, existe uma variedade de 

"stakeholders" envolvidós . (ex. pacientes, agentes pagadores, 
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médicos, Governo, etc) com diferentes objetivos que geralmente são 

difíceis de serem conciliados e consequentemente alinhados à 

Missão destas organizações. Por esta razão, a acomodação da 

proposta de valor aos consumidores de serviços de saúde dentro dos 

quatro diferentes pontos de vista do BSC de KAPLAN tende a ser 

bem mais complicada que nas demais indústrias. Normalmente, 

medidas de performance típicas da perspectiva do cliente em 

organizações de saúde incluem índices de satisfação, reclamação, 

tempo gasto para o paciente agendar um procedimento, tempo gasto 

para a liberação do paciente após a alta clínica, etc. 

• Perspectiva dos Processos Internos. Como a organização 

atua em processos-chave internos. Nas organizações de saúde, 

processos internos efetivos são fundamentais para fornecer os 

serviços que os clientes necessitam de uma maneira responsável [22]. 

Normalmente, medidas de performance típicas da perspectiva do 

processo interno nas organizações de saúde incluem: tempo da 

estadia, taxa de readmissão, taxa de infecção, tempo de espera para 

admissão e liberação, etc. 

• Perspectiva do Aprendizado e Crescimento. Define se a 

organização é apta para sustentar inovação, mudança e 

aprimoramento contínuo. Essas medidas relacionam-se com os bens 

mais intangíveis da organização e com a habilidade de se sobressair 

no futuro. Normalmente, medidas de performance típicas da 

perspectiva do Aprendizado e Crescimento em organizações de 

saúde incluem treinamento e desenvolvimento, posse e envolvimento 

do empregado, acesso ao desenvolvimento e aconselhamento de 

carreira, disponibilidade e uso de base de dados estratégica, etc. 
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3.6.3 - Implementando o BSC 

MELlONES [18] sugere três estágios para a implementação do BSC em 

organizações de saúde: estágio da conexão, estágio dos resultados e estágio de 

obtenção de conhecimento. A representação gráfica do modelo "Practicing 

Smater" é: 

Conexão 
Ligação 

Resultados 
Estratégias 

"Feedback" Conhecimento 

Origem: No Mission-No Margin: It's Simple. MELlONES, J. J Health Care 
Finance 2001:27(3)21-29 

1. Estágio da Conexão - Estabelecendo as ligações-chave -

O objetivo primário consiste na entrega de um sistema BSC integrado e 

abrangente que liga a Missão, estratégia, objetivos, indicadores de 

performance-chave e iniciativas através da organização. O BSC é alinhado, 

então, ao orçamento. Nesse momento é essencial determinar a posse das 

medidas específicas para cada indivíduo, a fim de assegurar a 

responsabilidade de cada um. O desenvolvimento dos indicadores chave 

de performance deve se restringir àqueles que promovam uma ligação 

entre o negócio em si e os aspectos clínicos típicos das organizações de 

saúde. 

A maioria das organizações usualmente avalia o paciente e 

satisfação do cliente, mas geralmente é indiferente quanto à satisfação dos 
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funcionários. Porém, médicos, enfermeiras e outros profissionais da área 

de saúde direcionam vários aspectos da assistência. A educação 

continuada e a satisfação desses profissionais devem ser medidas e 

reconhecidas, bem como o impacto destas na qualidade de atendimento 

validadas. 

Enfim, quando é desenvolvida uma estratégia de aprimoramento de 

performance abrangente e alinhada, o BSC facilita o atendimento às 

normas vigentes como um benefício colateral da prática clínica de rotina. 

Em outras palavras, considerando a arena altamente regulada como a área 

de saúde, o BSC contribui para a o atendimento das diversas normas 

regulatórias vigentes, estimulando colaboração interdisciplinar e 

aprimoramentos contínuos. 

2. Estágio dos resultados - Análise de performance - Na área 

de saúde, a ênfase tem sido nas operações do dia-a-dia. Apesar desta 

metodologia ter proporcionado aprimoramentos ao longo do tempo, trata-se 

de uma perspectiva de curto prazo que acaba acarretando na redução da 

qualidade da assistência. Os executivos da área de saúde devem focar no 

aprimoramento da produtividade, fornecendo as ferramentas que vão 

mostrar à equipe como aperfeiçoar a sua performance e ao mesmo tempo, 

melhorar a qualidade. O objetivo final consiste em determinar as práticas 

que reduzem custos e identificar novas oportunidades de aprimoramento 

visando aumentar a performance do processo de atendimento do paciente. 

Este idéia implica que, pela perspectiva operacional, produtividade e 

informações de custo são constantemente comparadas a alvos 

previamente estabelecidos, permitindo que a gerência monitore a 

performance e identifique as áreas de aprimoramento. 

Por outro lado, a gerência deve estar atenta para o fato que aquilo 

que é medido é entendido como importante pelos participantes do 
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processo, de forma que estas medidas acabam por gerar um impacto nas 

ações das pessoas assim como naquilo que elas dão importância ou 

simplesmente ignoram. Como consequência, tudo aquilo que é medido é 

realizado, e o que não é medido tende a ser ignorado [20]. Com isso, as 

medidas podem se tornar viesadas e não necessariamente válidas como 

uma maneira de monitorar a performance ou identificar áreas de 

aprimoramento. Essa questão será discutida adiante. 

Por fim, antes de esforçarem-se pela elevação da produtividade da 

organização e pela otimização dos custos, os executivos da área de saúde 

devem focar suas atividades na tentativa de aumentar o rendimento. Os 

benefícios do aumento de rendimento são maiores e as controvérsias 

menores. 

3. Estágio de obtenção de conhecimento Obtendo 

conhecimento e controle estratégico da organização -Gerenciamento da 

informação, ferramentas e outras soluções permitem que a organização 

opere efetivamente com foco estratégico. Revisões sistemáticas e 

consistentes do BSC permitem que a organização transforme-se em um 

centro de aprendizado. O BSC deve ser considerado dinâmico e avaliado 

rotineiramente. 

A inteligência de negócios que se desenvolve a partir deste processo 

contínuo de aprendizado estimula o controle estratégico em todos os pontos de 

vista e assegura que a organização evolua para enfrentar os desafios impostos 

pelo meio externo ou mesmo pelos processos internos. Além disso, o BSC 

estimula a transferência de conhecimento entre executivos e médicos, uma vez 

que eles estão continuamente expostos aos direcionadores financeiros e clínicos 

e estão conscientes de como tais direcionadores podem afetar a performance 

organizacional. 
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3.7 - Exemplos de implementações bem sucedidas do BSC em hospitais 

3.7.1 - Duke Children Hospital, Carolina do Norte, EUA 

o Duke Children Hospital (DCH) em Durham, Carolina do Norte, EUA, é 

um hospital pediátrico de 134 leitos. A Missão do DCH consiste no fornecimento 

de serviços de alta qualidade para pacientes e famílias dentro de uma 

organização eficiente. O hospital possui 800 funcionários que assistem pacientes 

na UTI neonatal, UTI infantil e pronto-socorro infantil, transplantes de medula 

óssea e unidades de assistência intermediária. Em 1992, o DCH estava 

funcionando com perdas operacionais de US$ 4 milhões. Em quatro anos, 

especificamente em 1996, as perdas operacionais cresceram para US$ 11 

milhões, fato que forçou a administração a reduzir os custos de operação. Como 

resultado, alguns pacientes sentiram que a qualidade da assistência clínica havia 

piorado. As reclamações de pais aumentaram, alguns médicos insatisfeitos 

ameaçaram mandar seus pacientes para outros hospitais, e funcionários 

frustrados largaram seus trabalhos. 

Como diretor clínico do DCH, Jon MELlONES percebeu que a maioria dos 

problemas do DCH apareceu porque o hospital havia se tornado uma coleção de 

feudos. Cada grupo, de contadores a administradores a médicos, estavam 

focados nos seus objetivos de seus próprios departamentos ao invés de estarem 

focados nos objetivos da organização como um todo. Os médicos queriam que 

seus pacientes recuperassem a saúde, sem pensar nos custos envolvidos no 

processo. Os administradores do hospital tinham a sua própria Missão - controlar 

a desordenada ascensão dos custos. A busca de equilíbrio entre qualidade de 

assistência ao paciente e controle de custos causou intensos conflitos. Nos piores 

casos, os esforços para melhorar as margens de lucro acabaram tendo o efeito 

contrário - eles afastaram os clientes, os executivos perderam os seus empregos 

e o hospital inteiro entrou em risco de falência. 
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Dr. MELlONES descobriu que o DCH precisava começar a pensar menos 

como uma organização sem fins lucrativos perdendo dinheiro e mais como uma 

corporação rentável. Ele começou mudando as mentes das pessoas. Em conjunto 

com gerentes de enfermagem, médicos e equipe administrativa, o grupo começou 

a apontar as possíveis razões que levaram a organização a estar diante de tal 

performance financeira crítica. A média de permanência de pacientes internados 

no DCH era 20% maior do que a média nacional. A média de custo por paciente 

atendido era de US$ 15.000, valor acima das receitas provenientes do tratamento. 

Se os gastos do DCH continuassem nesses níveis, os executivos seriam 

obrigados a cortar programas clínicos, funcionários e leitos. A qualidade de 

atendimento e a reputação do DHC iriam sofrer danos e no final das contas o 

DCH falharia em atender as necessidades da sua comunidade. 

Confrontados com esse quadro pessimista, os médicos deduziram que se 

eles quisessem resgatar os seus programas e pacientes, criar um meio no qual a 

equipe estivesse realizada e manter seus empregos, eles teriam que reajustar 

suas Missões individuais e começar a prestar atenção nos custos. Em outras 

palavras, se o hospital não mostrasse margens de lucro, os médicos não seriam 

aptos a realizar suas Missões. O BSC foi usado no DCH para alinhar os 

interesses individuais de administradores e médicos. 

O BSC implementado no DCH alinhou os objetivos do hospital em quatro 

importantes quadrantes: saúde financeira, satisfação do cliente, procedimentos de 

negócios internos e satisfação do funcionário. Sob essas quatro perspectivas, os 

administradores e médicos deduziram que se eles sacrificassem muito um 

quadrante para satisfazer outro, a organização como um todo iria entrar em 

desequilíbrio. Se os custos fossem cortados para melhorar o quadrante financeiro, 

despedindo metade da equipe por exemplo, isso iria danificar a qualidade do 

serviço e o quadrante do cliente iria entrar em desequilíbrio. Da mesma forma, se 

a produtividade nos processos internos fosse aumentada através da demanda de 

mais pacientes para uma enfermeira, isso iria elevar a probabilidade de erroS. 
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Segundo Or. MELlONES, o desenvolvimento e implementação do BSC no 

OCH exigiram trabalho intensivo, uma vez que o processo exigiu o uso da 

metodologia de consenso entre as diversas partes. Isso exigiu uma boa 

quantidade de persuasão e persistência para conseguir o comprometimento de 

alguns indivíduos para com o novo processo. 

o BSC no OCH começou como um projeto piloto na unidade de terapia 

intensiva infantil. Uma vez que as pessoas enxergaram quão bem sucedido o 

BSC foi em uma área do hospital, ele foi facilmente disseminado no restante da 

organização. 

o primeiro passo consistiu na redefinição dos papéis que cada indivíduo 

desempenhava na unidade de terapia intensiva infantil (UTI). Os indivíduos 

redirecionaram suas atividades, de um ambiente cujos objetivos eram restritos, 

para uma visão mais abrangente onde times multifuncionais foram formados para 

se focar no tratamento de doenças específicas. O diretor clínico e administradores 

dividiram responsabilidades nesses times. Juntos, eles revisaram constantemente 

informação financeira, dados de satisfação do paciente e funcionários e 

informação a respeito de tendências da área de saúde. 

