ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCED SCORECARD. INDICADORES DE DESEMPENHO

Livro Eletrônico

© 05/2019

PRESIDENTE:

Gabriel Granjeiro

VICE-PRESIDENTE: Rodrigo Teles Calado
COORDENADORA PEDAGÓGICA: Élica Lopes

Francineide Fontana, Kamilla Fernandes, Larissa Carvalho,

ASSISTENTES PEDAGÓGICAS:

Jéssica souza e Yasmin Magno

SUPERVISORA DE PRODUÇÃO: Emanuelle Alves Melo
ASSISTENTES DE PRODUÇÃO:

REVISOR(A):

Giulia Batelli, Juliane Fenícia de Castro, Thaylinne Gomes Lima
e Laís Rodrigues

Priscila Bispo

DIAGRAMADOR: Charles Maia da Silva
CAPA: Equipe Gran Cursos Online

Gran Cursos Online
SBS Quadra 02, Bloco J, Lote 10, Edifício Carlton Tower, Sala 201, 2º Andar, Asa Sul, Brasília-DF
CEP: 70.070-120
Capitais e regiões metropolitanas: 4007 2501
Demais localidades: 0800 607 2500 Seg a sex (exceto feriados) / das 8h às 20h

www.grancursosonline.com.br/ouvidoria

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – De acordo com a Lei n. 9.610, de 19.02.1998, nenhuma parte deste livro pode
ser fotocopiada, gravada, reproduzida ou armazenada em um sistema de recuperação de informações ou transmitida
sob qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico sem o prévio consentimento do detentor dos direitos
autorais e do editor.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

VINICIUS RIBEIRO
Analista Legislativo na Câmara dos Deputados,
onde trabalha com as leis orçamentárias. Aprovado no concurso de Consultor de Orçamento
na Câmara dos Deputados. Formado em Administração na Universidade Federal de Uberlândia. É autor do livro Administração para Concursos, publicado pela editora GEN. Professor
de cursos online para concursos há 7 anos. Foi,
ainda, Analista de Planejamento e Orçamento
no Ministério do Planejamento; Analista Judiciário – Área Administrativa no CNJ e no STF;
e Especialista no FNDE. Possui pós-graduação
– MBA em Negócios Internacionais e Comércio
Exterior na FGV.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho
Prof. Vinicius Ribeiro

1. BSC e Indicadores...................................................................................5
1.1. Indicadores..........................................................................................5
1.2. Balanced Scorecard............................................................................. 15
O BSC e Seus Componentes........................................................................ 23
1.3. Mapa Estratégico................................................................................ 26
Resumo.................................................................................................... 32
Questões Comentadas em Aula................................................................... 35
Questões de Concursos.............................................................................. 41
Gabarito................................................................................................... 61
Questões Comentadas................................................................................ 62

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

4 de 67

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho
Prof. Vinicius Ribeiro

1. BSC e Indicadores
1.1. Indicadores
Vejamos alguns conceitos antes do início:
Produtividade: conceito bastante semelhante ao da eficiência. A grande diferença é a seguinte: enquanto a produtividade lida com produzir mais e melhor
com os mesmos recursos, a eficiência relaciona-se com a comparação da produção
conseguida na prática relacionada à produção teórica imaginada, ou seja, a comparação com o ideal.
A produtividade é medida em homem-hora, quantidade de produto por mão de
obra etc.
Competitividade: significa estar apto a competir no mercado com os produtos
fabricados. A competitividade lida com a qualidade do produto, a sua aceitação no
mercado e o enfrentamento da concorrência.
Eficiência: fazer certo as coisas. Utilizar os recursos da melhor maneira possível, fazendo mais (produtos) com menos (insumos, mão de obra, recursos financeiros), sem desperdícios. É ser produtivo, ter bom desempenho.
Eficácia: fazer a coisa certa. É fazer o que é certo para se alcançar um objetivo.
É o alcance dos objetivos.
Efetividade: fazer o que tem que ser feito. É causar o melhor impacto possível
com as ações, é alcançar resultados. Além de atingir o resultado, é preciso gerar
benefícios à sociedade.
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Sou eficiente se produzo um carro, utilizando 5 pessoas, sendo que antes eu utilizava 10. Sou eficaz se produzo o carro planejado. Sou efetivo se o carro produzido
gera impactos na sociedade, como a satisfação dos clientes ou a diminuição da
emissão de poluentes.
Indicadores são ferramentas utilizadas para a medição de resultados. Em outras
palavras, são medidas de comparação utilizadas para verificar se o trabalho está
sendo bem executado. Eles são fundamentais em uma gestão que se prioriza resultados, pois auxiliam a cumprir aquilo que foi traçado.
Os indicadores podem abranger os seguintes aspectos:
• Financeiros – servem, por exemplo, para avaliar a empresa, podendo ser dividido em alguns grupos, como: estrutura de capital; a relação capital própria
(patrimônio líquido) e de terceiros (passivo) colocados na empresa; indicadores de liquidez (capacidade de pagamento); indicadores de rentabilidade
(mede o retorno alcançado);
• Operacionais – relação entre a quantidade de trabalho a ser realizada em relação ao tempo;
• Custos – mensuração dos gastos na execução da atividade produtiva;
• Um dos principais indicadores utilizados é o Balanced Scorecard. O BSC inicialmente era utilizado como um modelo de avaliação e performance empresarial, evoluindo-se, posteriormente, para uma metodologia de gestão
estratégica.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

6 de 67

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho
Prof. Vinicius Ribeiro

Vejamos os papéis dos indicadores:
• Transmitir as necessidades e expectativas dos clientes;
• Viabilizar o desdobramento das metas do negócio;
• Dar suporte à análise crítica dos resultados do negócio, às tomadas de
decisão e ao novo processo;
• Contribuir para a melhoria dos processos e produtos.

Os indicadores possuem uma certa hierarquização. Eles são macros quando
lidam com o nível estratégico (acompanhados pelos diretores); são intermediários quando lidam com o nível tático (acompanhado pelos gerentes); e são
elementares quando lidam com o nível operacional (acompanhado pelos supervisores).
Os indicadores estratégicos geram as informações relacionadas ao quanto
a empresa se encontra na direção da consecução de seus objetivos/missão/
visão.
Os indicadores táticos refletem a evolução dos processos intermediários,
subordinados a determinado macroprocesso, sendo a média gerência a responsável.
Os indicadores operacionais indicam o avanço ou as discrepâncias entre o
planejado e o executado, referente aos processos operacionais. São os itens
de controle (se controlam os efeitos do processo) e os itens de verificação (se
controlam as causas dos efeitos do processo).
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Os indicadores possuem atributos/características fundamentais. Vejamos.
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Questão 1    (FCC/SERGAS/2013) Um indicador é considerado ruim para a organização quando
a) o índice de absenteísmo entre os funcionários é baixo.
b) há redução considerável no desperdício de matéria-prima.
c) não há registro de acidentes de trabalho.
d) a rotatividade de pessoal é elevada.
e) não há registro de conflitos interdepartamentais.

Letra d.
Vejamos os itens, lembrando que o examinador quer algo negativo:
a) Índice de absenteísmo mede o número de faltas dos funcionários. Se está baixo
é porque está bom.
b) Se o desperdício está diminuindo temos um indicador bom.
c) Opa, que beleza!! Sem acidentes. Bem diferente das obras da Copa, não é?
d) Aqui sim temos um problema. Quando as pessoas trocam muito de emprego,
os empresários sempre terão novos gastos para contratar e treinar novos funcionários.
e) Muito bom. Se não tem conflito, no aspecto negativo da palavra, temos um bom
indicador.
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Existe também outra classificação de indicadores. Vejamos.

Os indicadores quantitativos, que costumam medir algo, devem ser simples,
confiáveis, de baixo custo, estáveis. Já os indicadores qualitativos, que mostram
alterações, devem ser criativos e inovadores.
Quando os indicadores medem a produtividade, eles dizem respeito ao modo
de utilizar os recursos, medindo a eficiência (foco nos esforços, indicando “como”
fazer). O seu denominador (na divisão) reflete o fator a ser avaliado.
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Na construção dos indicadores, temos quatro variáveis possíveis: custo, tempo,
quantidade e qualidade.
No caso do custo, esse pode ser unitário ou total. O tempo pode ser um prazo
estabelecido ou um tempo por tarefa. A quantidade pode ser da demanda ou da
produção. Por fim, a qualidade pode estar relacionada à satisfação do cliente ou a
padrões de qualidade estabelecidos.
Exemplo de indicador: custo total dividido pelo total de clientes atendidos; total
de produtos fabricados dividido pelo total de consumo de matéria-prima.
Quando os indicadores medem a qualidade, eles se relacionam à satisfação dos
clientes, medindo a eficácia (foco nos resultados, indicando “o que” fazer). Eles
expressam o grau de aceitação de uma determinada característica.

