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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo propor um modelo de Balanced Scorecard(BSC) para 

uma organização do terceiro setor. Para tanto, foram apresentados, inicialmente, conceitos 

fundamentais relacionados ao Balanced Scorecarde sua aplicação em organizações do 

terceiro setor, os quais fornecem o embasamento necessário para o estudo realizadona 

Fundação de Apoio Universitário da Universidade Federal de Uberlândia (FAU). A pesquisa é 

descritiva, com abordagem qualitativa e utiliza-se da pesquisa bibliográfica, documental e do 

estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas não roteirizadas e não 

estruturadas. A partir do conhecimento teórico e dos dados coletados, foram elaborados os 

mapas estratégicos para cada perspectiva do BSC, os quais foram aprovados por gestores da 

Fundação. O estudo mostrou que, para empresas sem fins lucrativos, com algumas 

adaptaçõese considerações, o Balanced Scorecard pode proporcionarmelhor execução, 

avaliação e controle das atividades institucionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto mundial tem sido marcado pela globalização e pelo alto nível de 

competitividade entre as empresas e, atualmente, somam-se a essas duas características a 

responsabilidade social e a preocupação com a sustentabilidade. Com a globalização, muitos 

fatos que ocorrem em determinado país,eantes ficavam isolados e pouco interferiam em 

outros países,passaram aobter respostas diretas e imediatas em boa parte do mundo, 

mostrando, também, a velocidade com a qual as informações chegam a todos. 

A troca de informações e tecnologias levou ao acirramento da competitividade entre 

empresas, as quais precisam se dedicar em surpreender e conquistar um mercado cada vez 

mais exigente. Existe, ainda,uma tendência global para que as empresasassumam sua 

responsabilidade junto à sociedade e ao meio ambiente, desenvolvendo projetos e ações 

dirigidas para o bem social e ambiental. 

Sendo este o cenário que as organizações empresariais presenciam hojeno mercado, 

independentemente do setor ou área de atuação, a aplicação de ferramentas de gestão que 

auxiliem nos seus controles tem se tornado essencial para sua manutenção e crescimento. 

Umaferramenta de gestão adotada pelas empresas é o Balanced Scorecard (BSC) que,por 

meio de um mapa estratégico,define metas, objetivos, indicadores financeiros e não 

financeiros e iniciativas que levarão ao cumprimento dos objetivos estratégicos da 

organização, proporcionando, assim,o controle e, consequentemente, uma avaliação sobre o 

desempenho de empresas de qualquer ramo de atividade. Fundamentos desse modelo ou 

ferramenta de gestão têm sido cada vez mais aproveitados, inclusive, para a gestão e avaliação 

de desempenho de organizações do terceiro setor (QUINTAIROS et al, 2009; LEBARCKY et 

al, 2010; FRAGA; SILVA, 2010; ANDRADE; FRAZÃO, 2011). 

O terceiro setor, de acordo com informações constantes no Portal Terceiro Setor 

Online, é comumente associado a instituições sem fins lucrativos que visam o bem de todos 

da sociedade. Essas instituiçõestêm algumas características, como: são pessoas jurídicas não 

integrantes do Estado, portanto, privadas; são constituídas legalmente; administram suas 

próprias atividades; são criadas livremente por uma ou mais pessoas. Essas são características 

necessárias, simultaneamente, para que uma entidade se enquadre como instituição sem fins 

lucrativos e, consequentemente, no terceiro setor. Isso em âmbito internacional, pois, no 

Brasil, existem controvérsias sobre as finalidades de algumas associações que não buscam o 

bem comum, mas sim, o bem de determinados grupos da sociedade.  

O fato é que, no Brasil, empresas que não se enquadram no primeiro setor (atividades 

estatais) e segundo setor (atividades de mercado)são classificadas como sendo do terceiro 

setor.Entretanto,conforme uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), das 16 categorias de empresas sem fins lucrativos, classificadas no 

Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), apenas três se enquadram nos critérios 

internacionais, dentre essas, as associações e fundações. 

Conforme definição do artigo 62 da Lei 10.406/2002, que instituiu o Código Civil, as 

fundações só podem ser constituídas para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência, 

cabendo ao Ministério Público a função de órgão fiscalizador das mesmas.Segundo dados do 

IBGE, referentes ao ano de 2005 (últimos dados disponíveis na época desta pesquisa),as 

338.162 entidades classificadas como Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos 

(FASFIL)existentes no Brasil estão distribuídas seguindo a mesma proporção da população 

do país, ficando a região Sudeste com 42,4% destas. Todas essas Fundações Privadas e 

Associações Sem Fins Lucrativos registraram, naquele ano, o total de 1,7 milhões de pessoas 

como trabalhadores assalariados. Minas Gerais abriga 12,2% das FASFIL do país e 28,8% 

daquelas presentes na região Sudeste, ou seja, 41.256 unidades. 



 

Nesse contexto, o presente estudo se propõea investigar a aplicação do Balanced 

Scorecardem uma fundação do terceiro setor da cidade de Uberlândia/MG, criada pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para fins de assistência, qual seja, a Fundação de 

Apoio Universitário (FAU). 

Assim,estetrabalho explora a seguinte questão: como seria o modelo de Balanced 

Scorecard aplicado na Fundação de Apoio Universitário da Universidade Federal de 

Uberlândia?O objetivo principal do estudo é propor um modelo de Balanced Scorecard para a 

Fundação de Apoio Universitário da Universidade Federal de Uberlândia.Como objetivo 

específico pretende-se demonstrar a interligação dos mapas estratégicos de cada perspectiva 

do BSC com a estratégia da FAU. 

Com os avanços mercadológicos atuais, as empresas,independentemente de quais 

sejam suas finalidades,precisaram se organizar melhor internamente, definindo sua 

trajetória,elaborando seu planejamento e utilizando ferramentas que, se antes eram adotadas 

apenas por grandes organizações empresariais, atualmenteenvolvem pequenas empresas. No 

caso das organizações do terceiro setor, torna-se importante a utilização de modelos 

gerenciais que promovam a transparência de suas atividades, para que estas tenham resultados 

mais expressivos e claros, além de facilitar a prestação de contas (accountability) que boa 

parte necessita fazer para suas fontes de recursos financeiros. 