Comparando dados de satisfação do paciente, os times desenvolveram 

protocolos para vários tratamentos que melhoraram a assistência 

dramaticamente. Como um grupo, os médicos acompanharam cada caso, 

compararam notas e revisaram a literatura médica. Juntos eles decidiram quais 

exames eram desnecessários e os eliminaram, qual era o tempo de permanência 

ideal de pacientes na UTI para recuperação de procedimentos cirúrgicos e 

revisaram outros eventos que contribuíram para reduzir as variações no 

tratamento. 
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o próximo passo consistiu na procura de um novo método de coleta de 

dados e transformação destes dados em informação útil. Assim, para cada 

unidade de negócio clínico, sistemas de medição foram criados para cada um dos 

quatro quadrantes. Usando informação colhida de bases de dados nacionais, 

medidas internas eram constantemente comparadas às médias nacionais. 

No geral, os resultados que o DCH alcançou com a implementação do BSC 

na UTI infantil foram impressionantes. As avaliações de satisfação do cliente 

aumentaram em 18%. A média de permanência de pacientes foi reduzida de 7,9 

para 6,1 dias. As taxas de readmissões caíram de 7% para 3%. Resultados 

impressionantes também ocorreram no campo financeiro. O custo por paciente 

caiu para perto de US$ 5.000. A performance financeira geral do BSC deu uma 

reviravolta, e no ano fiscal de 2000, passou de US$ 11 milhões em perdas para 

US$ 4 milhões em lucros. O DCH alcançou uma redução de US$ 29 milhões em 

custos, sem reduções no quadro de funcionários e ainda admitindo mais 

pacientes. 

A metodologia do BSC mostrou tanto sucesso que atualmente o DCH inteiro 

o utiliza como referência. Com o BSC, o DCH aumentou drasticamente suas 

margens de lucro ao mesmo tempo que alcançou sua Missão. 

3.7.2 - Mayo Foundation e Mayo Clinic, Minnesota, EUA 

A Mayo Foundation, um sistema acadêmico integrado de saúde, mantém 

operações em três estados nos EUA: Jacksonville, Flórida; Rochester, Minnesota; 

e Scottsdale, Arizona. As três localidades principais proporcionam atendimento de 

medicina primária, educação para os residentes e pesquisas clínicas. A maior e 

mais antiga instalação da Fundação, localizada em Rochester, inclui atendimento 

ambulatorial multidisciplinar, medicina terciária e ainda um sistema regional de 

atendimento em lowa, Minnesota e Wisconsin. A Mayo Clinic, em Rochester é 

composta por 1.147 médicos e equipe de apoio, mais 16.851 empregados. O 
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complexo Mayo Clinic inclui o St. Mary's Hospital com 1.157 leitos, o Rochester 

Methodist Hospital, com 794 leitos e o Mayo Regional Health System com 351 

médicos e 6.603 empregados distribuídos por lowa, Minnesota, e Wisconsin [04]. 

A Mayo Clinic tem passado por grandes mudanças nos últimos 10 anos 

desde que consolidou o St. Máry's Hospital e o Rochester Methodist Hospital. A 

Mayo Clinic realizou também várias parcerias com hospitais e clínicas vicinais em 

lowa, Minnesota e Wisconsin, criando o Mayo Regional Health System. Por causa 

dessas mudanças, a direção da empresa teve que reorganizar sua estrutura 

clínica e organizacional. 

Para contribuir para os objetivos da Mayo Clinic, o conselho de 

executivos iniciou um esforço para desenvolver um sistema gerencial de 

performance que proporcionasse uma visão mais abrangente de como a 

organização poderia atender sua Missão. O sistema deveria aumentar a 

integração entre operações com pacientes internados, atendimento ambulatorial e 

"managed care" com o objetivo de gerenciar a performance dos principais 

indicadores em cada categoria. Embora os executivos da Mayo Clinic recebessem 

várias informações a respeito dos resultados financeiros e volume de pacientes 

atendidos, estes recebiam poucas informações a respeito da performance 

operacional de cada organização (ex., qualidade, acesso, comunicação, 

produtividade, ciclos operacionais e eficiência). Após pesquisar a respeito, os 

executivos da Mayo Clinic desenvolveram um relatório dos indicadores críticos de 

performance. O objetivo era planejar um relatório abrangente com medidas de 

performance clínicas, operacionais e financeiras. Conceitualmente, os executivos 

encontraram muitas semelhanças com os sistemas de medição de performance 

tradicionais, incluindo: 

• Satisfação do Cliente: clientes internos e externos; 

• Processos internos: Eficiência de operações; 

• Qualidade dos serviços ou produtos; 

• Esforços de melhoria contínuos; 

• Responsabilidade pública e comprometimento social; e 
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• Performance financeira. 

Após analisar os modelos identificados na literatura, os executivos decidiram 

por integrar os temas-chave comuns a todos os modelos com a Visão, Valores e 

princípios da Mayo Clinic. A Mayo Clinicatribui seu crescimento e prosperidade à 

aderência dos processos internos à sua Missão e Valores. Nesse contexto, 

médicos e administradores identificam consistência entre os sistemas gerenciais 

de medição de performance e os princípios fundamentais da organização. Em 

outras palavras, o sucesso da Mayo Clinic enquanto um sistema integrado de 

processos depende do alinhamento das suas atividades com a Missão da 

empresa. 

o próximo. passo no processo exigiu a identificação dos indicadore.s de 

performance que mediriam performance em cada uma das categorias. Para 

identificar os indicadores de performance adequados, o grupo determinou os 

melhores indicadores de performance sem restringir a seleção ao volume de 

dados e informações disponíveis no sistema. O esforço para identificar o conjunto 

principal de indicadores de performance teve cinco diferentes etapas: 

1. O time de executivos do departamento de atendimento 

ambulatorial identificou indicadores de performance significativos; 

2. Relatórios de performance até então disponíveis foram 

compilados. Esses relatórios ajudaram a confirmar a premissa inicial de 

que indicadores financeiros e de volume de atendimento geralmente 

direcionam medidas de performance; 

3. Cada membro do time de executivos do departamento de 

atendimento ambulatorial enviou, por escrito, os indicadores-chave de 

performance que deveriam ser incluídos no relatório de acordo com sua 

própria experiência e julgamento; e 

4. Os integrantes receberam uma lista abrangente com todos os 

indicadores e foram solicitados a selecionar os indicadores que deveriam 

ser incluídos na versão inicial do relatório de medição de performance 
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5. Os membros justificaram suas escolhas para o conselho 

executivo. 

Esses passos reduziram a extensa lista inicial para um grupo de indicadores 

de performance mais restrito (15 medidas). Após juntar os dados e analisar os 

resultados dos indicadores selecionados, os executivos determinaram como 

divulgar a informação. O grupo concluiu que a intranet da Mayo Clinic seria a 

forma mais abrangente, permitindo o acesso aos dados pelos funcionários com 

apenas três cliques do mo use. 

O esforço para implementar o novo sistema de medição gerou vários 

resultados diretos e indiretos. Primeiro, a Mayo Clinic passou a acompanhar de 

forma mais efetiva o acesso de pacientes ambulatoriais, balanceando a 

capacidade dos serviços ambulatoriais à demanda. 

Segundo, a intranet da organização juntamente com o relatório gerencial de 

medição de performance agora constitui uma ferramenta para se obter 

informações adicionais por parte dos empregados. Por exemplo, se a questão é 

acesso, os executivos podem usar a intranet como um mecanismo para 

determinar o número de médicos atendendo pacientes em uma determinada 

semana e em determinados departamentos. Esse sistema elimina a necessidade 

de vários relatórios manuais uma vez que os dados agora são disponibilizados em 

formato eletrônico em um único local. 

Terceiro, esse esforço global serviu como catalisador para o 

desenvolvimento de um conjunto de dados bastante abrangente de práticas 

médicas. Esses dados são agora disponíveis ao comitê de práticas médicas e 

outros executivos da organização. 

Finalmente, os executivos estão demonstrando um crescente interesse em 

medir performance em outras áreas além dos indicadores clínicos e financeiros 

tradicionais. Por exemplo, um departamento criou um relatório mensal que inclui 

indicadores de satisfação de pacientes e equipe de atendimento, acesso de 
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pacientes e produtividade clínica e financeira. Portanto, o novo sistema ampliou o 

foco da Mayo Clinic no sentido de como a organização define e mede a 

performance organizacional. 

4 - Limitações do uso do BSC 

Até agora, esse estudo tem enfatizado os benefícios a respeito da 

implementação do BSC dentro de hospitais. O BSC está consolidado hoje em dia 

como uma ferramenta de sucesso de medida de performance e implementação 

estratégica. Uma análise recente estima que 60 por cento das 1000 empresas da 

"Fortune" tiveram experiências com o BSC [14]. 

Apesar do BSC estar sendo amplamente usado entre as indústrias, existem 

evidências de que o conceito possui algumas limitações estruturais. Da mesma 

forma, as características únicas da indústria de saúde podem impactar 

negativamente os resultados normalmente esperados com a implementação do 

BSC em outras indústrias. 

Esta parte do estudo irá enfatizar as deficiências estruturais do conceito do 

BSC assim como as potenciais implicações quanto ao uso do BSC no processo 

de governança na indústria de atenção à saúde. 

4.1 - Implicações do uso do BSC em hospitais públicos e privados 

4.1.1 - Gerenciamento e Medição 

O BSC foi originalmente criado como um sistema hierárquico de 

gerenciamento de cima para baixo que liga objetivos financeiros de longo prazo 

com objetivos e medidas de performance dentro de quatro pontos de vista. O BSC 

facilita a contabilização das atividades e contribui para o controle hierárquico das 

atividades operacionais. 
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No contexto de saúde, o BSC representa novas possibilidades para 

profissionais médicos que reivindicam que as qualidades dos serviços de saúde 

precisam ser reabilitadas. Como já mencionado, profissionais médicos vêem a 

possibilidade de usar o BSC para colocar pacientes, empregados e processos 

como prioridades. 