Questão 2    (FCC/TRT/SP/2014) Os indicadores da qualidade compõem a métrica
da qualidade e têm como conceito básico avaliar a satisfação dos clientes. Sobre
indicadores da qualidade considere:
I – São instrumentos de gestão, utilizados para medir um processo ou seus
resultados.
II – São desenvolvidos obrigatoriamente para todos os processos da organização.
III – Visam monitorar a qualidade, produtividade e capacidade.
IV – Tempo de atendimento pode ser uma característica relevante de um serviço,
que se traduz facilmente em um indicador mensurável.
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Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, III e IV.
b) I e II.
c) I e III.
d) III e IV.
e) I, II e IV.

Letra a.
Vejamos os itens.
I) Correto. A qualidade se preocupa com a maneira como se gerencia um negócio.
É preciso avaliar os processos e resultados para acompanhar a qualidade esperada.
II) Errado. O melhor é ter foco. É a adotar procedimentos em processos-chave.
III) Correto. Esse tipo de indicador deve sim se preocupar com a qualidade em si,
a produtividade e a capacidade.
IV) Correto. A demora em uma fila, por exemplo, reflete a falta de qualidade na
prestação do serviço.
A construção de sistemas de indicadores para uma política pública é fundamental tanto no momento da implementação, auxiliando no diagnóstico e contextualização de uma questão social, por exemplo, quanto na etapa de monitoramento e
avaliação da política pública, subsidiando a análise dos resultados.
Assim, os indicadores podem, de um lado, retratar as necessidades sociais
existentes, as diferenças regionais e as oportunidades de ação dos gestores. Por
outro lado, é possível dar suporte à análise crítica dos resultados da implantação
de um programa social e contribuir para a melhoria da política pública e uma nova
implementação.
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O Ministério do Planejamento possui o Guia de Orientações Básicas, que é aplicado à Gestão Pública. Nesse documento, temos a seguinte classificação das propriedades dos indicadores:
• Essenciais:
− Utilidade
− Validade
− Confiabilidade
− Disponibilidade
• Complementares:
− Simplicidade
− Clareza
− Sensibilidade
− Desagregabilidade
− Economicidade
− Estabilidade
− Mensurabilidade
− Auditabilidade

Atualmente, a gama de informações disponíveis aos gestores é um fator positivo para o êxito de uma política pública. A geração de informações estatísticas no
país é feita por meio de órgãos como o IBGE e mediante banco de dados como o
DATASUS, voltado para o tema saúde.
Apesar disso, nem sempre a escolha dos indicadores por parte dos gestores
é bem-sucedida. É preciso respeitar a peculiaridade de cada política para se ter
a melhor opção de um indicador. Não existem indicadores de que são ideais para
qualquer situação.
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Tendo em vista que cada indicador possui suas propriedades e sua natureza,
é preciso optar por aquele que melhor preenche a necessidade do gestor para retratar uma situação social ou para demonstrar a alteração promovida pela política
pública, ou seja, os impactos gerados na sociedade.
Além da melhor escolha do indicador, é preciso ficar claro que o uso desse tipo
de ferramenta não esgota a análise de problemas ou a avaliação de políticas públicas implantadas. Os indicadores devem ser encarados como uma importante ferramenta, mas ela não é, e não pode ser, a única a ser utilizada. Um grande exemplo
é o uso da geoinformação como complementaridade. Trata-se de outra maneira de
visualizar resultados, que utiliza a cartografia como ferramenta.

Questão 3    (FCC/AFR/SP/2013) Dentre os diversos tipos de indicadores de gerenciamento, aquele que visa mensurar a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos é chamado de indicador
a) estratégico.
b) de qualidade.
c) de efetividade.
d) de produtividade.
e) de capacidade.

Letra d.
A relação entre recursos consumidos e o respectivo resultado (saídas) caracteriza
a medição da produtividade.
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1.2. Balanced Scorecard
Desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, no princípio da década de 90, o
Balanced Scorecard, ou simplesmente BSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho baseada em indicadores. Trata-se de uma ferramenta bastante
difundida para uso no acompanhamento da estratégia traçada pela empresa por
meio de equilíbrio de perspectivas.
Esse método, que avalia o desempenho de uma organização, é baseado em 4
perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.
Vejamos a figura abaixo:
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Questão 4    (FCC/TRT/23ª/2016) O Balanced Score Card − BSC pode ser utilizado
como modelo de gestão estratégica, assim como mecanismo para implementação
da estratégia da entidade, bem assim como sistema de avaliação de desempenho
organizacional. Nesse contexto, o BSC prioriza o equilíbrio organizacional, a partir
de diferentes perspectivas, a saber:
a) econômica; social; corporativa e individual.
b) organizacional; conjuntural; circunstancial e prospectiva.
c) financeira; do cliente; dos processos internos; do aprendizado e crescimento.
d) otimista; moderada; cautelosa e pessimista.
e) individual; corporativa; coletiva e externa.

Letra c.
Esse método, que avalia o desempenho de uma organização, é baseado em 4 perspectivas (na seguinte ordem: financeira, clientes, processos internos e aprendizado
e crescimento.

Questão 5    (FCC/TER/RS/2010) O Balanced Scorecard, segundo o modelo de
Kaplan e Norton, traduz missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados
nas seguintes perspectivas:
a) financeira, da concorrência, do aprendizado e crescimento, dos fornecedores.
b) do cliente, dos fornecedores, dos compradores, da concorrência.
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c) dos processos internos, do aprendizado e crescimento, dos concorrentes entrantes
potenciais.
d) financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.
e) do aprendizado e crescimento, dos fornecedores, do cliente e dos processos
internos.

Letra d.
Questão bem simples. O BSC possui as seguintes perspectivas: financeira, processos internos, clientes e aprendizado e crescimento.

Questão 6    (FCC/TJ/PE/2012) A estratégia da empresa é refletida em quatro diferentes perspectivas do Balanced Scorecard. NÃO se trata de uma perspectiva do
BSC:
a) Financeira.
b) Cliente.
c) Colaboradores.
d) Processos internos.
e) Aprendizagem e renovação.

Letra c.
Questão para revisão. Basta conhecermos as quatro perspectivas: financeira, cliente,
processos internos e aprendizagem.
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Trata-se de um projeto lógico de um sistema de gestão genérico para organizações, onde o administrador de empresas deve definir e implementar (através de
um Sistema de informação de gestão, por exemplo) variáveis de controle, metas
e interpretações para que a organização apresente desempenho positivo e crescimento ao longo do tempo.
Outra tradução do BSC é Indicadores Balanceados de Desempenho, ou ainda,
para Campos (1998), Cenário Balanceado. O termo “Indicadores Balanceados” se
dá pelo fato de a escolha dos indicadores de uma organização não se restringirem
unicamente no foco econômico-financeiro.
A suficiência das quatro perspectivas do BSC para as organizações se dá na
medida em que essa ferramenta considera o balanceamento de diferentes áreas,
conferindo um caráter estratégico. Esse equilíbrio na análise sobrepõe o insuficiente controle financeiro tradicional.
As organizações também se utilizam de indicadores focados em ativos intangíveis como: desempenho de mercado junto a clientes, desempenho dos processos
internos e pessoas, inovação e tecnologia. A somatória desses fatores é que alavancará o desempenho desejado pelas organizações, consequentemente criando
valor futuro. Trata-se de um equilíbrio de indicadores.
Segundo os autores, o Balanced Scorecard reflete o equilíbrio entre objetivos de
curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores
de tendências e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de
desempenho.
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Esse conjunto abrangente de medidas serve de base para o sistema de medição
e gestão estratégica por meio do qual o desempenho organizacional é mensurado
de maneira equilibrada sob as quatro perspectivas. Dessa forma contribui-se para
que as empresas acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, ao mesmo
tempo, o progresso na construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro.
Portanto, a partir de uma visão balanceada e integrada de uma organização,
o BSC permite descrever a estratégia de forma muito clara, por intermédio das
quatro perspectivas: financeira; clientes; processos internos; aprendizado e crescimento. Sendo que todos se interligam entre si, formando uma relação de causa
e efeito.
As quatro perspectivas clássicas do BSC (financeira, clientes, aprendizagem e
desenvolvimento, e processos internos) devem ser implementadas a partir de um
diagnóstico da situação atual do órgão, sempre considerando as diretrizes estratégicas estabelecidas.
Um problema enfrentado pelo BSC é a subjetividade das perspectivas não financeiras. Nessas perspectivas, o número de indicadores é menor, tendo em vista
a dificuldade de implementá-los.
Na abordagem do BSC, é preciso respeitar a ordem de análise das perspectivas.
Assim, primeiro temos a perspectiva financeira, depois a de clientes, em terceiro os
processos internos e, por fim, o aprendizado e crescimento.
Vejamos perspectiva por perspectiva.
Financeira: descreve os resultados tangíveis da empresa em termos financeiros tradicionais. Um equilíbrio deve ser feito: entre as forças de longo prazo, que
abrange a profundidade, e as de curto prazo, com foco na lucratividade.
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Cliente: inclui vários indicadores para o acompanhamento de resultados de
uma estratégia bem formulada/implementada:
• Satisfação do cliente;
• Retenção dos clientes;
• Rentabilidade dos clientes;
• Participação de mercado (share);
• Participação nas compras dos clientes.