Portanto, este trabalho se justifica por discutir um assunto ainda pouco explorado na 

literatura nacional, propondoa uma fundação do terceiro setor, um modelo de Balanced 

Scorecard, o que potencializauma melhor prática gerencial. Essa ferramenta de gestão já é 

bastante utilizada por empresas com fins lucrativos, mas também pode ser consideravelmente 

útil, feitas algumas adaptações, para as organizações do terceiro setor.Além disso, a aplicação 

prática aqui realizada oferece um conjunto de indicadores, associados a objetivos, metas e 

iniciativas, que pode ser usado por outras fundações (benchmarking), sejam elas de cunho 

assistencial especificamente a instituições de ensino ou não. 

Esse artigo está estruturado em cinco seções, incluindo-se esta introdução. Na 

sequência tem-se a revisão da literatura, que fundamenta as discussões, seguida dos aspectos 

metodológicos e da apresentação e análise dos resultados, encerrando-se com as 

considerações finais acerca do tema abordado. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 O Balanced Scorecard 

No novo cenário dos negócios, atuar com base em modelos que focalizem apenas 

questões financeiras já não é suficiente para suprir a demanda de informações necessárias para 

que os gestores tomem suas decisões.O mercado atual exige das empresas adequação 

competitiva, sendo a agilidade e a flexibilidade fatores fundamentais para diminuir custos e 

possibilitar que os produtos e serviços ofertados ultrapassem as expectativas dos 

consumidores.  

O desenvolvimento tecnológico tem acompanhado essa demanda, disponibilizando 

sistemas gerenciais rápidos e bem elaborados, os quais, por sua vez, exigem, também, a 

evolução e qualificação dos profissionais que os operam. Os profissionais da Controladoria 

são frutos dessa mudança e, ainda, são responsáveispor cuidar do desempenho das 

organizações e superar problemas, buscando, assim, a eficácia empresarial (FIGUEIREDO; 

CAGGIANO, 2006, p. 41). 

Diversos modelos gerenciais foram surgindo, acompanhando as novas exigências de 

informações, agregando diferentes áreas do conhecimento, sempre com o intuito de oferecer 

mais segurança e maior conhecimento do negócio. Antes do Balanced Scorecard ser 



 

desenvolvido, utilizava-seuma ferramenta de gestão conhecida como Tableau de Bord(TB). 

Essa ferramenta, criada por franceses, baseava-se em dados físicos,conforme Costa (2001), e 

tinha comoobjetivo dispor as informações para os gestores. OTableau de Bordtrabalhava com 

um conjunto mínimo de indicadores, os quais forneciam informações para que os 

administradores orientassem suas empresas.  

No início da década de 1990, a unidade de pesquisa da KPMG do Instituto Nolan 

Norton patrocinou um estudo que buscava novos métodos para avaliação do desempenho das 

empresas, já que os existentes eram considerados obsoletos. Foi então que surgiu o Balanced 

Scorecard (BSC), que logo deixou de ser apenas um sistema de medição melhorado e passou 

a ser utilizado como um sistema gerencial necessário (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Os objetivos e as medidas do BSC derivam da visão e da estratégia da organização e 

enfatizam, conforme propõem Kaplan e Norton (1997, p. 8), o desempenho da empresa sob 

quatro perspectivas, quais sejam: financeira, do cliente, dos processos internos e de 

aprendizado e crescimento, como revela a Figura 1: 

Figura 1 – Visão do Balanced Scorecard 

 
Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 10) 

 

Na perspectiva financeira, Kaplan e Norton (1997, p. 64) explicam que o Balanced 

Scorecard possibilita que os objetivos financeiros da organização fiquem esclarecidos e 

ajustados com todas as unidades de negócio, independentemente da fase em que se encontra. 

Os autores afirmam que todos os objetivos e medidas das outras perspectivas devemestar 

associados, de alguma forma, a um ou mais objetivos da perspectiva financeira. As medidas 

da perspectiva financeira, geralmente baseadas na lucratividade, crescimento do negócio e 

incremento do valor para o acionista, segundoCosta (2008, p. 26), apontam se a empresa está 

obtendo sucesso com todas as estratégias, tanto as definidas, quanto as implementadas e 

executadas. 

Ao formular a perspectiva dos clientes, Kaplan e Norton (1997, p. 90) explicam que os 

gestores terão o conhecimento dos segmentosalvo da empresa e, também,das medidas 

essenciais para esses segmentos. Essas medidas essenciais, que representam metas para as 

áreas da organização, são: participação, retenção, captação, satisfação e lucratividade. 

VISÃO  

E  

ESTRATÉGIA 

Finanças: 

“Para sermos bem-sucedidos 

financeiramente, como 

deveríamos ser vistos pelos 

nossos acionistas?” 

Processos Internos: 

“Para satisfazermos nossos 

acionistas e clientes, em 

queprocessos de negócios 

devemos alcançar a 

excelência?” 

Aprendizado e Crescimento: 

“Para alcançarmos nossa visão, como 

sustentaremos nossa capacidade de mudar e 

melhorar?” 

Cliente: 

“Para alcançarmos nossa 

visão, como deveríamos ser 

vistos pelos nossos 

clientes?” 



 

Na perspectiva dos processos internos, o Balanced Scorecard, segundo Kaplan e 

Norton (1997, p. 121), tem seus requisitos de desempenho decorrentes de expectativas 

externas à organização, diferentemente dos outros sistemas de avaliação de desempenho 

tradicionais, em que a maioria possui como foco os custos, a qualidade e o tempo dos 

processos. Conforme Costa (2008, p. 33), as empresas monitoram e melhoram os processos 

internos constantemente,sendo a busca pelo aumento da produtividade um objetivo comum 

entre as organizações, mesmo que esse aumento não seja estrategicamente pensado. Contudo, 

para o BSC investir e mudar os processos para aumentar a produtividade, esses processos só 

devem ser “considerados se forem críticos para o sucesso da estratégia da organização. [...] As 

técnicas e iniciativas devem ser escolhidas e priorizadas de acordo com a relevância para o 

cumprimento da estratégia” (COSTA, 2008, p. 33). 