Por outro lado, a relevância do BSC em organizações de saúde e ambígua 

devido ao tipo da estrutura de controle. O BSC é um sistema de gerenciamento 

estratégico baseado em medição. Porém, é esperado que um sistema de 

governança baseado em profissionalismo encare este sistema como repulsivo. No 

contexto médico profissional, administradores não podem construir medidas de 

comportamento ou resultado. Como consequência, sistemas de medição são 

. difíceis de serem introduzidos em organizações de saúde. ' 

Além do mais, a determinação se o BSC será bem sucedido ou não é uma 

questão de equilíbrio entre confiança e medição [01]. Se existe um elevado nível 

de congruência de objetivos entre administradores, médicos e outros 

participantes, e entre estas partes com a Missão da organização, medição não se 

torna mais necessário. Por outro lado, níveis elevados de incongruência de 

objetivos podem ser tolerados somente se a performance for medida com 

precisão. De acordo com essa premissa, o problema das organizações consiste 

em identificar o equilíbrio entre socialização e medição que permite que a 

organização obtenha cooperação entre os seus membros de forma mais eficiente. 

Neste contexto, considerando o alto nível de incongruência de objetivos em 

organizações de saúde, o BSC será bem sucedido somente se proporcionar 

medidas de performance precisas e confiáveis. 

Contudo, é difícil obter total confiabilidade das medidas de performance em 

organizações de saúde. O pressuposto do BSC proposto por KAPLAN que "o que 

não pode ser medido, não pode ser gerenciado", não se aplica completamente a 

organizações de saúde. Nessas organizações, medições confiáveis e precisas 

não são possíveis. Apesar de indicadores genéricos serem relativamente fáceis 
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de serem mensurados, medidas específicas de organizações de saúde como o 

nível de satisfação do consumidor ou qualidade de serviço são muito difíceis de 

serem calculados com precisão. 

Pelas razões expostas e pelo fato do BSC não ser apto a fornecer medidas 

precisas de performance em organizações de saúde, é esperado que o BSC não 

seja efetivo em mitigar os impactos negativos provenientes da incongruência de 

objetivos entre as diferentes partes do sistema de atenção à saúde. 

4.1.2 - A inversão do sistema de controle de cima para baixo 

o BSC deve traduzir a Missão e a estratégia da organização em objetivos 

e medidas. Ainda, a oportunidade para o BSC melhorar o gerenciamento depende 

das possibilidades de traduzir os objetivos de longo prazo nos objetivos básicos 

da organização. O desafio nas organizações de atenção à saúde, no entanto, 

consiste em como traduzir em objetivos estratégicos a intenção de dar a todos os 

membros da sociedade uma boa assistência à saúde. 

Contudo, alguns estudos relatam que profissionais que introduziram o BSC 

em organizações de atenção à saúde não o enxergam como uma ferramenta de 

gerenciamento de cima para baixo [01]. Ao contrário, esses profissionais 

enxergaram a possibilidade de apresentar uma visão de baixo para cima das 

atividades dos serviços operacionais da organização. O BSC proporcionou a eles 

a capacidade de comunicação entre especialistas e a administração da 

organização, bem como demonstrarem o esforço aplicado pelos mesmos para 

conceder aos pacientes a melhor assistência possível. Por outro lado, as medidas 

dos quatro pontos de vista representaram uma nova realidade para os 

administradores. O BSC concedeu aos administradores a munição necessária no 

jogo orçamentário onde a visão da realidade dos executivos financeiros tem 

tradicionalmente carregado mais peso que as demais visões. Nesse sentido, toda 

a orientação de trabalho muda em direção ao paciente e não ao foco financeiro. 
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Apesar do BSC contribuir para complementar o modelo financeiro que 

constituiu a base dominante das medidas de desempenho por muito tempo, o 

BSC construído de baixo para cima se restringe a comunicar as atividades 

operacionais para a alta gerência das organizações de saúde. Sob esta premissa, 

o objetivo final do BSC não consiste em alinhar as atividades da organização à 

sua Missão, mas construir um novo elemento de diálogo entre os serviços de 

assistência à saúde e dinheiro. 

4.1.3 - Alinhamento dos diferentes interesses dos "stakeholders" à Missão 

da organização 

Como nenhuma outra indústria, as organizações de assistência à saúde 

tratam com.yários "stakeholders". Além das clássicas partes inter~ssadas, 

incluindo os clientes, os "shareholders" e os funcionários, as organizações de 

assistência à saúde possuem "stakeholders" específicos, cada um com seus 

objetivos. Os pacientes, agentês pagadores, Governo e médicos possuem uma 

função importante no desenvolvimento do sistema de assistência à saúde, e seus 

interesses e objetivos finais nem sempre são congruentes [16]. 

-Pacientes 

Os interesses dos pacientes dependem das suas condições na hora em 

que são questionados. Quando os pacientes estão saudáveis, eles querem 

conveniência e conforto a custos baixos. A situação muda quandO os pacientes 

estão doentes ou feridos. Nessas horas, eles querem cuidado imediato, 

reabilitação da saúde e se possível, conforto. Eles esperam por uma assistência 

profissional e confiável, e exigem que nenhum esforço seja poupado no que diz 

respeito à sua recuperação. Os pacientes não entendem quando outras pessoas 

que não aqueles que estão zelando por eles decidem de quanta assistência eles 

necessitam ou que tipo de cuidados eles recebem. Os custos do tratamento não 

são importantes para os mesmos. 
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Apesar da assistência ser proporcionada aos doentes, uma grande 

porcentagem das decisões sobre a assistência dada é feita por pessoas 

saudáveis, e muitas delas têm dificuldade de imaginar que as suas expectativas 

podem mudar quando se está doente. Além disso, é esperado que ninguém 

deseje ser considerado como um cliente ou integrante de uma organização de 

assistência à saúde. Então, pacientes e representantes de pacientes se 

restringem a exigir qualidade de assistência na hora que necessitam dela. 

o conceito de qualidade de assistência, no entanto, possui várias 

dimensões. Como apontado anteriormente, as pessoas definem qualidade de 

assistência de acordo com seu estado de saúde. Dessa forma, até que os 

problemas referentes às medições de qualidade sejam reconhecidos, ocorrerão 

debates sem fim sobre o que os pacientes realmente querem da assistência· à 

saúde. Os problemas relacionados com a definição de qualidade de assistência 

serão discutidos adiante. 

- Profissionais de assistência à saúde 

A tenda que cobre os profissionais de saúde é sem dúvida bastante 

grande. Existem médicos e enfermeiras, psicólogos e dentistas, especialistas e 

técnicos de todos os tipos. Todos possuem desejos comuns, como um trabalho 

produtivo, autoridade condizente com responsabilidade, respeito dos colegas e 

um ambiente de trabalho caracterizado por dignidade e compensação. 

Os profissionais de saúde também querem autonomia. A atividade 

profissional é o exercício de julgamento. No juramento dos médicos atribuído a 

H ipocrates , três mandamentos são visíveis: que a autoridade médica deriva da 

sua virtude como agente do paciente, que a responsabilidade fiduciária entre 

médico e paciente existe e que os profissionais são responsáveis pelo 

desenvolvimento dos padrões nos quais a prática médica é conduzida. Então, sob 

essas premissas, mais do que obter o melhor resultado financeiro possível, os 
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profissionais de saúde devem, antes de tudo, preocupar-se em obter a estrutura 

necessária para fornecer a assistência adequada aos pacientes. 

No entanto, enquanto a correlação entre a tradição Hipocrática e a ética 

serviu aos pacientes por séculos, tradições contrárias nesse século têm colocado 

a relevância desta correlação em questão. Alguns criticaram a hipótese embutida 

na tradição Hipocrática de que os médicos sabem mais do que os outros. Outra 

crítica é que os médicos assumem o direito de usar o seu poder de uma maneira 

paterna. Independente de quão estreita foi a relação entre médicos e pacientes no 

passado, atualmente o papel do médico não se restringe a proteger os interesses 

do paciente, mas também seus interesses financeiros e dos seus agentes 

pagadores. Como agentes duplos ou mesmo triplos, se considerarmos os seus 

interesses pessoais, os médicos enfrentam sérios conflitos e por conta disso são 

questionados se realmente estão agindo como agentes irrestritos dos interesses 

dos pacientes. 

Portanto, seria plausível a inferência que mais do que preocupados 

exclusivamente com os interesses dos pacientes, os médicos, hoje, estão 

preocupados com outras questões incluindo financeiras, segurança e, 

eventualmente, seus próprios interesses. No entanto, independente de quais são 

os interesses principais dos médicos, estes irão sempre reivindicar autoridade 

final no que se refere ao desenvolvimento de suas atividades. 

-Agentes pagadores 

Primeiramente, uma antiga distorção tem levado as pessoas a acreditarem 

que os agentes pagadores na área de saúde são as seguradoras, assistências 

médicas e o Governo, quando na verdade são os próprios pacientes. Seja através 

do pagamento do próprio bolso ou através de prêmios ou impostos, a grande 

maioria da população é responsável pelo custo da assistência médica. 

O fundamento da área de saúde consiste em transações entre pacientes e 

profissionais especializados na arte e na ciência do diagnóstico e terapia. O 
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mecanismo de pagamento continua subordinado a este processo. Contudo, nos 

últimos anos, novos agentes foram introduzidos como intermediários, sejam 

seguradoras e assistências médicas. Da perspectiva dessas empresas, como 

qualquer outra organização, elas existem para gerar lucros para seus acionistas e 

salários e benefícios para seus empregados. Outras preocupações, como 

satisfação do cliente, ainda que consideradas por essas organizações, são 

colocadas em segundo plano. 

Como mencionado, de acordo com KAPLAN [10], as empresas possuem 

em geral dois alavancadores para as suas estratégias financeiras: crescimento de 

receita e produtividade. Consequentemente, além de tentar aumentar as receitas 

através de novos clientes, seguradoras e outros agentes com fins lucrativos irão 

focar em controle de custos com o objetivo de atingir seus alvos. Nesse sentido, é 

cabível inferir que os interesses destas empresas não correspondem aos 

interesses dos pacientes por ela representados, ou mesmo, dos provedores de 

saúde. 

Dado que os interesses individuais e objetivos finais dos pacientes, 

profissionais de saúde e agentes pagadores, em geral são antagônicos, a 

definição de uma Missão clara resultaria em crescentes conflitos entre estas 

partes dentro da organização. Por esse motivo, organizações de saúde 

desenvolvem Missões genéricas que acabam por se ajustar aos diferentes 

objetivos de seus participantes. 

Normalmente, hospitais publicam Missões nebulosas como "melhor servir a 

comunidade" ou "oferecer melhores níveis de qualidade de assistência". Como 

consequência, o BSC quando introduzido nestas organizações tendem a se 

resumir em um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros sem 

qualquer relação de causa e efeito, bem como articulação com a estratégia geral 

da empresa. Como mencionado, a falta de uma Missão bem planejada leva para 

a ausência de pensamento estratégico, resultando em contínuas crises, má 
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alocação de recursos e outras iniciativas que geram pouco impacto na 

performance organizacional. 