Processos Internos: há dois componentes vitais:
• Valor para o cliente;
• Melhorar os processos e reduzir custos para a dimensão produtividade da
perspectiva financeira.

Há 4 agrupamentos de processos:
• Gestão Operacional;
• Gestão de Clientes;
• Inovação;
• Regulatórios e sociais.

Aprendizado e Crescimento: aqui são descritos os ativos intangíveis e o papel deles na organização. Há três categorias:
• Capital Humano: talento, know how;
• Capital da Informação: a plataforma deve ser complexa para evitar cópias. A
interface do usuário, entretanto, deve ser simples;
• Capital da Organização: toda organização focada nas mudanças, com a cultura
difundida pelos empregados.
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Questão 7    (FCC/TJ/PE/2012) Um significado do Balanced Scorecard (BSC), de
forma objetiva para os colaboradores de uma organização, é
a) um sistema de controle gerencial.
b) um conjunto de indicadores financeiros.
c) um sistema, que traduz a estratégia em objetivos, medidas, metas e iniciativas.
d) um painel de informações gerenciais.
e) uma lista de indicadores-chave de performance.

Letra c.
A grande aplicação do BSC é a tradução da estratégia da empresa em objetivos,
medidas, metas e iniciativas. É uma maneira de alinhar o dia a dia da empresa com
a estratégia estipulada. Com o BSC, a empresa passa a ter condições de unir esforços (considerando as 4 perspectivas) para caminhar rumo à estratégia.

Questão 8    (FCC/TER/PE/2011) A empresa Directa utiliza o BSC - Balanced Scorecard como pedra angular de suas ações estratégicas. Diante da missão e visão definidas no Mapa Estratégico, a gestão da competência de seus colaboradores, com
o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, é um dos objetivos
estratégicos alinhados com a perspectiva
a) dos processos externos.
b) financeira.
c) do cliente.
d) dos processos internos.
e) de aprendizado e crescimento.
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Letra e.
É no aprendizado e crescimento que eu me preocupo com o capital humano, com
as pessoas da organização. Nesse sentido, efetuar a gestão da competência, mapeando conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), condiz com a valorização desse
capital, já que a empresa passa a saber do que precisa com relação a competências
e o que possui, podendo desenvolver focando nas lacunas existentes.

Questão 9    (FCC/TCE/GO/2014) Considere uma empresa prestadora de serviços
cuja estratégia seja voltada para soluções complexas para os clientes. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, utilizando BSC, há 3 tipos de capitais que são:
a) humano, organizacional e informacional.
b) social, intelectual e reputacional.
c) processual, estrutural e sistêmico.
d) comportamental, científico e informacional.
e) intelectual, processual e estrutural.

Letra a.
a) Correta. No aprendizado e crescimento, temos o capital humano (talento), o capital da informação (plataformas) e o capital da organização (foco nas mudanças).
b) Incorreta. O intelecto pode ser relacionado ao capital humano. Os demais não
foram citados.
c
 ) Incorreta. Estrutural e sistêmico relacionam-se com a organização. Tão somente.
d) Incorreta. Somente o informacional foi citado.
e) Incorreta. Capital processual não está correto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

22 de 67

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho
Prof. Vinicius Ribeiro

O BSC e Seus Componentes
O Balanced Scorecard possui determinados componentes, que são diferentes
das perspectivas, que vimos acima (financeira, aprendizado e crescimento, clientes
e processos internos). Os componentes prestam auxílio ao acompanhamento daquelas perspectivas.
São cinco os componentes. Vejamos:
• Mapa Estratégico: descreve a estratégia da empresa por meio da relação
dos objetivos distribuídos nas quatro perspectivas.
• Objetivo Estratégico: aquilo que se almeja, aquilo que se quer alcançar. O
objetivo estratégico representa algo crítico (determinante) para o sucesso de
uma organização.
• Indicador: a maneira como se mede/acompanha o êxito de atingimento do
objetivo.
• Meta: nível de desempenho ou taxa de melhoria necessária para se chegar
ao resultado pretendido.
• Plano de Ação: são planos necessários para se alcançar os objetivos pretendidos. Esse plano serve para colocar aquilo que foi traçado em prática.

A tabela abaixo mostra a maneira como se cruzam componentes e perspectivas:

Financeira

Clientes

Processos Internos

Aprendizado e
Crescimento

Mapa
Objetivos Estratégicos
Indicadores
Metas
Plano de Ação
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Questão 10    (FCC/TJ/PE/2012) As ferramentas para traduzir as declarações estratégicas genéricas em hipóteses, objetivos, indicadores e metas específicas são
fornecidas pelo Balanced Scorecard (BSC) que, nessa perspectiva conceitual,
a) narra a história da estratégia.
b) cria a consciência estratégica nos colaboradores.
c) explica o destino estratégico da organização.
d) estimula o diálogo na organização.
e) coloca a visão em movimento.

Letra e.
O BSC faz com que a visão traçada na estratégia seja colocada em prática (visão
em movimento), por meio do balanceamento das perspectivas.

Questão 11    (FCC/TRT/SP/2014) Segundo Kaplan & Norton, o Balanced Scorecard
é uma ferramenta, que materializa a visão e a estratégia da organização. Ao se implantar essa ferramenta, a organização deve considerar os seguintes componentes:
a) objetivos estratégicos, metas, indicadores e responsabilidade social.
b) financeiro, cliente, desenvolvimento de pessoas e processos.
c) objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos operacionais.
d) planos de Ação, indicadores e ferramentas da qualidade.
e) mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação.
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Letra e.
Não podemos confundir perspectivas (financeira, clientes, processos internos e
aprendizado e crescimento) com componentes. Os componentes são: mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação.

Questão 12    (FCC/DPE/SP/2015) Na elaboração de seu planejamento estratégico,
uma organização pública analisou as seguintes perspectivas:
1. Financeira;
2. Clientes;
3. Processos internos;
4. Aprendizado e crescimento.

Essas perspectivas fazem parte do tipo de planejamento denominado:
a) Análise SWOT.
b) Ciclo PDCA.
c) Balanced Scorecard.
d) Administração por objetivos.
e) Planejamento tático.

Letra c.
Isso é BSC, que balanceia quatro perspectivas para acompanhar o desempenho da
organização: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.
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Durante as fases de construção e incorporação do BSC, podemos destacar três
papéis desempenhados, que são fundamentais:
• Arquiteto: é um alto executivo da organização, que é designado para construir o BSC e para incluí-lo no sistema gerencial.
• Comunicador: precisa conquistar o apoio e a adesão de todos os membros
da empresa em prol da implementação do novo sistema gerencial.
• Agente de mudanças: é representante do executivo principal. Ele deve
adaptar a atividade gerencial à nova realidade vivida pela organização.