Ao se referiremà perspectiva de aprendizado e crescimento,Kaplan e Norton (1997, p. 

152) apontam três fontes principais, quais sejam: os funcionários, os sistemas e o alinhamento 

organizacional. Os autores comentam que a satisfação, a produtividade e a retenção dos 

funcionários são indicadores essenciais e capazes de monitorar o resultado de investimentos 

realizados nas três fontes. Costa (2008, p. 35) afirma que o Balanced Scorecard “permite 

identificar eventuais defasagens entre as capacitações das pessoas, dos sistemas e dos 

procedimentos e as capacitações requeridas para alcançar os objetivos da empresa”. 

O Balanced Scorecard propõe uma busca por antigos conceitos esquecidos, com o 

objetivo de criar vínculo entre a estratégia e a área operacional da empresa. O BSC é relevante 

para a gestão, pois se refere a uma forma única de lidar com a definição e a disposição, tanto 

das informações, que são relevantes para administrar a implementação da estratégia de cada 

organização, por meio do mapa estratégico, quanto “[...] dos processos gerenciais que 

promovem o alinhamento estratégico necessário para tal definição (comunicação, vinculação 

e referência fundamental para as reuniões de gestores)” (COSTA, 2008, p. 76). Para a autora, 

com um relatório único, o Balanced Scorecard mostra como cumprir a estratégia da 

organização. 

Sobre o assunto, Rocha e Lavarda (2009) visaram identificar quais fatores facilitariam 

a utilização do BSC como ferramenta de alinhamento entre o objetivo estratégico e os planos 

operacionais da empresa. Para tanto, os autores definiram, como objetivo geral, estudar o 

Balanced Scorecard como instrumento que potencializa a facilidade para planejar e controlar 

as empresas, ajustando metas estratégicas com planos operacionais. Essetrabalho foi realizado 

por meio de análise de estudos empíricos apresentados na literatura. Analisando 71 artigos 

selecionados de congressos e periódicos,os autores constataram que os principais fatores 

intervenientes no uso do BSC são: cultura organizacional, preparação técnica, motivação dos 

funcionários, envolvimento e empenho dos gestores, dentre outros.  

Observa-se, então, que o BSC é uma proposta de controle e avaliação de desempenho 

que ganhou espaço nas empresas que se preocupam em alinhar os níveis operacionais, 

focando seus esforços para alcançar os objetivos definidos pela alta administração. Com a 

ideia de abranger diferentes áreas da organização, o Balanced Scorecard se mostra capaz de 

integrar a empresa, além de esclarecer para seus próprios colaboradores, 

independentementedo nível hierárquico ou departamento em que eles estejam, onde a empresa 

deseja chegar.  

 

2.2 O Balanced Scorecard no terceiro setor 

As mudanças no cenário histórico, político e econômico interferem diretamente nas 

organizações e provocam mudanças internas para adaptação e sobrevivência diante do novo 

contexto, inclusive em organizações públicas e do terceiro setor (PARENTE et al, 2012). 

Mesmo tendo sido criado, em sua essência, para empresas privadas e com fins 

lucrativos, alguns autores estudaram a aplicação do BSC, especificamente, em organizações 



 

do terceiro setor. No geral, o que fica evidente é a necessidade de algumas adaptações e 

considerações para que o modelo melhor se adéque ao cenário de uma organização sem fins 

lucrativos.  

Com o objetivo de propor que o BSCseja utilizado por organizações do terceiro setor, 

Limberger, Ré e Vianna (2006) desenvolveram um estudo de caso na Inspetoria Salesiana São 

Pio X, da Rede Salesiana de Ação Social, uma organização internacional com mais de 16.000 

pessoas que atuam nos cinco continentes. O estudo mostrou que a organização encontrava 

dificuldades em acompanhar o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos. Com a 

utilização da ferramenta BSC, algumas lacunas puderam ser preenchidas, além de 

proporcionar uma base mais sólida referente ao planejamento estratégico daquela 

organização. Os autores destacaram que o Balanced Scorecard se mostra bastante útil em 

organizações do terceiro setor, especialmentepor relacionar estratégia e ação, um aspecto 

sobre o qualelas encontram maiores dificuldades. 

Estender, Freitas e Carvalho (2007) tambémobjetivaram analisar a aplicação do BSC 

no terceiro setor. Para isso, os autores fizeram um estudo de caso na Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD), organização sem fins lucrativos que visa reabilitar 

e incluir socialmente pessoas com deficiência. O estudo identificou uma nítida diferença entre 

o modelo que é comumente usado por empresas filantrópicas e o modelo que é efetivamente 

proposto. Essa diferença reside na não preocupação, por parte dessas instituições, em 

acompanhar todas as perspectivas, atendo-se apenas em avaliar o que é determinado por lei. 

Os autores destacam que organizações como a estudada dependem do repasse de verbas 

governamentais ou de doações, portanto, acompanhar e avaliar o desempenho delas, 

oferecendo uma clara prestação de contas dos resultados obtidos, pode ser fundamental para 

continuidade das atividades. 

Quintairoset al(2009) realizaram um estudo que mostra o potencial do terceiro setor 

para o desenvolvimento da  economia brasileira e, sendo assim, tiveram como objetivo 

apresentar um modelo de gestão estratégica, no caso o BSC, para uma Organização Não 

Governamental (ONG), do município de Caraguatatuba, em São Paulo. Os autores realizaram 

uma pesquisa bibliográfica, a qual forneceu o embasamento teórico necessário para, 

posteriormente,elaborar a análiseda aplicação do Balanced Scorecard na ONG, fazendo as 

adaptações necessárias no modelo para melhor adequar à instituição. Os resultados mostraram 

que a ferramenta foi útil como instrumento de gestão estratégica na organização estudada, 

pois permitiu a integração de sua missão e visão, traduzindo-as em objetivos e medidas que 

permitiram a avaliação do desempenho nas quatro perspectivas propostas pelo modelo. 