Portanto, assumindo que organizações de saúde possuem dificuldades em 

declarar Missões claras, a introdução do BSC não traria tantos benefícios quanto 

normalmente traria em outras indústrias onde as Missões são claramente 

concebidas. 

4.1.4 - Desafios na definição de qualidade de assistência à saúde. 

Avaliar o grau de qualidade é uma das tarefas mais desafiadoras na 

indústria de saúde. Apesar da maioria dos BSC implementados em organizações 

de saúde abrangerem medidas de satisfação do cliente, o conceito de qualidade 

definido pelos clientes, quando estes são submetidos a pesquisas de qualidade, 

não é claro e por isso não são suficientes para definir qualidade da assistência. 

Além disso, problemas informacionais normalmente surgem em um mundo 

de francas mudanças tecnológicas. Com constantes inovações na área de 

diagnose, farmacêutica e outras terapias, e ainda, com as expectativas 

excessivamente otimistas que parecem acompanhar essas inovações 

tecnológicas, é esperado que consumidores na área de saúde tenderão a não ter 

suas expectativas satisfeitas. Quanto mais rápida a taxa de introdução de novas 

tecnologias na área de saúde, menor será o nível de satisfação do cliente. Nessa 

circunstância, a satisfação do cliente diminuiria se a distância entre suas 

crescentes expectativas e a realidade da assistência aumentasse. 

Adicionalmente, a pressuposição de que qualidade é uma função direta de 

custos, não é necessariamente verdadeira em organizações de saúde. 

Diferentemente do que se observa em outras indústrias, o investimento marginal 

no sistema não representa necessariamente retornos em termos de 

aprimoramento de qualidade.. Ao contrário, é observado que além de 
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determinados níveis de investimentos ou gastos, quanto maiores os desembolsos, 

menores serão as medidas de qualidade [15]. 

Qualidade de assistência possui várias dimensões e cada uma é medida em 

unidades que não são facilmente mensuráveis. Como já mencionado, a forma 

com que os pacientes definem qualidade de assistência muda de acordo com os 

seus estados de saúde. Desta forma, qualidade tem significados diferentes para 

pacientes que estão doentes e para pacientes que estão saudáveis. 

Em revisão a este conceito, quando pacientes estão saudáveis, suas 

percepções de qualidade estão relacionadas a conforto, conveniência e 

acessibilidade. Suas considerações incluem acesso a provedores em termos de 

pronto-atendimento. Nesse momento, os pacientes não estão particularmente 

preocupados com a eficiência do médico. Ao contrário, pacientes tendem a julgar 

qualidade pelo ambiente do consultório, cortesia, ou mesmo pela forma com que 

as suas reivindicações são recebidas. De fato, os pacientes querem ser tratados 

como se eles fossem os únicos a serem atendidos naquele dia. Um sistema que 

proporcionaria este tipo de qualidade é possível, apesar de não necessariamente 

eficiente sob o aspecto técnico. O problema é que tratar os pacientes como se 

eles fossem únicos seria incompatível com outros conceitos de qualidade. 

O próximo passo consiste na definição de qualidade sob circunstâncias de 

doenças leves. Nesse cenário, pacientes passam a se preocupar com as 

qualificações dos profissionais que os assistem. Os pacientes querem provedores 

responsáveis, para ajudá-los a enfrentar o desconforto e a inconveniência da 

doença. É esperado ainda que os profissionais sejam capazes de proporcionar 

diagnósticos bem analisados, tratamentos sensatos e prognósticos favoráveis. 

O último estágio consiste na definição de qualidade sob circunstâncias 

emergenciais. Qualidade nesse contexto tem uma dimensão fundamental que é 

velocidade. Porém nem tudo que os pàcientes imaginam ser uma emergência 
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envolve risco de vida ou a necessidade de intervenção imediata. A realidade 

objetiva não é o que conta para os pacientes nesse estado. Se os pacientes 

pensam que os seus problemas são emergenciais, então eles definiram qualidade 

em termos da capacidade do sistema em lidar com a situação de forma rápida e 

definitiva. Por exemplo, um certo paciente pode não ficar satisfeito em ouvir que a 

sua dor no peito não é um ataque cardíaco, mas ele ainda pode querer que esta 

informação seja dada de forma diligente. Mesmo boas notícias quando dadas sem 

a apreciação das preocupações dos pacientes não indicarão níveis elevados de 

qualidade. 

Sem dúvida, o ponto principal consiste em definir qualidade quando os 

pacientes estão realmente doentes. Este é o momento em que decisões a 

respeito de qualidade são mais importantes. Porém, por conta da relativa 

infrequência de doenças mais sérias, os pacientes tendem a evitar decisões a 

respeito de qualidade nesse momento. Nestas circunstâncias, os pacientes 

querem os profissionais mais qualificados e o estado da arte em tecnologia 

diagnóstica e tratamento. 

Acima de tudo, independente das circunstâncias, pacientes desejam evitar 

racionalização de custos nos seus tratamentos [16]. Na perspectiva dos 

pacientes, racionalização significa limitações inaceitáveis nos esforços para 

identificar a melhor combinação das três variáveis-chave dos serviços de saúde: 

qualidade, acessibilidade e custo. O mais curioso, no entanto, é que o conceito 

que os pacientes possuem de evitar qualquer tipo de racionalização na 

assistência depende de quem são os agentes pagadores do tratamento. Se o 

tratamento é coberto por seguradoras ou assistências médicas, os pacientes 

tendem a avaliar a qualidade da assistência em termos de quanto esta sendo feito 

para se restabelecer a saúde dos pacientes, independente dos custos incorridos. 

Por outro lado, se o tratamento está sendo pago pelos próprios pacientes ou 

responsáveis, estes tendem a avaliar qualidade em termo do que realmente é 
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necessário para restabelecer a saúde dos pacientes. Nessa circunstância, 

limitações financeiras contribuem diretamente na definição de qualidade. 

A questão fundamental é como desenvolver um sistema que ao mesmo 

tempo concilie as prioridades dos pacientes e as coloquem de forma em que 

realmente elas deveriam estar. Em outras palavras, pacientes e provedores de 

saúde deveriam se acostumar com a idéia que medidas de qualidade deveriam 

ser desenvolvidas sob a perspectiva de doença. 

Esse estudo vem enfatizando que pacientes possuem diferentes padrões 

para julgar a qualidade do tratamento de acordo com as circunstâncias 

particulares de cada um. O mesmo não é verdade quando esta perspectiva é 

analisada da perspectiva do médico. Para estes, qualidade é a obtenção de 

diagnósticos corretos em tempo e da forma mais eficiente possível e ainda na 

introdução de tratamentos reconhecidos por sua eficiência através de estudos 

científicos comprovados. Apesar da busca por diagnósticos precisos ser a 

preocupação fundamental dos profissionais de saúde, frequentemente pacientes, 

agentes pagadores e reguladores não compartilham da mesma idéia. Pacientes 

geralmente se contentam em se submeter à autoridade do médico ao menos no 

que se refere ao diagnóstico e tratamento. Por outro lado, agentes pagadores são 

céticos a respeito da necessidade da precisão diagnóstica. Diagnósticos precisos 

podem exigir exames excessivos. Desta forma, os agentes pagadores tendem a 

desconfiar de que tal precisão só tenha o objetivo de satisfazer a curiosidade de 

médicos e pacientes. No entanto, a responsabilidade final por erros diagnósticos 

permanece com os médicos e não com os agentes pagadores. 

Precisão diagnóstica e as qualificações necessárias para conduzir 

tratamentos não constituem toda a estória em termos de avaliação de qualidade. 

Como já antecipado, não é logicamente possível maximizar as três diferentes 

variáveis de assistência à saúde: qualidade, avaliabilidade e custo. 

Particularmente cabe ao médico identificar a forma mais efetiva de alinhar estas 

três variáveis. 
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Uma condição básica na conduta médica consiste em desenvolver 

tratamentos individualizados aos pacientes [16]. Para uma condição ou um 

paciente, precisão pode ser mais importante. Em outros casos, o tempo pode ser 

o componente mais importante. Custos devem sempre ser considerados, assim 

como quem são os agentes pagadores diretos do tratamento. 

Pelas razões expostas, pode ser concluído que uma vez que a assistência 

à saúde não é um bem fungível, definições de qualidade permanecem de certa 

forma evasivas. Nessas circunstâncias, o BSC que normalmente se utiliza do 

conceito de qualidade para definir satisfação do cliente, falha ao não considerar 

que o significado de qualidade possui diversas dimensões na área de saúde. 

É difícil medir qualidade no tratamento científico ça doença, uma vez que o 

diagnóstico não pode sempre ser preciso e condições tidas como semelhantes 

frequentemente variam fortemente em termos de severidade. Este conceito, 

também conhecido como "pequenas áreas de variação", se baseia no fato de que 

tratamentos semelhantes aplicados de acordo com práticas e linhas de direção 

comuns tendem a apresentar diferenças inexplicáveis em seus resultados [15]. 

Sob esta hipótese, diferente de outras ciências onde ambiguidade é quase 

inexistente, assistência à saúde, mais do que simplesmente uma ciência, deve ser 

considerada como uma arte onde a ambiguidade está sempre presente. 

Por fim, é difícil medir qualidade de vida dentro do contexto social e 

emocional da doença. Por exemplo, seria impossível medir com precisão quantas 

unidades de saúde representam um tratamento que habilita um paciente a andar 

após um acidente ou definir se um médico altamente qualificado, porém bruto, 

deveria merecer mais unidades de qualidade do que um médico gentil, porém 

desqualificado. Nesse cenário, medição de qualidade será sempre uma tarefa 

subjetiva. 

Os fatos apresentados reafirmam as hipóteses levantadas no início desse 

estudo onde o pressuposto básico do BSC apresentado por KAPLAN "se você 
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não pode medir, você não pode gerenciar" não se aplica completamente em 

organizações de saúde. Considerando-se o fato que o BSC é incapaz de 

proporcionar medidas de performance precisas dentro de organizações de saúde, 

é suposto que o BSC não seria efetivo em termos de mitigar os impactos 

negativos provenientes da incongruência de objetivos entre os diferentes agentes 

dessas organizações. 

4.1.5 - Problemas na definição e medição de "output" e produtividade em 

hospitais 

Produtividade se refere à relação entre "inputs" e "outputs". Medição de 

produtividade necessita de definições concretas e técnicas operacionais para 

~.stimar tanto os "inputs" quanto os "outputs". Em condiçõesjpeais, os "outputs" no 

sistema de saúde devem ser medidos em termos da utilidade absorvida por 

pessoas e a própria sociedade para cada unidade de "inputs" de saúde investida 

[23]. O que ocorre é que, diferentemente das indústrias tradicionais, a assistência 

médica por si só não aumenta a utilidade. Ao contrário, a utilidade é derivada da 

melhora no status de assistência a saúde ou da longevidade que a assistência à 

saúde pode ou não gerar. 