Por fim, cabe mencionar os quatro processos para a implementação do BSC:
• Traduzir a visão e a estratégia
• Efetuar o planejamento, estabelecer metas e realizar o alinhamento das iniciativas estratégicas
• Aprimorar o feedback e o aprendizado estratégico
• Realizar a comunicação e associar objetivos e medidas estratégicas.

1.3. Mapa Estratégico
Ainda tratando do BSC, outro conceito importante é o de mapa estratégico. O
mapa, que pode ser utilizado tanto na iniciativa privada quanto na administração
pública, é uma ferramenta, que serve como base para priorização de recursos, explicitando também relações de causa e efeito entre ações individuais e resultados
para a empresa. Normalmente, através do mapa estratégico, fica claro como ativos
intangíveis geram valores tangíveis.
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O grande propósito do mapa estratégico é equilibrar ideias contraditórias, baseando-se em proposições diferenciadas de valores para os clientes. Além disso,
visa fornecer as reais estratégias do negócio, auxiliando também na viabilização da
união de forças para superação de problemas e dificuldades referentes a mudanças
do cenário.
O mapa estratégico, para nós que vimos o Balanced Scorecard, é moleza. Por
quê? Simplesmente porque ele utiliza as mesmas ferramentas do BSC. Nesse sentido, o objetivo é fornecer um modelo para representação da organização, por meio
das perspectivas do aprendizado e crescimento, dos processos internos, dos clientes e do aspecto financeiro.
O mapa estratégico, porém, acrescenta mais uma camada ao BSC, pois demonstra a dimensão temporal da estratégia, além de adicionar um nível de detalhe,
que aprimora a clareza e o foco. Podemos dizer que o BSC traduz os objetivos do
mapa estratégico em indicadores e metas.
Vejamos os princípios, que norteiam o mapa estratégico:
• A estratégia equilibra forças contraditórias – balanceamento das contradições;
• A estratégia fundamenta-se na proposição de valores diferenciada para os
clientes;
• Os processos internos geram valor;
• Dentro da estratégia, existem temas complementares e simultâneos, sendo
que o alinhamento estratégico determina o valor dos ativos intangíveis.
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Vamos visualizar o mapa estratégico e, ao mesmo tempo, comparar o processo
na iniciativa privada e na administração pública.
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É importante fixar que o BSC é aplicável ao setor público (lógico, com adaptações). Os autores dessa ferramenta não desencorajam essa utilização de maneira
alguma.

Questão 13    (FCC/TER/RS/2010) Tratando-se do Mapa Estratégico do TRE-RS, os
objetivos estratégicos: 1) prestar serviços com excelência; 2) fortalecer as relações
institucionais e 3) responsabilidade socioambiental são vinculados às perspectivas:
a) Sociedade e Processos Internos.
b) Visão e Sociedade.
c) Visão, Processos Internos e Recursos.
d) Processos Internos e Recursos.
e) Sociedade, Processos Internos e Recursos.

Letra a.
Pessoal, como estamos falando de um órgão público, os serviços são prestados para
a sociedade. Os dois outros itens representam melhorias nos processos internos.

Questão 14    (FCC/TER/PE/2011) O Mapa Estratégico da empresa INTERLIGA S/C
está delineado, pela metodologia Balanced Scorecard nas perspectivas da sociedade, dos processos internos, das pessoas e da infraestrutura. As perspectivas dos
processos internos e de pessoas tratam da eficiência operacional, atuação institucional e saúde e bem-estar dos seus empregados, os quais são variáveis
a) não controláveis e do ambiente externo.
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b) não controláveis e do ambiente interno.
c) controláveis e do ambiente externo.
d) controláveis e do ambiente interno.
e) transversais e não controláveis do ambiente externo.

Letra d.
Esse é o tipo de questão, que trava o candidato já no enunciado. Veja que as perspectivas colocadas não refletem a teoria que tratamos aqui sobre o BSC. Mas isso
não importa para resolvermos a questão. Não vamos brigar com enunciado, ok?
Quando tratamos de eficiência operacional, de atuação da instituição e da saúde
e bem-estar dos empregados, estamos lidando com variáveis que são internas à
empresa. Elas não estão na sociedade ou no mercado ou no governo.
Nesse mesmo raciocínio, devemos entender que eu consigo controlar aquilo que
está dentro da minha empresa. Assim, temos como resposta a letra d.
Variáveis transversais são aquelas que tratam de vários temas ao mesmo tempo.

Questão 15    (FCC/PREF. TERESINA/2016) Considere que a Prefeitura de Picos − PI
deseja implantar uma ferramenta de gestão da qualidade, na Administração Municipal. Deseja um modelo, que seja capaz de monitorar seu desempenho administrativo, dentro do escopo mais amplo do planejamento estratégico. Quer que esse
sistema de medição de desempenho vá além das medidas contábeis e financeiras
tradicionais, contemplando, também, as perspectivas do público, dos processos internos, do aprendizado e do crescimento, relacionando-as através de uma relação
de causa e efeito.
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A ferramenta que melhor contempla as necessidades da Prefeitura de Picos, nessa
situação hipotética, é:
a) as Cartas de Controle.
b) o Modelo da Espinha de Peixe.
c) o Balanced Scorecard.
d) o Diagrama de Pareto.
e) o Fluxograma.

Letra c.
a) Incorreta. Ferramenta, que relaciona dados com o tempo.
b) Incorreta. Diagrama de causa e efeito.
c) Correta. Desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, no princípio da década
de 90, o Balanced Scorecard, ou simplesmente BSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho baseada em indicadores. Esse método, que avalia o
desempenho de uma organização, é baseado em 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.
d) Incorreta. Diagrama de priorização.
e) Incorreta. Representação de sequenciamento de processos.
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RESUMO
Indicadores
• Adaptáveis
• Representativos
• Simples
• Rastreáveis
• Disponíveis
• Econômicos
• Práticos
• Estáveis
BSC
• Financeira: descreve os resultados tangíveis da empresa em termos financeiros tradicionais. Um equilíbrio deve ser feito: entre as forças de longo prazo,
que abrange a profundidade, e as de curto prazo, com foco na lucratividade
• Cliente: inclui vários indicadores para o acompanhamento de resultados de
uma estratégia bem formulada/implementada:
− Satisfação do cliente;
− Retenção dos clientes;
− Rentabilidade dos clientes;
− Participação de mercado (share);
− Participação nas compras dos clientes.
• Processos Internos: há dois componentes vitais:
− Valor para o cliente;
− Melhorar os processos e reduzir custos para a dimensão produtividade da
perspectiva financeira.
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• Há 4 agrupamentos de processos:
− Gestão Operacional;
− Gestão de Clientes;
− Inovação;
− Regulatórios e sociais.
• Aprendizado e Crescimento: aqui são descritos os ativos intangíveis e o
papel deles na organização. Há três categorias:
− Capital Humano: talento, know how;
− Capital da Informação: a plataforma deve ser complexa para evitar cópias.
A interface do usuário, entretanto, deve ser simples;
− Capital da Organização: toda organização focada nas mudanças, com a
cultura difundida pelos empregados.
Mapa Estratégico
Perspectiva
financeira