A relevância que organizações do terceiro setor ganharam, nas últimas décadas, tanto 

em aspectos econômicos, sociais e políticos, aliada ao interesse delas em atuar de forma 

transparente e organizada para possibilitar a continuidade de seus trabalhos na sociedade, foi 

destacada por Lebarckyet al(2010), que analisarama viabilidade de implantação do BSC, por 

meio da proposição de um modelo a uma ONG. A pesquisa se caracterizou como 

exploratória, com abordagem qualitativa e estudo de caso, em que se realizou uma pesquisa-

ação. Com o estudo, os autores concluíram que o Balanced Scorecardpode ser aplicado em 

organizações do terceiro setor, porém, as especificidades destas precisam ser tratadas com 

atenção para que o BSC possa atendê-las de forma adequada e realmente proporcionar maior 

facilidade na definição e operacionalização dos objetivos, metas e ações. 

Fraga e Silva (2010) realizaram uma pesquisa com o intuito de demonstrar a 

viabilidade da aplicação do Balanced Scorecard nas organizações do terceiro setor, 

identificando como se dá o gerenciamento da estratégia nessas organizações, descrevendo 

suas principais necessidades, as vantagens justificadoras da utilização do BSC e os processos 

para sua implementação no planejamento estratégico. Concluíram que o BSC é uma 

ferramenta capaz deintroduzir mecanismos para a promoção do planejamentoestratégico 



 

nessas organizações, porém, devido a algumasparticularidades do setor e a valorização da 

sociedade para comorganizações que participam e estimulam a atuação social, faz-

senecessário a criação de mais uma perspectiva: a PerspectivaSocial. 

Observa-se que enquanto Fraga e Silva (2010) propuseram a criação da quinta 

perspectiva, a social, Ruas (2003), ao aplicar o BSC em uma empresa pública, que também 

exigiu adaptações no modelo, nomeou as conhecidas perspectivas de clientes e de 

aprendizagem e crescimento como sendo perspectivas da sociedade e de capacitação, 

respectivamente. 

Andrade e Frazão (2011, p. 18), que realizaram a aplicação do planejamento 

estratégico e do BSC na Associação Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), ressaltam  que essas 

duas ferramentas “são condutoras do processo de mudança organizacional, aplicáveis a 

organizações do terceiro setor pela capacidade de estabelecer estratégias, caminhos e 

indicativos a serem implantados e percorridos em busca da competitividade e perpetuidade”. 

Como é possível perceber, algumas experiências de adoção da ferramenta Balanced 

Scorecard no terceiro setor já foram realizadas, tendomostrado resultadospositivos. O modelo, 

mesmo não tendo sido criado com esse intuito, auxilia, consideravelmente, as 

organizaçõessem fins lucrativos no alinhamento de suas atividades com o cumprimento 

daquilo que foi proposto inicialmente. Em todos os casos estudados, os autores destacaram a 

necessidade de adaptações e consideraçõesao modelo, porém, em todos houve benefíciosna 

implementação.  

 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois 

há uma preocupação em conhecer a fundo o assunto estudado, desenvolvendo análises sem 

utilização de instrumentos estatísticos.Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é 

classificada como descritiva, utilizando-se a pesquisa documental e o estudo de caso. De 

acordo com Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo principal descrever as 

características de um fenômeno ou a relação entre variáveis. 

Neste trabalho, foi utilizada a pesquisa documental e, segundo Gil (2002), esta 

pesquisa,difere da pesquisa bibliográfica basicamente no que se refere à natureza das fontes, 

já que são materiais que ainda não receberam tratamento analítico e podem ser reelaborados. 

O estudo de caso foi desenvolvido como forma de aprofundamento dos dados 

coletados por meio da pesquisa documental. Logo, este trabalho teve como foco alguns 

propósitos do estudo de caso, citados por Gil (2002), como: estudar situações reais que não 

possuem limites muito claros, expor minuciosamente o cenário em que foi feita a investigação 

e tornar claras as variáveis causais do fenômeno específico na situação, dentre outros.  

O método utilizado foi o dedutivo, pois o trabalho propõe a “investigação de um 

determinado fenômeno a partir de premissas universais” (FERNANDES, 2001, p. 41), ou 

seja, com base em conceitoscom âmbito geral,realizaram-se a observação e a investigação de 

um fenômeno particular na instituição em questão. 

 

3.2 Coleta de dados 

Após a realização de um estudo aprofundado do Balanced Scorecard, desde sua 

criação até recentes pesquisas publicadas sobre o assunto, a Fundação de Apoio Universitário 

da Universidade Federal de Uberlândia (FAU) foi escolhida para a realização desta pesquisa. 

Os primeiros conhecimentos sobre a FAU foram obtidos por meio do seu portal 

eletrônico, que disponibiliza informações importantes, as quais auxiliaram no 



 

desenvolvimento do estudo. Após obter conhecimento acerca das características da Fundação, 

agendou-se uma reunião com seudiretor executivo, na qual foram confirmadas as informações 

retiradas do portal e, também, foram apresentadas as ideias e intenções da pesquisa, bem 

como, foram discutidos o interesse e a disposição de ambos os lados na execução do trabalho. 

O diretor executivo da FAU prontamente autorizou e mostrou total interesse e apoio à 

pesquisa, indicando gerentes de divisões que poderiam acompanhar e apoiar a pesquisa nos 

aspectos que fossem necessários. 

A coleta de dados, autorizada formalmente pelo diretor executivo da FAU, foi 

realizada entre outubro de 2011 e maio de 2012, por meio de entrevistas não roteirizadas e 

não estruturadas. A pesquisa foi conduzidapor meio de contato direto com o gerente de 

administração de projetos, apontando as informações que a Fundação deveria fornecer, 

propondo, inclusive, o esboço do mapa estratégico. Comapoio e orientaçãodeste gerente, sete 

divisões foram classificadas entre as quatro perspectivas do BSC, de acordo com o papel de 

cada uma delas na Fundação. O estatuto da FAUtambém ofereceu suporte relevante para 

compor partes do estudo.  