As medidas de "output" que frequentemente são usadas como medidas 

específicas do BSC como média de permanência, refletem a relação entre alguns 

"inputs" e "outputs" intermediários, mas são incompletos enquanto medição final 

de produtividade, representado por longevidade, status de saúde e qualidade de 

vida. A simplificação das medidas de "output", no entanto, pode refletir em 

produtividade elevada, que corresponde a uma recuperação mais rápida do 

paciente para um determinado nível de recursos do hospital ou à liberação de 

pacientes mais cedo, mas menos saudáveis. 

Geralmente, as medidas comuns da área de saúde refletem a atividade de 

uma porção do sistema de saúde, sem se preocupar com as mudanças em outras 

porções do sistema. Além disso, a hipótese implícita .no uso dessas medidas 
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como forma de mensuração de produtividade da assistência a saúde é que todas 

as outras variáveis continuam constantes. Muitas vezes, no entanto, outras 

variáveis estão mudando e estão correlacionadas com a variável sob 

consideração. Com isso, uma mudança em uma parte do sistema de saúde pode 

estar correlacionada com mudanças em outras partes, tanto pelo fato de uma ser 

afetada pela outra ou pelo fato de uma terceira força afetar as demais. Assim, 

medidas da produtividade dentro de um sub-sistema de saúde que geralmente 

produzem as medidas intermediárias de "output" e que não consideram as 

mudanças consequentes em outros sub-sistemas podem ser seriamente 

viesadas. 

Existe baixa utilidade, pelo menos da perspectiva de eficiência social, o 

fato 'de que "output" ou produtividade em um sub-sistema aumentou, se isso 

ocorreu através de um processo que reduziu o "output" ou a produtividade em 

outra parte no sistema de saúde. Assim, visualizando o quadro geral da 

assistência a saúde e assumindo que algumas medidas genéricas podem 

encorajar a eficiência de um sub-sistema resultante da diminuição da 

produtividade em todo o sistema de saúde, o BSC introduzido em tais 

organizações pode ter utilidade restrita para otimizar sub-sistemas isolados, mas 

sem encorajar a eficiência do sistema de saúde como um todo. Nessas 

circunstâncias, num ambiente hipotético de saúde onde toda as organizações 

tenham introduzido o BSC, o resultado provavelmente corresponderia a uma total 

diminuição da produtividade. 

o ponto central, no entanto, não é simplesmente o fato de que algumas 

medidas de produtividade são imperfeitas ou até viesadas, mas que muitas vezes 

tais medidas implicam em incentivos e gratificações para os participantes da 

indústria de saúde. 
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4.1.6 - Incentivos e gratificações 

Remuneração e gratificações para os provedores de saúde são 

normalmente baseadas em produtividade. Porém, se a produtividade for medida 

com viés sistemático, os tomadores de decisões estarão diante de estruturas de 

gratificação que não geram incentivo. No entanto, uma maneira para provedores 

de saúde aumentarem suas medidas de performance ou produtividade é através 

da transferência da carga de custos de seus sub-sistemas para outras partes do 

sistema de saúde. Tal transferência pode ocorrer em um hospital, por exemplo, 

que reduz o período de permanência do paciente, liberando-o antes do previsto, 

porém ainda doente. Fazendo isso, o hospital consegue reduzir os custos por 

paciente tratado, que é uma medida comum de performance, mas ao mesmo 

tempo transfere os custos para agências governamentais, seguradoras privadas, 

membros da família, etc. 

Considerando a hipótese de que o que é medido é presumido ser 

importante, as medidas também afetam o que as pessoas fazem, assim como o 

que elas observam e ignoram [20]. As pessoas querem se dar bem nas 

dimensões que são importantes para as organizações mesmo que não haja 

consequência imediata, além do status social, que traga resultados futuros para a 

organização. 

Assim, processos de 

relacionada ao atingimento 

medição onde remuneração é diretamente 

dos orçamentos previstos, podem induzir 

comportamentos inconsistentes com a cultura organizacional e ainda levar 

a atitudes que não levam ao sucesso a longo prazo. Ainda, ao manter o foco 

exclusivamente nos orçamentos, os gerentes não só adquirem um 

comportamento que é contrário ao desenvolvimento de capacidades de longa 

duração, à história e à cultura organizacional, mas também desenvolvem atitudes 

consideradas antiéticas. 
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No contexto de saúde, se a satisfação do paciente pelo serviço prestado é 

de alguma forma gratificada, pode ser inferido que os provedores, como hospitais, 

terão um incentivo de alocar recursos no fornecimento de atributos que podem ser 

mais facilmente observados por pacientes. Como consequência, hospitais podem 

direcionar seus recursos para atividades dispendiosas como equipamentos 

diagnósticos de custos elevados (aparelhos de ressonância magnética, por 

exemplo), ao invés de desenvolver atividades menos dispendiosas, porém de 

difícil constatação por parte dos pacientes, mas que proporcionariam uma maior 

utilidade aos mesmos. 

Mais do que um simples comentário a respeito dos interesses conflitantes 

da relação entre principais e agentes no contexto de saúde, os exemplos 

apresentados nesta seção proporcionam evidência dos perigos existentes na 

utilização de estruturas de gratificação que encorajam a eficiência de sub

sistemas em detrimento ao sistema social como um todo através de transferência 

de custos. 

4.1.7 - Avaliação dos "outputs" e recompensas 

Medidas de produtividade na área de saúde ressaltam um problema geral. 

Qualquer "commodity" é um pacote de atributos, alguns considerados de baixo 

custo, outros mais caros de monitorar [23]. Nessa circunstância, sistemas de 

medição tenderão a abranger atributos que são mais fáceis de observar a baixo 

custo, mesmo quando os atributos mais caros forem mais importantes para a 

organização. Altos custos ou mesmo a dificuldade de observação são a causa, 

por exemplo, do por que certos BSC restringem-se ao monitoramento de "inputs", 

apesar dos "outputs" serem tipicamente de interesse real para todo o sistema de 

saúde. 

Enquanto cada "commmodity" pode ser visto como um conjunto de 

atributos que pode ser de fácil ou difícil mensuração, estes podem também ser 

ordenados em um espectro que reflete a importância relativa de cada tipo. Dessa 

60 



forma, em uma ponta estão os "commodities" que abrangem tudo aquilo que os 

clientes da área de saúde se preocupam e podem observar facilmente. Na outra 

ponta do espectro estão os "commodities" que abrangem tudo aquilo que os 

clientes se preocupam, porém são muito mais difíceis e caros para serem 

observados. No caso da área de saúde, o "output" final desejado é uma vida 

longa e saudável, mas o efeito de qualquer "input" adicional que contribua para 

este objetivo é geralmente muito difícil de ser observado. 

Assim, os meios pelos quais os "outputs" da área de saúde são medidos 

geram importantes efeitos nos incentivos dentro do sistema. Se o "output" social 

desejado do sistema envolve, por exemplo, medidas que são fáceis e difíceis de 

serem observadas, e se a estrutura de recompensas é uma função exclusiva dos 

atributos facilmente'observados, então os provedores terão o incentivo para não 

levarem em consideração os atributos mais difíceis de serem observados, mesmo 

quando esses forem os mais importantes. 

A implicação neste caso é que pode ser eficiente não gratificar atributos 

facilmente observados, uma vez que quando estes atributos são gratificados, os 

incentivos dos provedores para alocar recursos entre os atributos fáceis e os 

difíceis de serem observados serão viesados. Se a estrutura de gratificação, em 

comparação, for neutra entre os dois tipos de atributos, não existirá incentivo para 

os produtores desenvolverem recursos voltados para o fornecimento de atributos 

facilmente observados. Pelo fato da dificuldade de observação de certos atributos 

não permitir a gratificação dos provedores, o princípio da neutralidade sugere que 

os atributos mais facilmente observados também não sejam gratificados. 

Portanto, poderia ser eficiente em um mundo compreendido de informações 

imperfeitas não remunerar, por exemplo, um hospital que proporciona a um 

paciente um dia a mais ou a menos de internação que o necessário da 

perspectiva técnico, uma vez que a produtividade marginal deste dia a mais ou a 

menos não é facilmente observada em termos de melhoria da condição de saúde 

do paciente. 
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Os fatos expostos nesta sessão dão suporte para a afirmação de que 

medição de produtividade na área de saúde é extremamente complexa. Existem 

problemas de definição, medição e avaliação nas medidas de "output", fato que 

prejudica sobremaneira o atrelamento de estruturas de recompensa a estas 

medidas. 

4.2 - Limitações gerais do BSC 

Apesar do BSC ser ótimo em teoria, sendo esta amplamente discutida na 

primeira parte deste estudo, inúmeros problemas geralmente surgem ao se 

analisar a metodologia do BSC. O primeiro está relacionado com a questão da 

complexidade. A maioria das organizações utiliza pelo menos quatro pontos de 

vista de medição (Financeira, do Cliente, Processos Internos e Aprendizado e 

Crescimento) e possui vários indicadores dentro de cada categoria. Como 

consequência, o sistema de BSC frequentemente se torna tremendamente 

complicado. Geralmente com mais de 20 indicadores de performance, sendo que 

a maioria deles está ligada com a compensação dos funcionários, isso pode 

representar uma grande quantidade de informação para manterem foco. Por 

causa da complexidade do BSC, as pessoas não conseguem se focar muito bem 

nas dimensões-chave do sistema. Algumas pesquisas indicam que seres 

humanos são capazes de manter somente sete coisas nas suas cabeças ao 

mesmo tempo. Com tantos indicadores e medidas, fica fácil simplesmente ignorar 

tudo por causa da impossibilidade de compreender tantas dimensões de uma vez 

só. 

Além disso, o efeito comportamental do BSC tende a perder o sentido pela 

existência da subjetividade. Dado os aspectos subjetivos do sistema, funcionários 

podem chegar à conclusão que suas performances não se traduzem em boas 

avaliações. Em outras palavras, profissionais tendem a acreditar que as 

avaliações são subjetivas, induzidas e não necessariamente válidas. Por esse 

motivo, eles não acreditam que as avaliações estejam sob seu controle. 

Consequentemente, é fácil desacreditar todo o sistema. 
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Finalmente, os exemplos de BSC apresentados neste estudo ilustram que 

o processo de definição de métricas precisas pode perder importantes elementos 

determinantes de performance. Em outras palavras, geralmente é difícil 

especificar antecipadamente todas as dimensões e todos os aspectos a cerca da 

performance gerencial. Ao se tentar obter métricas precisas de performance, 

elementos sutis que variam de acordo com as pessoas e as circunstâncias, assim 

como aqueles elementos que não são medidos com precisão, acabam não sendo 

considerados. Conclui-se, portanto, que nenhum sistema de medição 

compreenderá todos os elementos determinantes de performance ou todas as 

ações que os profissionais precisam tomar para que a empresa seja bem 

sucedida. Neste contexto, medidas de performance não substituem o julgamento 

e a sabedoria necessários para se adquirir conhecimento e traduzi-lo em ação. 