Perspectiva de
processos
internos

Perspectiva de
aprendizado e
crescimento

desempenho
operacional

retrabalho

sugestão dos
empregados

moral dos
empregados
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• No mapa estratégico, registram-se os aspectos, que devem ser aprimorados.
• O mapa estratégico abarca elementos tanto do diagnóstico estratégico do
ambiente interno quanto do plano de ação.
• Em um mapa estratégico, os indicadores do BSC estabelecem uma relação de
causa e efeito entre os vetores e o resultado da estratégia.
• A elaboração do mapa estratégico auxilia a construção do plano de ação, uma
vez que evidencia os vínculos entre os diversos scorecards e as ações que as
empresas devem executar na geração de valor para os acionistas.
• Um mapa estratégico deve contemplar os objetivos estratégicos, que poderão
estar desdobrados em todas as perspectivas e temas previstos.
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QUESTÕES COMENTADAS EM AULA
Questão 1    (FCC/SERGAS/2013) Um indicador é considerado ruim para a organização quando
a) o índice de absenteísmo entre os funcionários é baixo.
b) há redução considerável no desperdício de matéria-prima.
c) não há registro de acidentes de trabalho.
d) a rotatividade de pessoal é elevada.
e) não há registro de conflitos interdepartamentais.
Questão 2    (FCC/TRT/SP/2014) Os indicadores da qualidade compõem a métrica
da qualidade e têm como conceito básico avaliar a satisfação dos clientes. Sobre
indicadores da qualidade considere:
I – São instrumentos de gestão, utilizados para medir um processo ou seus
resultados.
II – São desenvolvidos obrigatoriamente para todos os processos da organização.
III – Visam monitorar a qualidade, produtividade e capacidade.
IV – Tempo de atendimento pode ser uma característica relevante de um serviço,
que se traduz facilmente em um indicador mensurável.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, III e IV.
b) I e II.
c) I e III.
d) III e IV.
e) I, II e IV.
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Questão 3    (FCC/AFR/SP/2013) Dentre os diversos tipos de indicadores de gerenciamento, aquele que visa mensurar a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos é chamado de indicador
a) estratégico.
b) de qualidade.
c) de efetividade.
d) de produtividade.
e) de capacidade.
Questão 4    (FCC/TRT/23ª/2016) O Balanced Score Card − BSC pode ser utilizado
como modelo de gestão estratégica, assim como mecanismo para implementação
da estratégia da entidade, bem assim como sistema de avaliação de desempenho
organizacional. Nesse contexto, o BSC prioriza o equilíbrio organizacional, a partir
de diferentes perspectivas, a saber:
a) econômica; social; corporativa e individual.
b) organizacional; conjuntural; circunstancial e prospectiva.
c) financeira; do cliente; dos processos internos; do aprendizado e crescimento.
d) otimista; moderada; cautelosa e pessimista.
e) individual; corporativa; coletiva e externa.
Questão 5    (FCC/TER/RS/2010) O Balanced Scorecard, segundo o modelo de
Kaplan e Norton, traduz missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados
nas seguintes perspectivas:
a) financeira, da concorrência, do aprendizado e crescimento, dos fornecedores.
b) do cliente, dos fornecedores, dos compradores, da concorrência.
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c) dos processos internos, do aprendizado e crescimento, dos concorrentes entrantes potenciais.
d) financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.
e) do aprendizado e crescimento, dos fornecedores, do cliente e dos processos
internos.
Questão 6    (FCC/TJ/PE/2012) A estratégia da empresa é refletida em quatro diferentes perspectivas do Balanced Scorecard. NÃO se trata de uma perspectiva do BSC:
a) Financeira.
b) Cliente.
c) Colaboradores.
d) Processos internos.
e) Aprendizagem e renovação.
Questão 7    (FCC/TJ/PE/2012) Um significado do Balanced Scorecard (BSC), de
forma objetiva para os colaboradores de uma organização, é
a) um sistema de controle gerencial.
b) um conjunto de indicadores financeiros.
c) um sistema que traduz a estratégia em objetivos, medidas, metas e iniciativas.
d) um painel de informações gerenciais.
e) uma lista de indicadores-chave de performance.
Questão 8    (FCC/TER/PE/2011) A empresa Directa utiliza o BSC - Balanced Scorecard como pedra angular de suas ações estratégicas. Diante da missão e visão definidas no Mapa Estratégico, a gestão da competência de seus colaboradores, com
o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, é um dos objetivos
estratégicos alinhados com a perspectiva
a) dos processos externos.
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b) financeira.
c) do cliente.
d) dos processos internos.
e) de aprendizado e crescimento.
Questão 9    (FCC/TCE/GO/2014) Considere uma empresa prestadora de serviços
cuja estratégia seja voltada para soluções complexas para os clientes. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, utilizando BSC, há 3 tipos de capitais que são:
a) humano, organizacional e informacional.
b) social, intelectual e reputacional.
c) processual, estrutural e sistêmico.
d) comportamental, científico e informacional.
e) intelectual, processual e estrutural.
Questão 10    (FCC/TJ/PE/2012) As ferramentas para traduzir as declarações estratégicas genéricas em hipóteses, objetivos, indicadores e metas específicas são
fornecidas pelo Balanced Scorecard (BSC) que, nessa perspectiva conceitual,
a) narra a história da estratégia.
b) cria a consciência estratégica nos colaboradores.
c) explica o destino estratégico da organização.
d) estimula o diálogo na organização.
e) coloca a visão em movimento.
Questão 11    (FCC/TRT/SP/2014) Segundo Kaplan & Norton, o Balanced Scorecard
é uma ferramenta que materializa a visão e a estratégia da organização. Ao se implantar essa ferramenta, a organização deve considerar os seguintes componentes:
a) objetivos estratégicos, metas, indicadores e responsabilidade social.
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b) financeiro, cliente, desenvolvimento de pessoas e processos.
c) objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos operacionais.
d) planos de Ação, indicadores e ferramentas da qualidade.
e) mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação.
Questão 12    (FCC/DPE/SP/2015) Na elaboração de seu planejamento estratégico,
uma organização pública analisou as seguintes perspectivas:
1. Financeira;
2. Clientes;
3. Processos internos;
4. Aprendizado e crescimento.

Essas perspectivas fazem parte do tipo de planejamento denominado:
a) Análise SWOT.
b) Ciclo PDCA.
c) Balanced Scorecard.
d) Administração por objetivos.
e) Planejamento tático.
Questão 13    (FCC/TER/RS/2010) Tratando-se do Mapa Estratégico do TRE-RS, os
objetivos estratégicos: 1) prestar serviços com excelência; 2) fortalecer as relações
institucionais e 3) responsabilidade socioambiental são vinculados às perspectivas:
a) Sociedade e Processos Internos.
b) Visão e Sociedade.
c) Visão, Processos Internos e Recursos.
d) Processos Internos e Recursos.
e) Sociedade, Processos Internos e Recursos.
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Questão 14    (FCC/TER/PE/2011) O Mapa Estratégico da empresa INTERLIGA S/C
está delineado, pela metodologia Balanced Scorecard nas perspectivas da sociedade, dos processos internos, das pessoas e da infraestrutura. As perspectivas dos
processos internos e de pessoas tratam da eficiência operacional, atuação institucional e saúde e bem-estar dos seus empregados, os quais são variáveis
a) não controláveis e do ambiente externo.
b) não controláveis e do ambiente interno.
c) controláveis e do ambiente externo.
d) controláveis e do ambiente interno.
e) transversais e não controláveis do ambiente externo.
Questão 15    (FCC/PREF. TERESINA/2016) Considere que a Prefeitura de Picos − PI
deseja implantar uma ferramenta de gestão da qualidade, na Administração Municipal. Deseja um modelo que seja capaz de monitorar seu desempenho administrativo, dentro do escopo mais amplo do planejamento estratégico. Quer que esse
sistema de medição de desempenho vá além das medidas contábeis e financeiras
tradicionais, contemplando, também, as perspectivas do público, dos processos internos, do aprendizado e do crescimento, relacionando-as através de uma relação
de causa e efeito.
A ferramenta que melhor contempla as necessidades da Prefeitura de Picos, nessa
situação hipotética, é:
a) as Cartas de Controle.
b) o Modelo da Espinha de Peixe.
c) o Balanced Scorecard.
d) o Diagrama de Pareto.
e) o Fluxograma.
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QUESTÕES DE CONCURSOS
Questão 16    (FCC/TRF/3ª/2016) O Balanced Scorecard − BSC corresponde a um
modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão e estratégia da organização
a um conjunto de indicadores
a) classificados como forças, fraquezas, ameaças e desafios.
b) divididos entre individuais e corporativos.
c) que levam em conta, entre outras, a perspectiva dos clientes.
d) entre os quais predominam os de natureza procedimental.
e) dos quais se excluem os de natureza estritamente financeira.
Questão 17    (FCC/DPE/RR/2015) Na avaliação de um programa de transferência
de renda, é considerado o número de famílias que saíram da pobreza como um
indicador de impacto, que se refere a
a) accountability.
b) eficácia.
c) eficiência.
d) economicidade.
e) efetividade.
Questão 18    (FCC/TRT/2ª/2014) Para melhorar a sua produtividade, a empresa
“X” utiliza- se de indicadores de desempenho. As ausências e atrasos dos empregados estão retratados no indicador denominado
a) Custo médio per capita.
b) Turnover.
c) Rotatividade de pessoal.
d) Absenteísmo.
e) Número médio de empregados.
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Questão 19    (FCC/TCE/GO/2014) Proposto por Kaplan e Norton em 1992, é um
modelo de medição de desempenho ou de gestão estratégica cuja principal característica é a relação de indicadores financeiros e não-financeiros, explicitando as
relações causa-efeito entre seus indicadores de forma sistêmica. Trata-se
a) da análise SWOT.
b) da engenharia do conhecimento.
c) da modelagem do conhecimento.
d) do balanced scorecard.
e) da análise do conhecimento.
Questão 20    (FCC/SEFAZ/RJ/2014) Um gestor, insatisfeito com os resultados da
equipe, decidiu implantar indicadores para melhorar a performance das pessoas,
utilizando a fórmula abaixo:

O índice “Y” é oficialmente denominado
a) Outplacement.
b) Turnover.
c) Absenteísmo.
d) Produtividade de pessoal.
e) Job rotation.
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Questão 21    (FCC/TRT/16ª/2014) Sobre Indicadores de Desempenho é correto
afirmar:
a) Uma das dimensões de análise é a Eficiência, que avalia a relação entre os resultados alcançados e os objetivos que motivaram a atuação institucional.
b) Não servem de apoio à tomada de decisão.
c) As variáveis componentes são: custo, tempo e qualidade.
d) A utilização deles permite que as organizações consigam focar em todas as áreas e processos, levando a transformações estruturais e funcionais.
e) O IDH, muito utilizado na gestão das políticas públicas, é o resultado da ponderação de três temas distintos (economia, saúde e educação).
Questão 22    (FCC/TRT/15ª/2013) Segundo os idealizadores do Balanced Scorecard
- BSC, Norton e Kaplan, as empresas têm utilizado essa metodologia para “alinhar
os objetivos individuais e da unidade com a estratégia adotada pela empresa; vincular os objetivos estratégicos com as metas de longo prazo e com os orçamentos
anuais; e revisar periodicamente a estratégia, focando o aprendizado e a melhoria
desta”. O BSC prioriza o equilíbrio organizacional a partir de quatro perspectivas,
entre as quais NÃO se insere a perspectiva
a) dos clientes: analisa como a organização é vista pelo cliente e como ela pode
atendê-lo da melhor maneira possível.
b) dos processos internos: refere-se aos processos de negócios em que a organização precisa ter excelência.
c) do aprendizado e crescimento: analisa a capacidade da organização para melhorar continuamente e se preparar para obter sucesso no futuro.
d) financeira: as medidas financeiras demonstram as consequências econômicas
das ações consumadas.
e) da mudança: corresponde ao mapa estratégico do BSC, decorrente do feedback
institucional recebido.
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Questão 23    (FCC/TER/CE/2012) O modelo de gestão pública gerencial adotado
recentemente, deve utilizar-se de técnicas de elaboração de planos alinhando a estratégia aos programas de governo, bem como o desempenho projetado deve ser
mensurado, a fim de permitir o controle pelos tribunais de contas. A mensuração
depende da escolha de fatores críticos de sucesso e o estabelecimento de indicadores- chave de desempenho. Nas organizações privadas uma ferramenta e sistema
de informação atualizados tem utilizado indicadores financeiros e não-financeiros
de desempenho em quatro perspectivas: (financeira, clientes, processos internos
e aprendizado/crescimento), que se inter-relacionam, enfatizando a perspectiva
financeira. Nas organizações públicas, essa ferramenta tem sido utilizada com parcimônia e adaptações às características próprias de cada área, ministério, secretaria, prefeitura, ou entidade da administração indireta entendendo que a ênfase não
deve ser a financeira. A ferramenta mencionada refere-se a
a) Balanced Scorecard - BSC.
b) Plano Plurianual - PPA.
c) Lei de Diretrizes Estratégicas - LDO.
d) Modelo SPI/MPOG.
e) Mapa de Produtos - TCU.
Questão 24    (FCC/TRF/2ª/2012) Indicador de desempenho estratégico que mede
o grau de satisfação, o valor agregado e os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou projetos no contexto em geral:
a) economicidade.
b) execução.
c) eficiência.
d) efetividade.
e) excelência.
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Questão 25    (FCC/MPE/AP/2012) Um fator indicativo de resultados de um módulo
de treinamento é:
a) material didático.
b) horas do instrutor.
c) despesas com pessoal.
d) inteligência emocional.
e) aumento da produtividade.
Questão 26    (FCC/AL/SP/2016) Suponha que determinada sociedade de economia
mista controlada pelo Estado de Mato Grosso do Sul pretenda utilizar, como ferramenta em seu processo de planejamento estratégico e avaliação de desempenho, o
Balanced Scorecard. Além da financeira, a referida metodologia considera também,
de forma equilibrada, as seguintes perspectivas:
a) clientes, processos internos e aprendizado.
b) missão, visão e valores.
c) desafios e oportunidades.
d) análise interna e análise externa.
e) forças, fraquezas e cenários.
Questão 27    (FCC/TRT/14ª/2016) O Balanced Scorecard é um instrumento de
apoio à gestão estratégica, que visa fornecer uma visão de conjunto dos fatores
críticos de sucesso para as organizações e enfatiza as seguintes dimensões ou
perspectivas, EXCETO:
a) Financeira.
b) Processos internos.
c) Aprendizagem organizacional.
d) Política.
e) Mercadológica (do cliente).
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Questão 28    (FCC/TRT/9ª/2010) O indicador de desempenho que afere os impactos gerados pelos produtos e serviços, processos ou projetos de um determinado
sistema (organização, programa, política pública, rede) no beneficiário final, é
denominado indicador de
a) efetividade.
b) eficiência.
c) eficácia.
d) economicidade.
e) excelência.
Questão 29    (FCC/SEFAZ/PI/2015) Uma das metodologias bastante utilizada
para viabilizar a avaliação e mensuração do desempenho das instituições, tanto
privadas como governamentais, alinhada com o modelo de gestão estratégica, é
o Balanced Scorecard - BSC, que
a) prioriza os indicadores ligados ao aprendizado operacional, que substituem os
de natureza estritamente financeira.
b) utiliza a gestão por competências como principal ferramenta de definição estratégica.
c) se fundamenta no conceito de reengenharia, com ampla revisão de processos
e procedimentos.
d) utiliza o mapa estratégico para definição dos indicadores alinhados às guias
operacionais.
e) alinha missão, visão e estratégias a conjunto equilibrado de indicadores, financeiros e não financeiros.
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Questão 30    (FCC/TRT/23ª/2011) Com relação à classificação dos indicadores de
gestão, considere as afirmativas abaixo.
I – Indicadores de produtividade permitem medir a eficiência na aplicação dos
recursos para a geração de bens e serviços.
II – Indicadores de qualidade visam aperfeiçoar processos e expressam a eficácia
na obtenção da conformidade do produto e do processo.
III – Indicadores de desempenho são fundamentais para as organizações contemporâneas.
IV – Indicadores de resultados são utilizados na monitoração do grau de sucesso
dos objetivos perseguidos, que dependem exclusivamente das competências
da empresa, visto não serem influenciados por fatores externos.
V – Indicadores que não espelhem esforços e metas dos programas internos de
melhorias dizem muito pouco à organização.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, II, III e V.
b) II, III e IV.
c) I e V.
d) II, IV e V.
e) I, III, IV e V.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