O mapa estratégico foi montado com base nas funções determinadas para cada divisão 

da FAU, sendo feita uma análise de quais seriam os objetivos, metas, indicadores e iniciativas 

apropriadas.Com o mapa estratégico montado, agendou-se a última reunião com o gerente de 

administração de projetos e o diretor executivo da Fundação, com o intuito de aprovação e 

análise de viabilidade da propostaapresentada. Nesse momento, o diretor executivo pediu um 

prazo para que a proposta fosse discutida e analisada com os demais gerentes,sendo um de 

cada divisão. O contato com os gerentes de cada divisão não foi direto, sendo que o trabalho 

escrito foi apresentado a eles, pelo próprio diretor executivo.  

 

 

4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da organização pesquisada 

A Fundação de Apoio Universitário – FAU, criada em 1982 pela Universidade Federal 

de Uberlândia –UFU, conforme publicado em seu portal eletrônico é uma entidade sem fins 

lucrativos com direito privado que, tanto em termos de seu estatuto como nos termos da lei, 

possui autonomia financeira, administrativa e patrimonial. A criação da FAU deu-se com a 

intenção de melhorar as atividades de gestão financeira de cursos, projetos de pesquisa, ensino 

e extensão e, também, de contratos e convênios mediados pela UFU. A FAU se tornou 

indispensável para a consecução de atividades de ensino, pesquisa e extensão,proporcionando 

o desenvolvimento científico e tecnológico da Universidade. 

No ano de 2008, houve uma grande mudança na composição e forma de gestão da 

FAU, a qual passou a ter a seguinte estrutura organizacional: Assembleia Geral, Conselho 

Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.Conforme definido no estatuto da Fundação, 

nenhumdirigente pode receber remuneração pelo cargo lá exercido, devendo, 

todoseles,pertencer ao quadro funcional ativo da UFU. 

A estrutura administrativa da FAU é composta de sete divisões administrativas, quais 

sejam: de Contratos e Serviços – DICOS; de Convênios e Projetos – DICOP; de Compras e 

Importações – DICOI; de Tecnologia da Informação – DITEI; Financeira e Tesouraria – 

DIFIN; de Contabilidade – DICON; e de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DIREH. 

Ainda compõem a estrutura administrativa da FAU quatro órgãos de assessoramento à 

Diretoria Executiva, sendo eles: Secretaria Executiva, Assessoria Jurídica – ASJUR, Central 

de Projetos e Apoio ao Pesquisador – CEPAP e o Comitê de Gestão, esse último composto 

pelos gerentes das divisões, os responsáveis pelos órgãos de assessoramento e o diretor 

executivo. A Figura 2 mostra o organograma da FAU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Organograma da FAU 

   



 

Fonte: adaptado do portal eletrônico da FAU 

De acordo com o portal eletrônico, a FAU define sua meta como: “continuar o 

processo de consolidação, estabelecendo qualidade na administração dos projetos e 

convênios,sustentando, de forma eficiente e clara, o desenvolvimento da Universidade Federal 

de Uberlândia”. 

 

4.2 Aplicação prática 

Esse tópico dedica-se, especialmente,à proposição de um modelo de Balanced 

Scorecard para a Fundação de Apoio Universitário da Universidade Federal de Uberlândia. 

Para tanto, alguns elementos, como missão, valores, visão e estratégia precisam ser 

definidos, bem como, a estrutura dos mapas estratégicos de cada perspectiva. Assim, as 

divisões operacionais da FAU foram alocadas às perspectivas do BSC, conforme suas 

características principais e funções. Os objetivos, indicadores, metas e iniciativas de cada 

perspectiva integram diretamente os mapas estratégicos, conforme discutido na sequência. 

 

4.2.1 Missão, valores, visão e estratégia 

Todas as definições da FAU constantes do Quadro 1 foram dadas pelo gerente de 

administração de projetos, com exceção dos valores, que foram identificados no estatuto da 

Fundação. 
 

Quadro 1 – Missão, Valores, Visão e Estratégia 
Elemento Conceito Definição da FAU 

Missão 

É a finalidade da existência da organização. 

Geralmente, a missão começa com verbos no 

infinitivo e está diretamente ligada aos seus 

objetivos institucionais e ao motivo para o qual 

foi criada. A missão define o que a organização se 

propõe a fazer e pode ser mais completa quando 

expressa não só o que ela faz, mas, como, onde, 

para quem, de que forma e por que faz. 

Apoio à UFU com transparência e 

eficiência. 

Valores 

São ideias fundamentais em torno das quais a 

organização foi construída, representando as 

convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo 

em que a maioria das pessoas da organização 

acredita. São elementos motivadores que 

direcionam as ações das pessoas na organização, 

contribuindo para a unidade e a coerência do 

trabalho. Ainda, sinalizam o que se persegue em 

termos de padrão de comportamento de toda a 

equipe, na busca pela excelência.  

Estatuto - Art. 6º: No desenvolvimento de 

suas atividades a fundação observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade, 

transparência e da eficiência e não fará 

qualquer discriminação de raça, cor, gênero 

ou religião. 

Visão 

A visão representa um estado futuro desejável da 

organização, ou seja, como se pretende que a 

organização seja vista e reconhecida. É uma 

projeção das oportunidades futuras do negócio da 

organização e uma concentração de esforços na 

sua busca, definindo-se onde se deseja colocar a 

organização e como incorporar as inovações 

necessárias para o atingimento dos objetivos. A 

visão é semelhante a um sonho, mas, ao contrário 

do sonho, ela diz respeito à realidade. 

Estar entre as duas maiores Fundações de 

Apoio do Estado de Minas Gerais até 2015. 