Tais medidas limitam-se a servir como guias que auxiliam a direcionar as ações 

organizacionais. 

Ainda, importantes elementos que envolvem o gerenciamento do 

conhecimento não são compreendidos nos sistemas de medição formais do BSC. 

Ao não se considerar elementos do processo de desenvolvimento profissional, por 

exemplo, o sistema de medição tradicional proposto pelo BSC se torna tão focado 

em medidas de performance a ponto dos conhecimentos tácitos e a sabedoria 

dos profissionais não serem considerados necessários. Nesse ponto, os 

profissionais mais experientes tendem a se sentir desmoralizados e por 

consequência tentados a adotar comportamentos impróprios. 

4.2.1 - Críticas nas concepções gerais do asc 

o ponto principal do BSC é a ligação de todas as medidas dos quatro 

pontos de vista em uma corrente causal. Dessa forma, KAPLAN enfatiza que 

objetivos estratégicos não financeiros não são representados por uma coleção de 

medidas arbitrárias. Ao invés disso, eles devem envolver uma representação 

equilibrada de medidas financeiras e não financeiras. O BSC, segundo KAPLAN, 
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deve conter medidas de resultado e direcionadores de performance ligados em 

uma relação de causa e efeito [09]. 

A relação causal assumida por KAPLAN, é representada a seguir: 

Medidas de aprendizado e crescimento organizacional ---+ medidas de processos 

internos ---+ medidas da perspectiva do cliente ---f medidas financeiras 

As medidas de aprendizado e crescimento organizacional são 

direcionadoras dos processos de negócios internos. Logo após as medidas 

destes processos estão os direcionadores da perspectiva do cliente, enquanto 

essas medidas são os direcionadores das medidas financeiras. 

A corrente de causa e efeito; que é um dos pontos centrais do BSC, pode 

ser explicada pela seguinte lógica: X antecede Y no tempo; a observação de um 

evento X implica, com alta probabilidade, a subseqüente observação de outro 

evento Y; e os dois eventos (X e Y) podem ser observados em um curto espaço 

de tempo. Ainda, em uma relação de causa e efeito, eventos X e Y são 

logicamente independentes [19]. Isto significa que se pode deduzir apenas de 

forma empírica que Y é derivado de X. Nessa base, a descrição da relação de 

causa e efeito de KAPLAN entre medidas dos quatro pontos de vista é 

problemática por diferentes motivos. 

-A dimensão de tempo 

Considerando que a relação de causa e efeito exige um intervalo de tempo 

entre a causa e o efeito, então é problemático afirmar que a dimensão temporal 

não faz parte do BSC. Pelo fato do BSC medir relações de causa e efeito ao 

mesmo tempo sem considerar nenhum intervalo de tempo, ele acaba não 

considerando a dimensão temporal. Apesar de KAPLAN declarar que objetivos 

estratégicos têm que ser quebrados em objetivos orçamentários para serem 

alcançados no decorrer do tempo, isto ainda representa uma seção estática que 

não resolve o problema inteiro do intervalo temporal. 
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Todavia, os efeitos das medidas ocorrerão em diferentes pontos de tempo 

porque os efeitos de diferentes áreas envolvem escalas de tempo diferentes. 

Enquanto a introdução de processos mais eficientes pode gerar clientes mais 

satisfeitos dentro de um certo período, por exemplo, de três meses, a introdução 

de inovações pode não afetar os resultados financeiros até que alguns anos 

tenham passado. O efeito sobre alguns esforços será quase imediato e sobre 

outros, muito lento. 

Um argumento para não se realizar medidas em diferentes pontos do 

tempo pode ser porque o intervalo de tempo entre um esforço e seu efeito é muito 

curto. Neste caso, no entanto, o BSC deixa de ser relevante uma vez que as 

conseqüências das ações de uma empresa passam a aparecer em seus métodos 

tradicionais de contabilidade. Ainda, pelo fato de múltiplos fatores poderem 

influenciar o resultado, pode ser difícil determinar quando o efeito financeiro de 

uma ação ocorrerá ou qual será o impacto desse efeito. O efeito financeiro da 

melhora dos processos internos, por exemplo, depende da quantidade de folga 

nos processos internos da empresa. 

Da mesma forma, medir o efeito de uma ação relacionada a atividades 

novas e complexas é particularmente problemático pelo fato de ser difícil 

estabelecer medidas de performance de atividades em que a organização tem 

pouca ou nenhuma experiência. Com isto, a mensuração de efeitos é 

especialmente difícil em empresas que têm que se adaptar constantemente a 

novas situações e onde inovação é importante para a competitividade. 

- A relação entre medidas 

KAPLAN descreve ambiguamente a relação entre medidas no BSC. Por 

um lado os autores reivindicam causalidade: o resultado financeiro vai ocorrer 

necessariamente, ou muito provavelmente se existir uma causa determinada. Por 

outro lado, as descrições dos mesmos envolvem argumentos e conceitos que 

mostram que as ações devem ser avaliadas tendo-se com base o raciocínio 
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financeiro tradicional, como o uso de custeio baseado em atividade para justificar 

a viabilidade financeira de determinadas ações. Em suma, o modelo não é claro 

em seus fundamentos. 

A questão é qual das relações entre as áreas que na verdade prevalece. 

Seria necessariamente verdade que o aprendizado e crescimento levam a 

processos internos eficientes acarretando alto nível de satisfação do cliente e, 

consequentemente bons resultados financeiros? 

Limitando os argumentos para as duas últimas perspectivas - satisfação 

do cliente levando a um resultado financeiro superior, KAPLAN sugere que 

relações genéricas prevalecem entre as medidas das duas áreas [09]. Desta 

forma, poderia ser questionado se uma empresa proporcionando serviços de alto 

valor e qualidade aos seus clientes obteria sua fidelidade e aumento nos lucros. 

Segundo NORREKLlT, a relação de causa e efeito entre satisfação do 

cliente e resultados financeiros superiores pode ser criticada sob uma análise 

econômica neoclássica [19]. A conseqüência da relação proposta que um alto 

nível de satisfação do cliente gera resultados financeiros sólidos seria tal que o 

preço ótimo não é ótimo uma vez que um preço que é mais baixo que o preço 

ótimo resultaria em níveis mais elevados de satisfação dos clientes que o próprio 

preço ótimo. A razão para isso é que, em uma economia neoclássica, o preço que 

o cliente está disposto a pagar pelo produto expressa a utilidade do produto para 

o cliente e então, o valor do produto para o cliente. Se a utilidade do produto 

recebido pelo cliente é maior do que o valor de mercado dos produtos, então 

temos o excedente do cliente. O excedente do cliente também expressa a 

satisfação do cliente uma vez que é plausível assumir que quanto mais utilidade 

os clientes receberem referente ao que eles pagam, mais satisfeitos eles ficarão. 

Consequentemente, sob a perspectiva neoclássica, a relação entre a satisfação 

do cliente e resultados financeiros é uma relação lógica e não uma relação de 

causa e efeito. 
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Além disso, economia de negócios assume que uma transação só terá 

lugar se o valor para o cliente for maior do que o preço e se o custo marginal da 

empresa for menor que a receita marginal. Então, qualquer transação com o 

cliente é condicionada pela satisfação do mesmo. No entanto, 

independentemente da quantidade de transações entre empresas e clientes que 

resultam da satisfação elevada do cliente, isto não constitui um direcionador de 

performance financeira por si só. Para avaliar se essas transações são rentáveis, 

ainda será necessário o uso de cálculos tradicionais de viabilidade financeira. 

Resumindo, qualquer lucro derivado da satisfação ou fidelidade do cliente 

não constitui um resultado necessário ou provável. Trata-se de uma questão de 

cálculo de viabilidade financeira. 

- As características únicas das medidas de performance 

o BSC deve incluir medidas de performance financeira, relação com 

clientes, processos internos e aprendizado e crescimento organizacional. Assim 

como já foi discutido anteriormente, algumas das medidas específicas 

desenvolvidas para cada unidade de negócio na organização provavelmente 

diferenciar-se-ão de todas as outras medidas, uma vez que tais medidas devem 

ser customizadas para cada objetivo e estratégia específicos da unidade. Este 

conjunto de medidas exclusivas deve representar a descrição de atividades 

singulares desenvolvidas pela empresa. Consequentemente, essas medidas 

exclusivas descrevem as atividades que resultam nas diferentes vantagens 

competitivas da empresa. 

No entanto, algumas pesquisas sugerem que os tomadores de decisão 

quando diante de ambas medidas - genéricas e únicas - estes podem dar mais 

importância para medidas genéricas do que para únicas [14]. Assim, quando os 
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gerentes estão avaliando várias unidades, eles podem subutilizar ou mesmo 

ignorar as medidas únicas designadas para cada unidade. 

Dificuldades no julgamento do significado de medidas exclusivas podem 

ainda ser combinadas a esta questão. Quando, por exemplo, um gerente que 

realiza a avaliação da unidade de performance não participa ativamente no 

desenvolvimento da unidade do BSC, este pode não compreender o significado 

de certas medidas únicas. A subutilização de medidas únicas, no entanto, reduz 

os potenciais benefícios do BSC, uma vez que estas são importantes na detecção 

das estratégias das unidades de negócios. 

Além disso, o BSC é relativamente caro para ser implementado, de forma 

que a série de benefícios gerada a partir da adoção do BSC depende do quanto a 

decisão dos gerentes será aprimorada. 

- A interdependência das quatro perspectivas 

Alguns argumentos indicam que não existe relação casual entre medidas 

das quatro perspectivas do BSC. Pelo contrário, esses argumentos indicam que 

as perspectivas são interdependentes [19]. A influência entre medidas não é 

unidirecional no sentido que aprendizado e crescimento são os direcionadores 

dos processos internos, que são os direcionadores da satisfação do cliente, que 

por sua vez, é o direcionador dos resultados financeiros. O processo de 

desenvolvimento, por exemplo, depende dos resultados financeiros. A 

possibilidade de prover o capital necessário para os investimentos indispensáveis 

é condicionada à obtenção de resultados financeiros satisfatórios. Para poder 

investir em pesquisa e desenvolvimento, as empresas necessitam de resultados 

financeiros satisfatórios, mas ao mesmo tempo, elas necessitam de pesquisa e 

desenvolvimento para produzir resultados financeiros satisfatórios. O raciocínio é 

circular. Então, ao invés de uma relação de causa e efeito, a relação entre as 

áreas provavelmente será de interdependência. 
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Algo similar acontece com a relação entre satisfação do cliente e a imagem 

da empresa. KAPLAN mostra a imagem da empresa como parte da proposta de 

valor do consumidor - a parte que cria satisfação e fidelidade do cliente [09]. O 

elemento chave na geração da imagem, no entanto, é precisamente satisfação e 

fidelidade do cliente. Novamente, o raciocínio é circular. 

