
aumento da competitividade. a globalizagao associada as
rapidas inovacpes tecnologicas e a crescente escassez de
recursos humanos tern fonjado os laboratories clinicos
ao desenvolvimento de novas formas de gestao com o ob-

jetivo de se destacarem e ate de sobreviverem no mercado. Para tan-
to, as organizacoes se utilizam de inumcras metodologias para bus-
car, a eficacia e a eficiencia no gerenciamento. De forma natural,
nao e dificil observar que em varios laboratories diversas a?6es de
melhoria sao tomadas, mas acabam resultando em duplicagao de es-
forpos, estresse, desmotivacao geral, investimentos desnecessarios e



resultados inexpressivos quando nao mesmo negatives.
Nesse ramo altamente competitive, as empresas alem de cum-

prirem com suas obrigacoes, necessitam dar atencao especial para
os seus clientes, colaboradores e socios, pois esses correspondem a
base para a boa gestao principalmente na administracao em saude
de onde se espera precisao e transparencia.

E nesse contexto que o Balanced Scorecard pode auxiliar os
laboratories clinicos a obter maior controle operacional e fi-
nanceiro por meio de um sistema de mediQao e na elaboracao
do planejamento estrategico. Com a implantacao do BSC con-
segue-se estimular a melhoria continua nos processes, pois esse
possui uma divisao em quatro perspectivas diferentes (Figura
1) que se relacionam as financas, ao cliente, aos processes in-
ternos e a inovacao e aprendizado, alem de contribuir para o
aumento da produtividade, da lucratividade e de melhorar os
resultados operacionais.

O BSC e definido por Kaplan e Norton (1996) como um sistema
de gestao que abrange os niveis estrategico, tatico e operacional,
fornecendo um modelo para traduzir a visao e a estrategia de uma
empresa num conjunto coerente de indicadores de desempenho. O
objetivo primordial do BSC e a busca de uma vantagem competitiva
duradoura na era da informacao.

A principal motivacao do BSC e a constatacao de que num am-
biente competitive onde as mudancas sao constantes, indicadores

de desempenho financeiros nao bastam para conduzir a empresa a
elevados niveis de competitividade. Para tal, e necessaria a criacao
de um scorecard que inclua medidas financeiras e nao-financeiras.
As medidas nao-financeiras devem ser perseguidas no presente para
que, no future, seja obtido o melhor resultado financeiro possivel
(Kaplan e Norton, 1996).

De uma forma mais ampla, o BSC e balanceado por incluir basi-
camente dois tipos de medida: medidas de desempenho propriamente
ditas, referentes ao passado, e os direcionadores de performance,
que irao determinar os resultados das medidas de desempenho pro-
priamente ditas no future (Kaplan e Norton, 1996). O ponto de par-
tida para a elaboracao do BSC sao a missao, a visao e os objetivos
estrategicos da organizacao em questao. Trata-se de uma ferramenta
que visa a implementacao da estrategia empresarial, ou seja, a con-
secucao dos objetivos estrategicos da empresa no longo prazo (Ka-
plan e Norton, 1996).

Segundo Kaplan e Norton (1996), o BSC traduz a missao e a
estrategia empresarial em objetivos e medidas de desempenhos or-
ganizados em quatro perspectivas:

- Perspectiva Financeira: os indicadores "financeiros resumem
de forma facilmente mensuravel as conseqiiencias das acoes toma-
das anteriormente e indicam de que forma a estrategia de uma em-
presa e sua implementacao estao contribuindo para a melhoria da
lucratividade e rentabilidade;
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• Perspectiva dos Clientes: os indicadores de desempenho dessa
perspectiva incluem a retenc.ao e satisfagao de clientes, conquista de
clientes novos, lucratividade de clientes e participate de mercado,
alem de direcionadores ou impulsionadores de performance relaci-
onados aos atributos que os clientes-alvo valorizam, como, por exem-
plo, entrega rapida e na data prometida e inovacSes constantes em
produtos e servic.es;

— Processos de Negocios Internes: os indicadores dessa pers-
pectiva tendem a serem medidas genericas de desempenho dos pro-
cesses de inovacao, como projeto e desenvolvimento de novos pro-
dutos e services (a onda longa da criac.ao de valor), e de operacoes
(a onda curta da criacao de valor), que irao impulsionar as medidas
genericas da perspectiva de clientes;

— Aprendizagem e Crescimento: os indicadores de desempe-
nho relacionados

a essa perspectiva buscam a construcao da infra-estrutura que
a organiza?ao precisa para crescer e melhorar continuamente no
longo prazo e incluem metas de qualificapao de funcionarios, me-
Ihoria de sistemas de'jnformacao e alinhamento de procedimen-
tos e rotinas.

Os principals beneficios da implantacao do BSC em laboratori-
es de analises clinicas sao:

• Possibilidade de traduzir as estrategias em praticas opera-
cionais;

• Insercao e um sistema de avaliacao da performance do negocio
alinhado a estrategia;

• Possibilidade de identificar os processes de negocios que cri-
am valores para os clientes, socios e colaboradores da empresa;

• Elaboracao do mapa estrategico;
• Possibilidade de identificar os fatores criticos de sucesso e pri-

orizar iniciativas que geram lucro para o negocio, alem de integrar a
gestao do conhecimento e o Balanced Scorecard.

Hoje o Balanced Scorecard e considerado uma das mais im-
portantes ferramentas de gestao, sendo adotada por instituicoes
em todo o mundo dos mais variados segmentos, tais como: TI,
prestapao de services, Ongs, hospitals, etc. No Brasil, temos como
pioneiro no uso da ferramenta no setor de saiide o Hospital 9 de
Julho em Sao Paulo e o Institute Estadual de Hematologia (He-
morio) no Rio de Janeiro.

Um dos pontos de maior destaque que o Balanced Scorecard
apresenta e de possibilitar um melhor entendimento das estrategias
pelos colaboradores da empresa. Outro ponto importante que vale o
investimento e o de que a metodologia utilizada em sua formulae
permite a implementacao da estrategia por meio de um pequeno
numero de metas, medidas e iniciativas, integradas entre si, por uma
relacao de causa e efeito.

Sabe-se que, em muitos laboratories, as acoes dos gestores e
colaboradores na busca da melhoria acabam sendo feitas de forma
mecanica sem fundamentacao e sem o envolvimento da equipe, ape-
nas para cumprir requisites de algumas normas de acredita?ao. Nes-
se sentido, o BSC pode auxiliar os laboratories clinicos a constitui-
rem uma administracao mais solida baseada num sistema de medi-
c.ao que disponibilize resultados relevantes em menor tempo com
menor custo, alem de gerar consenso, espirito de equipe e a integra-
cao de todas as areas do laboratorio.
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