Estratégia 

Consiste na determinação do curso de ação que 

possibilitará a realização dos objetivos 

organizacionais. É o que levará a empresa a 

conquistar seus objetivos e propósitos. Estratégia 

é a ação ou caminho mais adequado a ser 

executado para alcançar os objetivos, desafios e 

Modernizar os sistemas de informação, 

qualificar e contratar colaboradores com 

qualificação nas áreas estratégicas da 

Fundação, fortalecer a marca FAU na 

Universidade Federal de Uberlândia e 

parceiros, buscar novas parcerias com 



 

metas da empresa. agências de fomento nacionais e 

internacionais e melhorar a relação da 

fundação com seus usuários: pesquisadores, 

professores, alunos e técnicos. 

  

No intuito de alinhar a estratégia da FAU com sua missão, visão e valores, foram 

formulados objetivos em cada perspectiva do BSC, correspondentes a metas quantificáveis, e 

que poderão ser alcançados por meio de iniciativas relacionadas e mensurados com o uso de 

indicadores. 

 

4.2.2 O Balanced Scorecard da FAU 

Na sequência têm-se os mapas estratégicos em cada perspectiva componente do 

Balanced Scorecard proposto para a FAU. 

 

 

 

a) Perspectiva Financeira 

Foram alocadas nesta perspectiva aDivisão Financeira e Tesouraria (DIFIN) e a 

Divisão de Contabilidade (DICON).O Quadro 2 apresenta o mapa estratégico proposto para a 

perspectiva financeira do BSC da FAU. 
 

Quadro 2 – Mapa estratégico da perspectiva financeira 
Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Aumentar a receita 

administrativa. 

Captação de recursos; 

número de convênios e 

contratos; abertura de 

editais, cursos e demais 

atividades. 

Aumentar a captação de 

recursos e a quantidade 

de atividades 

educacionais atendidas 

em 20%. 

Buscar novas parcerias 

com agências de fomento 

nacionais e 

internacionais. 

Transparência na 

prestação de contas. 

Prazo de entrega e 

qualidade dos relatórios. 

Dispor, pontualmente e 

de maneira organizada, 

as informações exigidas 

da Fundação. 

Definir prazos limites 

para a reunião de todos 

os documentos para que 

o(s) responsável(is) 

elabore(m) os relatórios. 

Otimizar a aplicação do 

orçamento. 
Repasses financeiros. 

Executar 100% do 

orçamento. 

Acompanhar e atuar nos 

repasses financeiros; 

estabelecer e 

acompanhar 

cronogramas de ações; 

modernizar os controles. 

Divulgar e fortalecer a 

marca da FAU. 

Quantidade de recursos 

financeiros aplicados em 

programas estratégicos 

identificados. 

Consolidar a marca da 

FAU em todos os 

apoiados e parceiros. 

Garantir e alocar 

recursos para a 

divulgação de projetos de 

impacto para a 

sociedade. 

 

Na perspectiva financeira de uma fundação do terceiro setor, pode-se considerar que o 

foco éo modo pelo qual a organização deve ser vista pelos conveniados e parceiros 

(fornecedores de recursos), ao invés do modo como é vista por acionistas e proprietários, tal 

como no caso de uma empresa com fins lucrativos. Nesse quesito, a fundação deve concentrar 

seus esforços nos meios para angariar e melhor gerir os recursos para a execução dos projetos, 

além de obter toda a estrutura necessária para a prestação de contas, a qual é de extrema 

relevância.  

 

b) Perspectiva de Clientes 



 

Integram esta perspectiva a Divisão de Contratos e Serviços (DICOS) e a Divisão de 

Convênios e Projetos – (DICOP).Os clientes, no caso da FAU, são asinstituições apoiadas, 

uma vez que a prestação de serviços da Fundação é toda realizada com o intuito de dar apoio 

às atividades de sua principal instituição apoiada, a Universidade Federal de Uberlândia. 

Outro cliente da Fundação é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, instituição que também 

possui atividades educacionais cujos recursos financeiros são geridos pela FAU. O mapa 

estratégico da perspectiva de clientes é exposto no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Mapa estratégico da perspectiva de clientes 
Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Estimular, apoiar e 

incentivar as atividades 

inerentes ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, à 

cultura, às artes e ao 

desenvolvimento 

institucional, científico e 

tecnológico de interesse 

da Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU. 

Quantidade de projetos 

que estão sendo 

realizados. 

Ampliar a execução de 

projetos educacionais, 

científicos, tecnológicos 

e culturais em 20%. 

Promover eventos que 

estimulem coordenadores, 

professores e pessoas da 

área acadêmica, científica 

e cultural a elaborarem 

seus projetos. 

Atender maior 

quantidade de atividades 

educacionais. 

Número de contratos 

econvênios; número de 

cursos atendidos e 

deeditais abertos. 

Aumentar o número de 

projetos e editais 

atendidos em 20%. 

Articular e atrair novos 

parceiros; ampliar 

parcerias com empresas. 

Melhorar o 

gerenciamento dos 

recursos financeiros 

utilizados pelas 

instituições apoiadas. 

Capacidade financeira 

das instituições 

apoiadas para realizar 

seus projetos. 

Otimizar os recursos 

financeiros em 100%, 

atendendo em pleno as 

necessidades das 

instituições apoiadas. 

Qualificar a equipe para 

efetuar negociações e 

análises financeiras; 

aprimorar controles 

financeiros. 

Melhorar a relação da 

fundação com seus 

usuários: pesquisadores, 

professores, alunos e 

técnicos. 

Satisfação dos 

responsáveis pelos 

convênios e projetos 

atendidos pela FAU. 

Atender, com máxima 

excelência, as 

necessidades dos 

apoiados. 

Realizar reuniões 

periódicas com 

representantes dos projetos 

para discutir a prestação de 

serviços da FAU. 

 

Nesta perspectiva objetiva-se organizar açõesde modo a atender, da melhor forma, as 

necessidades dos apoiados. Como a FAU foi criada já com suas finalidades voltadas para 

atender a UFU, não cabem aqui medidas essenciais para empresas com fins lucrativos, como a 

retenção e captação de clientes. 