Da mesma forma, os processos internos e a proposta de valor do cliente 

também são interdependentes. Processos de produção, por exemplo, podem se 

tornar ineficientes se os vendedores fizerem os clientes muito satisfeitos 

prometendo curto prazo para entrega de produtos customizados. Ainda, os 

resultados da empresa podem ser pobres porque a empresa investe muito 

pesado em clientes exigentes. Isso significa que se o objetivo da organização é 

ter uma produção muito eficiente, então a proposta de valor do cliente precisa ser 

adaptada à produção, e a produção, por sua vez, precisa ser adaptada para a 

proposta de valor do cliente. 

Por fim, KAPLAN argumenta que, ao invés de aplicar a visão de estratégia 

de PORTE R, empresas podem escolher uma visão de estratégia construída 

tendo-se como referência as competências principais da organização - seus 

planos de estratégia primeiramente vão definir suas competências principais e 

nesta base definir seus segmentos de mercado [09]. Segundo KAPLAN, isso não 

deveria afetar o BSC, uma vez que este nada mais é do que uma ferramenta de 

implementação. Todavia, como consequência necessária de tal processo, a 

corrente de causa e efeito será reversa, e terá considerável influência no BSC. O 

impacto de tal inversão da lógica de causa e efeito foi discutido anteriormente na 

seção que mostra as implicações do uso do BSC na indústria de saúde. 

4.2.2 - Críticas no BSC como um modelo de controle estratégico 
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Tal como mencionado anteriormente, mais do que uma simples ferramenta 

de implementação estratégica, o BSC ainda se apresenta como um instrumento 

de controle estratégico. A questão é se ele serve bem para esse propósito. A 

resposta depende se os métodos do BSC são mesmo realísticos. Para se tornar 

realístico, o sistema de controle estratégico precisa ser baseado em informação 

relevante e o "gap" entre os padrões estratégicos de ação planejados e existentes 

precisa ser reduzido [19]. 

A razão pela qual o BSC redefine Visão e estratégia como medidas em 

quatro diferentes perspectivas é um desejo implícito para equilibrar as atividades 

da empresa com seus "stakeholders". No entanto, nem todos "stakeholders" estão 

incluídos. Alguns dos excluídos são fornecedores e autoridades públicas, que 

podem ser extremamente importantes para várias empresas, especialmente na 

indústria de saúde. Similarmente, "stakeholders" institucionais têm sido deixado 

de fora, assim como a importância de redes de negócios. Contudo, KAPLAN 

afirma que a questão se todos os "stakeholders" estão envolvidos de fato não é 

decisivo para o sucesso do BSC [09]. 

Até o presente momento, não há estudos que analisam a eficácia dos BSC 

implementados em organizações que utilizam menos ou mais perspectivas que 

aquelas quatro incluídas no BSC tradicional de KAPLAN. Outras perspectivas, no 

entanto, podem ser necessárias para adaptar o BSC em diferentes modelos de 

negócio. Porém, KAPLAN não discute como as perspectivas adicionais deverão 

ser colocadas na corrente de causa e efeito. 

O que é mais problemático, ainda, é que o BSC não monitora a competição 

ou o desenvolvimento tecnológico. Durante o estágio de planejamento, certas 

medidas genéricas do BSC podem ser comparadas com aquelas da competição, 

mas o BSC não pressupõe nenhuma observação contínua das ações ou 

resultados dos competidores ou mesmo o monitoramento de desenvolvimento 
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tecnológico. Isso significa que o foco do modelo é mais estatístico do que 

dinâmico. 

Além disso, o BSC não leva em consideração nenhuma incerteza em 

termos de riscos envolvidos em eventos que possam ameaçar ou invalidar a 

estratégia presente. Nesse sentido, o BSC se mostra pouco flexível uma vez que 

ele mede o que é exigido para preparar a estratégia sem perguntar o que poderá 

bloquear ou abalar a mesma. Perguntar o que tem que ser bem feito para realizar 

a estratégia planejada não é suficiente. Também é importante perguntar quais 

hipóteses e abalos externos poderão prevenir a realização da Visão da empresa. 

o reconhecimento de possíveis abalos futuros exige que algumas medidas 

sejam aplicadas, assim como permite que a empresa monitore a competição e o 

desenvolvimento tecnológico. Em resumo, o BSC leva em consideração o 

momento estratégico, mas não seus sobressaltos [19]. É verdade que é difícil 

manter controle sobre os possíveis sobressaltos estratégicos. Para mantê-lo, a 

alta gerência deve encorajar os funcionários a responsabilizar-se pela busca 

contínua de possíveis abalos externos e oportunidades que podem impactar a 

estratégia corrente da organização. Para esse propósito, a gerência pode usar um 

sistema de controle interativo que foca a atenção e força diálogos contínuos na 

organização. Esse sistema produziria as condições ideais para debater e 

motivaria os funcionários a obter informações além das rotinas e canais usuais. 

KAPLAN é ciente que idéias para uma nova estratégia podem aparecer 

nas camadas inferiores da organização. Assim, ele recomenda que as medidas 

do BSC constituam a base para o controle interativo e o aprendizado contínuo. No 

entanto, isso não parece nitidamente compatível com o método de controle do 

BSC, que é descrito como altamente mecânico e hierarquicamente do topo para 

baixo. Tanto a formulação das medidas quanto a distribuição de responsabilidade 

pelas mesmas através de times e funcionários individuais são hierarquicamente 
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do topo para baixo. A premissa do modelo do BSC é que a gerência formulou 

corretamente a estratégia da empresa, e este é o plano correto. 

Os controle do topo para baixo aponta para outra área problemática do 

BSC - a relação entre "stakeholders" internos. Segundo NORREKLlT, para se 

tornar efetivo, o BSC precisa estar enraizado não só na gerência, mas também na 

organização [19]. Algumas pesquisas mostram que quando o BSC falha, algumas 

das barreiras essenciais para que ele funcione de forma bem sucedida é a falta 

de consolidação entre a gerência e os demais funcionários. Mais importante, 

porém, é o fato que a gerência contribui apenas com os recursos. O projeto como 

um todo necessita ser consolidado por toda a organização, ou seja, fazer parte do 

dia a dia de todos os envolvidos no processo. Os simples controles de rotina e os 

procedimentos iniciais de implementação do BSC não asseguram essa 

consolidação. Porém, até mesmo o processo de consolidação gerencial pode 

apresentar problemas. Para que seja bem sucedido, é necessário que o BSC 

combine os conceitos e relacionamentos que a gerência utilizou quando a 

empresa formulou sua estratégia e Visão. Também tem que fazer parte da 

linguagem gerencial. Qualquer solução técnica unilateral pode significar que a 

relevância de todo o BSC seja perdida. O BSC tem que oferecer suporte para os 

gerentes quando eles tentam entender situações de negócios, planos ou 

controles, bem como quando eles resolvem problemas. Por fim, o BSC não deve 

ser uma camisa-de-força que inibe o pensamento estratégico da gerência. 

Além disso, pode ser difícil ter o BSC consolidado por entre os 

funcionários. Assim como mencionado anteriormente, KAPLAN aponta o modelo 

hierárquico de cima para baixo como ideal para a implementação do BSC. Este 

método desconsidera qualquer problema de implementação, e mesmo o apoio 

para o sistema não é considerado um problema. 

Finalmente, segundo NORREKLlT, para fazer os funcionários agirem ao 

invés de reagirem, é importante estar em contato com seus compromissos 
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internos e não só com seus compromissos externos [19]. Indivíduos com 

compromissos externos são aqueles que encontram motivação para suas próprias 

energias e atenção através de variáveis fora deles mesmos, tais como ordens ou 

solicitações da gerência, incentivos organizacionais e gratificações. Indivíduos 

com compromissos internos são aqueles que antes de qualquer coisa encontram 

tal motivação em variáveis dentro deles mesmos. Compromisso externo é 

importante para o estabelecimento de regras organizacionais e para comunicar o 

tipo de comportamento que é desejável e será recompensado. No entanto, isso é 

insuficiente se a necessidade organizacional é ter indivíduos que são ativos e 

criativos. Isso exige compromisso interno. 

Devido à sua estratégia do topo para baixo, o BSC antes de mais nada irá 

criar compromisso externo. No entanto, como já mencionado, o foco elevado em 

compromisso externo faz com que os funcionários se sintam estimulados a focar 

sua atenção primeiramente no que é medido. Os funcionários tentarão alcançar 

bons resultados nas áreas monitoradas, em detrimento a outros elementos que da 

mesma forma podem ter importância elevada, porém não se encontram sob 

controle do sistema. O problema é ainda maior se, como tem sido o caso na 

maioria das organizações, apenas medidas financeiras são usadas. Na realidade, 

KAPLAN aponta para o risco de manipulação. A solução sugerida por ele é que o 

BSC deve ser monitorado com medidas diagnósticas. Novamente, tal solução 

será orientada em direção a compromissos externos. Uma solução diferente seria 

construir o BSC de tal maneira que ele fosse consolidado nos compromissos 

internos dos funcionários. Consolidando o BSC nos compromissos internos dos 

indivíduos contribuiria para assegurar que as medidas fossem realizáveis. 

Dadas as razões expostas, pode ser concluído que o BSC é 

essencialmente um modelo hierárquico que trabalha do topo para baixo e que ele 

não é fácil de ser consolidado em um ambiente dinâmico ou em uma organização. 

Os processos de controle devem ser mais interativos durante a formulação da 
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estratégia, durante a construção do BSC e durante a subsequente implementação 

do mesmo. 

Finalmente, pode ser dito que um método de controle interativo pode 

parecer confuso e caótico. No entanto, ordem e estabilidade não contrastam 

necessariamente com interação entre os participantes. Pelo contrário, interação 

pode ser a um requisito para ordem e estabilidade. 

5 - Conclusão 

A avaliação de desempenho proposta pelo BSC contribui para a integração 

de performance gerencial e clínica em nível tático e estratégico através da análise 

e disseminação de medidas de desempenho inter-relacionadas. Tão importante 

quanto o uso de medidas inter-relacionadas de desempenho, o BSC também se 

diferencia pela proposição de um sistema de medição que não se restringe às 

tradicionais medidas de desempenho financeiro. Ao incluir tanto medidas 

financeiras quanto gerenciais ao processo de avaliação de performance global 

das empresas, o BSC contribui para reduzir os problemas normalmente 

observados e relatados no decorrer deste estudo, na aplicação exclusiva de 

medidas financeiras no processo de controle e avaliação de resultados. 