47 de 67

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho
Prof. Vinicius Ribeiro

Questão 31    (FCC/TCE/GO/2009) Em um mapa estratégico do balance scorecard, a
a) perspectiva financeira descreve os resultados intangíveis da estratégia, uma
vez que se espera sua concretização no longo prazo.
b) perspectiva do cliente estabelece a proposição de valor para os clientes-alvo
que, por sua vez, define o contexto para a criação de valor a partir dos ativos
intangíveis.
c) essência da execução da estratégia é representada pela perspectiva dos
clientes internos e a organização deve buscar o alinhamento consistente das
ações e habilidades que agregam valor.
d) identificação de todos os processos que exercem algum impacto sobre a estratégia e que agregam algum valor para a organização ocorre na perspectiva
dos processos internos.
e) perspectiva do aprendizado e do crescimento define os ativos tangíveis essenciais para a estratégia e estão relacionados aos cargos, sistemas e clima
organizacional necessários para suportar os processos internos que criam valor.
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Questão 32    (FCC/SEFAZ/SP/2013) O Ministério da Fazenda divulgou, no Relatório
de Gestão do Exercício de 2011 de uma unidade da federação, o seguinte mapa
estratégico baseado nas diretrizes do BSC:
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A associação correta das quatro perspectivas do BSC com as quatro perspectivas
do mapa estratégico do MF é:
a) Clientes/Unidades Usuárias; Aprendizado e Crescimento/Pessoas; Financeira/
Finanças; Processos internos/Processos- Aquisições.
b) Clientes/Unidades Usuárias; Aprendizado e Crescimento/Pessoas; Financeira/
Processos-Aquisições; Processos internos/Finanças.
c) Clientes/Unidades Usuárias; Funcionários/Pessoas; Econômica/Finanças; Processos/Processos-Aquisições.
d) Clientes/Pessoas; Aprendizado e Crescimento/Unidades Usuárias; Financeira/
Finanças; Processos internos/Processos- Aquisições.
e) Usuários/Unidades Usuárias; Crescimento/Pessoas; Econômica/Processos-Aquisições; Processos financeiros/Finanças.
Questão 33    (FCC/TRT/24ª/2017) O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
desenvolveu o mapa estratégico do PETI 2015-2020 mostrado na figura abaixo.
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No mapa estratégico, de acordo com os fundamentos do Balanced Scorecard −
BSC,
a) a divisão indicada por II corresponde à perspectiva de Aprendizado e Crescimento.
b) na perspectiva correspondente aos Processos Internos, “Divulgar as atividades de TIC” e “Apoiar a efetividade da prestação jurisdicional” são os objetivos
estratégicos.
c) não estão contempladas todas as perspectivas, embora os indicadores estratégicos devam estar diretamente associados aos objetivos estratégicos apresentados
no mapa, representando uma relação de causa e efeito.
d) a divisão indicada por I corresponde à perspectiva de Processos Internos.
e) o objetivo estratégico “Garantir a infraestrutura de TIC”, está relacionado à perspectiva Financeira.
Questão 34    (FCC/TRT/9ª/2015) Entre as metodologias frequentemente utilizadas
pelas organizações para implementação de seu planejamento estratégico está o
Balanced Scorecard − BSC, que propõe, entre seus princípios,
I – traduzir a estratégia em guias operacionais.
II – mobilizar a mudança por meio da liderança executiva.
III – transformar todos os objetivos em indicadores de natureza financeira.
Está correto o que se afirma APENAS em:
a) III.
b) I.
c) I e II.
d) I e III.
e) III e II.
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Questão 35    (FCC/TER/AP/2015) Imagine que uma determinada entidade integrante da Administração Pública pretenda implementar uma metodologia de Planejamento Estratégico visando à melhoria dos serviços disponibilizados ao cidadão e o alinhamento com as políticas públicas determinadas para sua execução,
bem como a avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Entre as ferramentas disponíveis e consagradas para o atingimento dos objetivos almejados,
poderá utilizar
a) o Balanced Score Card − BSC, que contempla um conjunto equilibrado de indicadores financeiros e não financeiros.
b) a Gestão por Competências, que alinha visão, missão e estratégias de atuação
da organização.
c) o BMP − Business Process Management, que indica os resultados que poderão
ser alcançados em diferentes cenários projetados.
d) o Ciclo PDCA, que possui foco no enxugamento organizacional (downsizing)
como forma de propiciar o aumento da eficiência na prestação dos serviços e a valorização dos melhores colaboradores.
e) o CPM − Critical Path Method, denominado método do caminho crítico, que identifica os principais desafios e oportunidades da organização.
Questão 36    (FCC/TRT/13ª/2014) O Balanced Scorecard - BSC, cujos mentores
são Robert Kaplan e David Norton, é
a) um sistema de avaliação de desempenho organizacional que contempla apenas
indicadores financeiros.
b) um mecanismo para formulação da estratégia da instituição voltado à missão de
futuro e visão de longo prazo.
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c) um modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão e estratégias a um
conjunto de indicadores financeiros e não financeiros.
d) uma metodologia para avaliação e desenvolvimento de competências individuais
orientada pelo denominado mapa estratégico.
e) uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional e não individual,
baseada em guias operacionais.
Questão 37    (FCC/TER/PE/2011) As metas estratégicas da empresa Directa constituem a matéria-prima da avaliação, cuja mensuração de desempenho se dá por
meio de indicadores. O indicador de desempenho vinculado ao grau de satisfação,
valor agregado e a transformação produzida no contexto geral é o de
a) economicidade.
b) eficácia.
c) excelência.
d) efetividade.
e) eficiência.
Questão 38    (FCC/ELETROBRÁS/ELETROSUL/2016) O Balanced Scorecard − BSC é
um conhecido modelo de gestão estratégica e avaliação de desempenho organizacional que apresenta, entre suas características,
a) priorização de indicadores financeiros, que contemplam pontuação superior aos
organizacionais.
b) equilíbrio entre diversas perspectivas, incluindo a dos processos internos.
c) negativa do conceito de top-down, propondo que se parta do particular para o
geral.
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d) instituição do mapa estratégico, que contempla medidas quantitativas para
cada indicador.
e) fixação exclusivamente de metas de curto prazo, em contraposição a outros
modelos gerenciais.
Questão 39    (FCC/PREFEITURA DE TERESINA/PI/2016) O Balanced Scorecard
tem sido utilizado por diversas organizações públicas como um sistema de gestão estratégica de longo-prazo. Esta ferramenta evidencia que as medidas financeiras e não financeiras devem fazer parte do sistema de informações para funcionários de todos os níveis da organização, tendo o elo final do seu processo na
a) indicação dos objetivos e das medidas para os processos internos.
b) formulação dos indicadores de valor econômico adicionado ao acionista.
c) determinação de metas financeiras.
d) perspectiva de aprendizado e crescimento.
e) definição das metas relacionadas às perspectivas dos clientes.
Questão 40    (FCC/AL/PE/2014) No tocante às características do Balanced Scorecard − BSC, é correto afirmar:
a) a estratégia é ponto de chegada de todo processo de gestão.
b) orçamentos anuais ganham autonomia perante o orçamento de longo prazo.
c) existe alinhamento de metas do topo à base da organização.
d) os indicadores não podem ser vinculados à implementação da estratégia.
e) o sistema gerencial é desenhado para controle operacional e vinculado ao
orçamento.
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Questão 41    (FCC/TER/AC/2010) A principal característica do Balanced Scorecard
(BSC) é
a) possibilitar o acompanhamento da gestão estratégia por meio de indicadores de
desempenho.
b) estabelecer a relação de causa e efeito entre as ações e resultados.
c) assegurar os recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.
d) assegurar que a gestão estratégica ocorra em um determinado período de tempo.
e) constatar os motivos e causas de problemas.
Questão 42    (FCC/TRT/19ª/2014) Um dos modelos de gestão idealizado, tendo
como mentores Robert Kaplan e David Norton, foi o Balanced Score Card - BSC,
que
a) constitui uma metodologia para formulação da missão, visão e estratégias da
organização e a sua mensuração atrelada a indicadores de desempenho.
b) é um mecanismo para implementação da estratégia, não para sua formulação,
que leva em conta um conjunto equilibrado de indicadores financeiros e não financeiros.
c) prioriza o equilíbrio organizacional a partir de duas perspectivas, a dos clientes
e a dos processos internos, que, juntas, se consubstanciam em uma nova ótica da
perspectiva financeira.
d) foi aprimorado e adaptado à Administração pública a partir da inserção da metodologia denominada Matriz SWOT e do conceito de cliente-cidadão.
e) contempla, entre seus princípios, converter a estratégia em processos segmentados, tratando, separadamente, as estratégias de longo e de curto prazo, estas
identificadas com os denominados “pacotes de trabalho”.
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Questão 43    (FCC/TRT/23ª/2011) Como recurso para a implantação do planejamento estratégico, o Balanced Scorecard
a) procura subordinar as missões de cada funcionário aos objetivos estratégicos
dos membros da direção da organização.
b) foca o equilíbrio entre objetivos estratégicos pessoais e as metas gerais da
organização.
c) implica a criação de uma série de indicadores de desempenho voltados para a
realização dos objetivos estratégicos da organização.
d) define os objetivos táticos da organização com base na avaliação mútua de todos os funcionários, os parceiros e os clientes.
e) desenvolve o equilíbrio entre as habilidades e os comportamentos dos funcionários necessários a um bom clima organizacional.
Questão 44    (FCC/TER/AC/2010) Considere as seguintes afirmativas sobre o BSC
(Balanced Scorecard).
I – O BSC tem como principal característica possibilitar o acompanhamento da
estratégia por meio de indicadores de desempenho.
II – O BSC tem como principal característica avaliar a priorização dos problemas
encontrados dentro da entidade.
III – O BSC mostra a importância relativa de diferentes aspectos de um problema,
porém de difícil identificação de quais aspectos devem ser solucionados primeiro.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I.
b) I e II.
c) II.
d) II e III.
e) III.
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Questão 45    (FCC/TRT/13ª/2014) De acordo com os mentores do Balanced Scorecard - BSC, Robert Kaplan e David Norton, desempenham papel crítico na
construção do BSC:
I – O arquiteto, correspondente a um alto executivo da organização designado
para a construção do BSC e pela sua inclusão no sistema gerencial.
II – O comunicador, que tem a responsabilidade de conquistar o apoio e a adesão
de todos os membros da organização quanto ao novo sistema gerencial a ser
implementado.
III – Os capacitadores, designados para moldar as ações de rotina decorrentes do
novo sistema gerencial.
Está correto o que consta APENAS em
a) I.
b) I e II.
c) II.
d) I e III.
e) II e III.
Questão 46    (FCC/TRT/15ª/2013) O Balanced Scorecard - BSC é um modelo de
planejamento estratégico, que possui, como uma de suas características,
a) aprendizado organizacional: busca o alcance de um novo patamar de conhecimento para a organização por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências.
b) traduzir a estratégia em guias operacionais: cria-se um referencial para a descrição e implementação das estratégias, denominado mapa estratégico, que possibilita demonstrar as relações de causa e efeito entre as medidas adotadas.
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c) geração de valor: alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade
da organização pelo aumento de valores tangíveis e intangíveis.
d) orientação por processos e informações: compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos, que agreguem valor para as partes interessadas.
e) pensamento sistêmico: entendimento das relações de interdependência entre
os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o
ambiente externo.
Questão 47    (FCC/MPE/MA/2013) A metodologia de gestão que contempla, entre
seus preceitos, a elaboração de um mapa estratégico, o fortalecimento da liderança
e o feedback institucional, denomina-se
a) Balanced Score Card − BSC.
b) Downsizing.
c) Ciclo PDCA.
d) Diagrama de Ishikawa.
e) Diagrama de Pareto.
Questão 48    (FCC/TRT/3ª/2015) De acordo com os aprimoradores do conceito de
Balanced Scorecard – BSC, são definidos quatro processos gerenciais para sua implementação EXCETO:
a) Tradução da visão.
b) Comunicação e ligação.
c) Especificação de requisitos de negócio.
d) Planejamento do negócio.
e) Feedback e aprendizado.
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Questão 49    (FCC/TRT/3ª/2015) Considere que determinada entidade integrante
da Administração pública estadual pretenda implementar modelo de gestão estratégica denominado Balanced Scorecard, conhecido como BSC. A aplicação do
referido modelo
a) implica traduzir a estratégia da entidade em guias operacionais, criando o mapa
estratégico.
b) somente será possível se a entidade em questão tiver finalidade lucrativa, eis
que o BSC aplica apenas indicadores de natureza financeira.
c) constitui um mecanismo para formulação da estratégia da entidade e não para
sua implementação ou avaliação do desempenho organizacional.
d) pressupõe o envolvimento de todos os agentes da entidade, denominados arquitetos do BSC e de um amplo processo de comunicação.
e) abandona a perspectiva dos processos internos, focando na perspectiva do cliente,
que, no caso da Administração, é o cidadão.
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Questão 50    (FCC/ELETROBRÁS/ELETROSUL/2016) Considere o mapa estratégico
gerado como resultado parcial da implantação do BSC − Balanced Score Card em
uma empresa do setor elétrico:

As 4 dimensões denominadas Bases do Desenvolvimento, Processos e Atividades,
Mercado e Resultados, correspondem, correta e respectivamente, às 4 dimensões
básicas do BSC:
a) Objetivos estratégicos; Indicadores; Meta; Planos de Ações.
b) Aprendizado e crescimento; Processos internos; Clientes; Finanças.
c) Processos internos; Crescimento; Mercado; Orçamento.
d) Planos de Ações; Metas; Indicador; Objetivos estratégicos.
e) Processos internos; Aprendizado e crescimento; Clientes; Finanças.
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QUESTÕES COMENTADAS
Questão 16    (FCC/TRF-3ª/2016) O Balanced Scorecard − BSC corresponde a um
modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão e estratégia da organização
a um conjunto de indicadores
a) classificados como forças, fraquezas, ameaças e desafios.
b) divididos entre individuais e corporativos.
c) que levam em conta, entre outras, a perspectiva dos clientes.
d) entre os quais predominam os de natureza procedimental.
e) dos quais se excluem os de natureza estritamente financeira.

Letra c.
�a) Incorreta. Isso é análise SWOT.
�b) Incorreta. Não é essa divisão de indicadores no BSC.
�c) Correta. A perspectivas dos clientes, juntamente com financeira, processos internos e aprendizagem e crescimento, forma o BSC.
�d) Incorreta. Não há predomínio no BSC.
e) Incorreta. Natureza financeira é um dos tipos de indicador no BSC.

Questão 17    (FCC/DPE/RR/2015) Na avaliação de um programa de transferência
de renda, é considerado o número de famílias, que saíram da pobreza como um
indicador de impacto, que se refere a
a) accountability.
b) eficácia.
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c) eficiência.
d) economicidade.
e) efetividade.

Letra e.
Efetividade é medida de impacto, como o número de famílias, que saíram da
pobreza.

Questão 18    (FCC/TRT/2ª/2014) Para melhorar a sua produtividade, a empresa
“X” utiliza- se de indicadores de desempenho. As ausências e atrasos dos empregados estão retratados no indicador denominado
a) Custo médio per capita.
b) Turnover.
c) Rotatividade de pessoal.
d) Absenteísmo.
e) Número médio de empregados.

Letra d.
Absenteísmo: ausência ou afastamento do funcionário do ambiente de trabalho.
Um simples atraso também se enquadra.

Questão 19    (FCC/TCE/GO/2014) Proposto por Kaplan e Norton em 1992, é um
modelo de medição de desempenho ou de gestão estratégica cuja principal característica é a relação de indicadores financeiros e não-financeiros, explicitando as
relações causa-efeito entre seus indicadores de forma sistêmica. Trata-se
a) da análise SWOT.
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b) da engenharia do conhecimento.
c) da modelagem do conhecimento.
d) do balanced scorecard.
e) da análise do conhecimento.
Letra d.
Desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, no princípio da década de 90, o
Balanced Scorecard, ou simplesmente BSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho baseada em indicadores. Trata-se de uma ferramenta bastante
difundida para uso no acompanhamento da estratégia traçada pela empresa por
meio de equilíbrio de perspectivas.
Esse método, que avalia o desempenho de uma organização, é baseado em 4
perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.
Essas 3 últimas representam indicadores não-financeiros.

Questão 20    (FCC/SEFAZ/RJ/2014) Um gestor, insatisfeito com os resultados da
equipe, decidiu implantar indicadores para melhorar a performance das pessoas,
utilizando a fórmula abaixo:

O índice “Y” é oficialmente denominado
a) Outplacement.
b) Turnover.
c) Absenteísmo.
d) Produtividade de pessoal.
e) Job rotation.
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Letra c.
O índice é a maneira de medir um indicador. No caso em tela, temos um índice, que
se preocupa com número de dias trabalhados por mês, ou seja, se os funcionários
estão faltando ou não ao trabalho. Isso é a medição do absenteísmo.
Vejamos alguns conceitos:
Outplacement: maneira de recolocar pessoas (principalmente altos executivos) demitidas em novos empregos. A própria empresa, que demite pode realizar isso para
“humanizar” a demissão. Elas contratam caçadores de talentos (head hunters) para
poder recolocar um executivo no emprego novamente.
Turnover: relação entre demissões e admissões em uma empresa. Mede o quanto
as pessoas ficam trocando de emprego; se a empresa está sempre com novos funcionários.
Job rotation: é uma ação para fazer com que funcionários passem por vários departamentos dentro da empresa, fazendo com que eles conheçam diferentes áreas.
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