  

c) Perspectiva de Processos Internos 

A Divisão de Contratos e Serviços (DICOS), a Divisão de Convênio e Projetos 

(DICOP), a Divisão de Compras e Importações(DICOI)e a Divisão de Desenvolvimento e 

Recursos Humanos (DIREH) fazem parte desta perspectiva. Verifica-se, nesse momento, que 

as divisões permeiam mais de uma perspectiva no modelo de BSC proposto para a FAU. 

Nos processos internos, não diferentemente de empresas com fins lucrativos, a 

Fundação deve se concentrar em melhorar, continuamente, os processos do negócio, 

tornando-os excelentes, atendendo da melhor forma os parceiros, apoiados e conveniados, o 

que pode ser observado no mapa estratégico demonstrado no Quadro 4.  

A excelência buscada nos processos internos pode ser identificada, por exemplo, pelo 

tempo que a Fundação leva para concluir um processo. Justifica-se o enquadramento da 

DIREH nesta perspectiva, por ser um departamento responsável por parte significativa dos 

processos internos da fundação, considerados processos críticos, como pagamentos de 



 

prestações de serviços, estagiários e docentes.Sendo assim, a DIREH acompanha todos os 

projetos e convênios da FAU. 

 

Quadro 4 – Mapa estratégico da perspectiva dos processos internos 
Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Aprimorar processo de 

compras. 

Quantidade de 

processos de compras 

bem sucedidos; prazos 

de execução dos 

processos. 

Ter sempre o melhor 

custo x benefício nas 

opções de compras. 

Realizar pesquisas e 

cotações antes de efetuar a 

compra; identificar opções 

de compra, selecionar a 

modalidade de compra e 

acompanhar todas as etapas 

até seu devido recebimento. 

Realizar processos de 

importação e logística de 

bens destinados à 

pesquisa científica e 

aprovados em projetos de 

pesquisas apoiados por 

agências públicas e pela 

iniciativa privada, por 

meio de convênios. 

Quantidade de 

importações realizadas. 

Executar importações 

de bens destinados aos 

projetos de forma 

sempre bem sucedida. 

Receber solicitações de 

importações; orientar sobre 

o processo; solicitar Licença 

de Importação; realizar o 

fechamento do câmbio; 

contratar Seguro 

Internacional e serviços no 

exterior;recolher despesas 

aduaneiras e operacionais; 

entregar os produtos em 

perfeitas condições de uso; 

prestar contas do processo 

de importação. 

Agilizar o fluxo de 

informações e dados para 

a Contabilidade. 

Prazo de apresentação 

dos relatórios contábeis 

paraauditoria. 

Ter os relatórios 

prontos no dia 10 do 

mês subsequente ao 

período contábil 

encerrado. 

Adoção de novo sistema de 

informação (software). 

Aperfeiçoar o controle 

dos pagamentos feitos 

referentes aos projetos 

aprovados. 

Quantidade de recursos 

alocados aos projetos 

Manter rigoroso 

controle sobre os 

pagamentos efetuados, 

com inadimplência 

zero. 

Relacionar devidamente os 

prestadores de serviços, 

planejando para que seus 

pagamentos sejam feitos em 

dia. 

 

d) Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

Foram alocadas nesta perspectivaa Divisão de Tecnologia da Informação (DITEI) ea 

Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DIREH). 

Nesta perspectiva, as medidas são tomadas de forma que a fundação melhore 

continuamente, preparando-se para o futuro, ou seja, existe preocupação com a capacidade de 

inovar, mudar e melhorar para que se atinja a visão previamente definida. Com base no 

quadro de funcionários e nos recursos tecnológicos disponíveis, busca-se a satisfação de cada 

colaborador para que a produtividade seja condizente com os resultados almejados pela 

Fundação. Além disso, a satisfação dos funcionários é importante, pois garantea retenção dos 

mesmos e, para isso, é preciso capacitá-los e dispor de todos os recursos necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades. O Quadro 5 mostra o mapa estratégico para a perspectiva 

de aprendizado e crescimento. 

 

Quadro 5 – Mapa estratégico da perspectiva de aprendizado e crescimento 
Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Integrar e capacitar os 

funcionários. 

Avaliações periódicas 

de capacitações 

realizadas; horas de 

treinamento. 

Funcionários totalmente 

qualificados para exercer 

as funções necessárias. 

Promover treinamentos 

para os funcionários 

sempre que ocorrerem 

modificações nos 

processos e sistemas; 



 

fornecer um departamento 

para orientar e dar suporte 

aos funcionários que 

queiram esclarecer 

dúvidas. 

Racionalizar processos 

operacionais e 

gerenciais. 

Economia de recursos. 

Inovação, melhoria e 

eficiência em todos os 

processos operacionais e 

gerenciais. 

Definir fluxos de tarefas; 

modernizar os processos e 

os controles; informatizar 

procedimentos; alocar 

pessoal adequado. 

Oferecer suporte aos 

usuários dos sistemasde 

contratos e convênios da 

Fundação. 

Nível de satisfação dos 

usuários quanto ao 

suporte oferecido pela 

FAU. 

Alcançar, no mínimo, 

90% de satisfação dos 

usuários. 

Disponibilizar quantidade 

suficiente de 

funcionáriosdevidamente 

capacitados; atualizar 

manuais de orientação. 

Investir em tecnologia da 

informação. 

Investimento em 

tecnologia da 

informação. 

Aumentar em 10% o 

investimento em 

tecnologia da 

informação. 

Buscar novas tecnologias 

para melhorar os 

processos; manter 

atualização constante sobre 

novas ferramentas 

tecnológicas e sistemas de 

informação. 

 

Apoiando-se em Kaplan e Norton (1997), retoma-se o objetivo específico do presente 

estudo,demonstrando a interligação dos mapas estratégicos de cada perspectiva do BSC com a 

estratégia da FAU, conforme Figura 3. 
 

Figura 3 – Visão do Balanced Scorecard da FAU 

 
Fonte: adaptado de Kaplan e Norton (1997) 

 

Visão:  

Estar entre as duas maiores 

Fundações de Apoio do 

Estado de Minas Gerais até 

2015. 