Esse estudo também demonstra que o BSC não se resume a um sistema 

de medição, mas também como um eficiente sistema de controle. Ao introduzir 

medidas não financeiras, o BSC se converte em um sistema de controle 

estratégico onde as medidas incluídas não se reduzem a um conjunto de 

indicadores individuais e desconexos de desempenho, mas em um conjunto de 

medidas inter-relacionadas em uma cadeia de causa e efeito envolvendo todas as 

áreas da empresa. 

o BSC se caracteriza também como poderosa ferramenta de 

comunicação, proporcionando aos profissionais técnicos e administrativos, 
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através de medidas financeiras e não financeiras, uma visão global de toda a 

empresa. Desta forma o BSC se torna uma alternativa aos tradicionais métodos 

de comunicação de estratégia, normalmente restritos às medidas de desempenho 

financeiro. 

No âmbito hospitalar, além das características comuns às demais 

indústrias, o BSC se destaca por sua capacidade de redução das incongruências 

de objetivos normalmente observada entre profissionais de nível técnico e 

administrativo. Ao considerar medidas não financeiras como direcionadoras dos 

objetivos finais da organização, profissionais técnicos acabam por identificar no 

BSC uma oportunidade única para reivindicar aos pacientes, processos internos e 

aos próprios profissionais, igualdade de importância com relação aos objetivos 

financeiros da organização. A capacidade única do BSC em reduzir as 

incongruências entre os objetivos dos profissionais técnicos e administrativos na 

organização de saúde constitui uma característica fundamental, que por si só 

justificaria sua implementação. Considerando-se que os profissionais técnicos são 

os últimos responsáveis pela performance financeira de uma organização de 

saúde, a existência de um sistema estratégico de alinhamento de objetivos destes 

profissionais aos objetivos finais da organização constituiria uma poderosa 

ferramenta de racionalização de custos e otimização da qualidade do 

atendimento. 

Contudo, mensuração de desempenho em empresas do setor de saúde 

constitui uma tarefa especialmente complexa. Existem inúmeros problemas 

envolvendo medição de performance, abrangendo desde sua definição, passando 

pela medição e por fim avaliação dos resultados. Como agravante, normalmente 

estruturas de recompensa acabam por se atreladas a estas medidas de 

desempenho. De fato, partindo-se do pressuposto que só se pode recompensar 

aquilo que se é medido, as medidas de performance da área de saúde acabam 

por se tornar instrumentos de recompensa. Reconhecendo-se as limitações das 

medidas de desempenho na área de saúde apresentadas neste estudo, a 
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introdução de um sistema de recompensas atrelada a tais medidas poderia 

acarretar em um conjunto de incentivos que estimularia escolhas ineficientes. 

Além da complexidade na mensuração das medidas de desempenho, 

empresas do setor de saúde possuem uma característica comum, a ambiguidade. 

Além dos agentes normalmente observados nas demais indústrias, compostos 

por empregados, acionistas, clientes e fornecedores, dentre outros, empresas da 

área de saúde convivem com agentes específicos e geralmente com objetivos 

opostos. Pacientes, acompanhantes, médicos, agentes financiadores e o próprio 

Governo, dentre outros agentes, possuem interesses individuais que em geral são 

difíceis de serem conciliados. Como resultado, organizações da área de saúde 

possuem Missões extremamente ambíguas, uma vez que a definição de uma 

Missão clara acarretaria em crescentes conflitos entre os diversos agentes 

envolvidos. 

A existência do elemento "ambiguidade" traz algumas importantes 

implicações para o contexto das empresas de atenção à saúde. Primeiramente, a 

definição de indicadores de desempenho se torna prejudicada pelos diversos 

motivos expostos neste estudo. Como consequência, a viabilidade do BSC que se 

constitui em um sistema de gerenciamento estratégico baseado em medição, 

torna-se questionável. 

Como segunda implicação, o elemento ambiguidade colocaria em questão 

a própria viabilidade de hospitais com fins lucrativos. Segundo Rueben 

McDANIEL [15], empresas com fins lucrativos requerem três elementos básicos 

para serem bem sucedidas: liberdade de escolha para usuários e fornecedores de 

serviços, simetria de informação e ausência de ambiguidade. Além da liberdade 

de escolha que naturalmente é facultada aos pacientes e fornecedores, o 

ambiente de saúde não é caracterizado por simetria de informações entre os 

pacientes e os demais agentes, tão pouco por objetividade. Desta forma, 

conceitualmente não seria viável a existência de instituições de saúde com fins 
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lucrativos. Robert KAPLAN por sua vez não confirma esta hipótese [13]. Porém, 

afirma que em decorrência do fato que organizações sem fins lucrativos colocam 

a satisfação de seus clientes como objetivo principal da organização, enquanto 

que organizações com fins lucrativos colocam a maximização dos resultados de 

seus acionistas como objetivo maior, tal diferença poderia sugerir que 

organizações de saúde sem fins lucrativos proporcionariam serviços de melhor 

qualidade que as demais. Para tanto, sugere que estudos mais profundos sejam 

vinculados a esta hipótese. 

o impacto da ambigüidade estende-se à definição do conceito de 

qualidade, considerado como um dos indicadores de desempenho mais utilizados 

por organizações de saúde. A definição de qualidade de atendimento sob a 

perspectiva dos diferentes agentes é bastante distinta e ainda varia de acordo 

com determinadas circunstâncias. Por exemplo, qualidade tem um significado 

diferente para um mesmo paciente quando se encontra sadio ou enfermo. 

Por fim, o elemento ambigüidade também se faz presente quando se 

propõe uma simples comparação de resultados de tratamento de diagnósticos 

semelhantes. Mesmo quando aplicados sob uma mesma prática ou orientação, 

tratamentos semelhantes tendem a apresentar resultados inexplicavelmente 

diferentes. 

Em geral, empresas da área de saúde encontram dificuldades em 

determinar o resultado de suas atividades. Na demais indústrias, medidas de 

resultado podem ser facilmente alcançadas através de indicadores de utilidade. 

Para hospitais públicos ou privados, este conceito não se aplica, pois assistência 

à saúde, por si só, não aumenta a utilidade. Somente o resultado agregado de 

diversas organizações da área de saúde pode representar a utilidade 

proporcionada ao seu principal agente, o paciente, em termos de indicadores 

globais como aumento da expectativa e melhoria da qualidade de vida. Por outro 

lado, as medidas de resultado normalmente observadas em BSC aplicados em 
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empresas da área de saúde restringem-se a indicadores intermediários (ex: média 

de permanência) que pouca influência possuem no contexto geral de 

produtividade em saúde. 

Através de uma análise mais profunda de suas premissas, conclui-se que 

as teorias gerais do BSC também apresentam alguns problemas. Primeiramente, 

não há uma relação causal entre os quatro pontos de vista. Satisfação dos 

clientes, por exemplo, não resulta necessariamente em resultados financeiros 

positivos. A avaliação das conseqüências financeiras do aprimoramento dos 

níveis de satisfação do cliente ou melhoria da qualidade do atendimento requerem 

uma série de cálculos financeiros. Portanto, não se trata de um evento (melhoria 

da qualidade do atendimento) cuja conseqüência (benefícios financeiros) é 

garantida, mas de uma cadeia de ação onde o resultado da introdução de 

medidas de melhoria na qualidade de atendimento em conjunto com o controle de 

custos acabam levando a uma melhoria dos resultados financeiros. Desta forma, 

não se pode falar em causalidade, e sim em uma lógica que se encontra sub

entendida no contexto. A generalização deste conceito ao nível das quatro 

dimensões do BSC leva à conclusão que ao contrário do preconizado por 

KAPLAN, estas quatro dimensões não estão organizadas em uma cadeia de 

causa e efeito, mas em uma relação de interdependência de raciocínio circular. 

Ainda, a teoria existente por trás do BSC não considera a dimensão 

temporal existente entre a ocorrência da causa e seu efeito. Se tomarmos como 

exemplo a introdução de processos mais eficientes, é esperado que o efeito de 

tais medidas seja esperado num futuro próximo (ex: 3 meses). Por outro lado, se 

consideramos os efeitos gerados pela introdução de um novo processo inovativo, 

este não deverá ser notado antes de um período muito mais longo (ex: 1 ano). 

Desta forma, em razão dos efeitos de algumas iniciativas serem praticamente 

imediatas e outras bastante lentas, o BSC falha em não considerar a dimensão 

temporal. Como conseqüência, o BSC perde relevância ao não ser capaz de 

78 



mensurar performance de ações que possuem diferentes períodos de maturação 

de seus efeitos. 

A decisão de adoção do BSC em hopsitais deve ser tomada somente após 

cuidadosa análise de algumas condições, sem as quais o BSC não trará os 

benefícios esperados. A introdução do BSC é dispendiosa, principalmente em 

termos de tempo dedicado pela gerência, além de complexa pelos diversos 

motivos apresentados. Muitas vezes, antes mesmo de se introduzir o BSC, 

empresas são levadas a criar sistemas informacionais necessários para se 

levantar o montante de dados requeridos. Em termos de envolvimento, não só a 

média gerência, mas toda a alta direção da organização deve estar mobilizada em 

torno do projeto. A mobilização de toda a organização é especialmente 

desafiadora, uma vez que geralmente os resultados do BSC não são imediatos. 

Neste sentido, o comprometimento de longo prazo de toda a organização, 

inclusive da alta gerência, é um requerimento para o sucesso de todo o projeto. 

Contudo, muitas organizações que implementaram o BSC não levaram em 

conta todas os fatores condicionantes de sucesso para a implementação do 

sistema e falharam. Estima-se que próximo de 70% das empresas que 

introduziram o BSC falharam em mantê-lo em operação [22]. Parte desse 

insucesso deve-se a uso incorreto das informações geradas a partir da introdução 

do BSC. Este estudo demonstrou que, em geral, os profissionais responsáveis 

pela tomada de decisões nas empresas tendem a desconsiderar os indicadores 

únicos de desempenho identificados pelo BSC, baseando-se, ao invés, nos 

indicadores genéricos de desempenho comuns a toda a indústria de saúde. Ao 

dispensarem os indicadores únicos de desempenho, tais profissionais acabam por 

não considerar as unidades de medição que efetivamente agregam valor à 

empresa, ou seja, suas fontes de vantagem competitiva. A subutilização dos 

indicadores únicos de desempenho acaba por reduzir substancialmente os 

benefícios potenciais do BSC e por conseqüência sua relação de custo-benefício. 
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Por outro lado, apesar de toda a adversidade existente, muitas empresas 

alcançaram substanciais resultados com o uso do BSC, como o Duke Children 

Hospital e a Mayo Clinic, cujos casos foram relatados no decorrer deste estudo. 

Gerentes que estão considerando a introdução do BSC em suas 

organizações não devem ser levados pela "onda" do BSC e devem avaliar 

cuidadosamente todas as características e limitações deste sistema de 

gerenciamento estratégico antes de sua adoção. Em conjunto com esta avaliação, 

é fundamental que haja um propósito definido que justifique a adoção de um 

projeto de tamanha grandeza. Finalizando, especialmente para organizações de 

saúde, o BSC exigirá o comprometimento de longo prazo típico dos grandes 

projetos de mudança organizacional. 
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