Estratégia voltada para: 
informação, colaboradores, 

marca, parcerias, usuários. 

Finanças: 

“Para sermos bem-sucedidos 

financeiramente, como 

deveríamos ser vistos pelos 

nossosparceiros 

econveniados?” 

Processos Internos: 

“Para satisfazermos nossos 

parceiros, conveniados e 

apoiados, em quais processos 

de negócios devemos alcançar a 

excelência?” 

Aprendizado e Crescimento: 

“Para alcançarmos nossa visão,como 

sustentaremos nossa capacidade de inovar, 

mudar e melhorar?” 

Clientes: 

“Para alcançarmos nossa 

visão, como atender da 

melhor forma as 

necessidades de 

nossosapoiados?” 



 

Após a montagem dos mapas é possível estruturar a árvore da estratégia ou de causa e 

efeito, como prescrevem Kaplan e Norton (1997), apresentada na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Árvore da estratégia da FAU 

 
Fonte: Baseado em Kaplan e Norton (1997) 

 

A árvore da estratégia permite visualizar a relação de causa e efeito existente entre os 

objetivos de uma mesma perspectiva ou entre objetivos de perspectivas diferentes, 

diretamente e indiretamente. Assim é possível acompanhar que a alteração em um indicador 

pode impactar, consequentemente, um ou mais indicadores da mesma ou de outra perspectiva.  

Veja-se, por exemplo, que divulgar e fortalecer a marca da FAU (perspectiva 

financeira), melhorar o gerenciamento dos recursos (perspectiva de clientes), aperfeiçoar o 

controle dos pagamentos (perspectiva de processos internos) possuem indicadores que 

impactam, diretamente, o aumento da receita administrativa (perspectiva financeira). Já 

integrar e capacitar funcionários (perspectiva de aprendizado e crescimento) conduz, 

Financeira

Aumentar a Transparência Otimizar a Divulgar e

receita na prestação aplicação do fortalecer

administrativa de contas orçamento a marca da FAU

Clientes

Estímulo, apoio Atender mais Melhorar o Melhorar a

e incentivo às atividades gerenciamento relação com

atividades educacionais dos recursos usuários

Processos

Internos

Aprimorar Processos de Agilizar fluxo Aperfeiçoar

processos de importação e de informações controle dos

compras logística e dados pagamentos

Aprendizado e

Crescimento

Integrar e Racionalizar Oferecer suporte Investir em

capacitar processos aos usuários dos tecnologia da

funcionários sistemas informação



 

diretamente, ao aprimoramento dos processos de compras (perspectiva de processos internos) 

e indiretamente,ao estímulo, apoio e incentivo às atividades (perspectiva de clientes) e 

aumento da receita administrativa (perspectiva financeira). 

Os objetivos, indicadores, metas e iniciativas propostos por meio do Balanced 

Scorecard, neste estudo, foram avaliados pelo diretor executivo e pelos gerentes das divisões 

da FAU, os quais consideraram que esta ferramenta de gestão e avaliação de desempenho tem 

grandes chances de ser implementada na Fundação.Os gestores concluíram que a proposta 

aqui apresentada corresponde à realidade da Fundação e expressa, não só aquilo que a FAU 

pretende alcançar, mas também, como ela poderá alcançar. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os conceitos apresentados neste artigo possibilitaram entender a proposta do Balanced 

Scorecard para as empresas, independentemente do setor de atuação. A relevância e os 

benefícios de sua aplicação em organizações do terceiro setor também ficaram nítidos com o 

estudo realizado, uma vez que a consequência desta implementação resulta em maior controle 

da organização, o que otimiza resultados na medida que concentra esforços para que as 

metassejam alcançadas. Há, primeiramente, uma busca por definições dos fundamentos 

principais da empresa, como a visão, missão, valores e estratégia, para posterior desenho das 

atitudes a serem tomadas que direcionem ao que está sendo almejado. 

No estudo de caso apresentado, foram levantadas informações da Fundação de Apoio 

Universitário da Universidade Federal de Uberlândia,as quais são consideradas os pilares do 

BSC. Algumasdessas informações estavam contidas em declarações e documentos tornados 

públicos pela própria Fundação, porém,nem todas claramente expostas, como os valores, os 

quais se encontravam apenas nas entrelinhas do estatuto da FAU.  

Como era o objetivo desta pesquisa, um modelo de BSC foi montado e proposto para 

FAU, demonstrando como seria se aplicado. A proposta feita à FAU, se colocada em 

prática,será de utilidade para que, sem abandonar os valores da Fundação, a estratégia seja 

efetivamente realizada e a visão, alcançada, não desviando da missão.Por ser uma organização 

sem fins lucrativos, algumas considerações precisaram ser feitas e, com essas, a ferramenta se 

mostra capaz de auxiliar, significativamente, essa organização do terceiro setor na conquista 

de melhores práticas de gestão, com eficiência na utilização dos recursos e eficácia na 

condução dos projetos. 

Contudo, como o objetivo desta pesquisa não era esgotar o tema, alguns 

questionamentos permanecem, tais como: quais outros instrumentos poderiam também ser 

utilizados para auxiliar nas atividades propostas no BSC? É necessária alguma estrutura 

mínima para implantação da ferramenta BSC? É viável para uma empresa que inicia seu 

processo de controladoria, de forma simples, migrar, de acordo com seu crescimento, para 

processos de gestão mais abrangentes como o BSC? São sugestões para investigações futuras, 

as quais poderão contribuir, sobremaneira, com o tema em questão. 

Desenvolver estudos em uma área como essa é importante, já que os cenários estão 

sempre se modificando, na medida em que surgem novos desafios, os quais exigem novos 

métodos, técnicas e ferramentas. Manter-se no mercado não é tarefa fácil para qualquer 

empresa, independentemente, do seu porte ou setor. Sendo assim, cada vez mais se torna 

indispensável contar com ferramentas como o BSC, aqualpermite melhor comunicação das 

informações e atividades da própria organização, oferecendo melhores condições de 

execução, avaliação e controle no processo de gestão. 
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