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Resumo: O ambiente organizacional encontra-se em constantes mudanças. Este cenário 
exige modelos organizacionais que tragam, na sua essência, além do conceito de estratégia, 
modelos de gestão que atendam e ajam em todos os níveis de forma alinhada com os 
principais objetivos da organização. O presente trabalho terá como eixo principal a 
abordagem dos temas Gestão Estratégica e Responsabilidade Social, tendo como objeto de 
análise uma Instituição de Ensino Superior – IES Confessional. No seu desdobramento, é 
obrigatória, portanto, a preocupação crescente com as questões relativas à proteção do meio 
ambiente e à responsabilidade social, aqui denominadas dimensão socioambiental. Até 
recentemente, a maioria das organizações, e em especial a IES Confessional aqui analisada, 
utilizavam em seus modelos de gestão estratégica, apenas os indicadores de desempenho 
financeiros. Este texto incorporará os indicadores não-financeiros em uma modelagem que 
consiga anexar em seus eixos cardeais a dimensão socioambiental. A IES, em análise, foi 
caracterizada e demonstrada a aplicação de um modelo de gestão estratégica, o qual 
incorporou a dimensão socioambiental. A análise efetuada permitiu identificar a validação 
do modelo proposto, bem como apontou a necessidade de futuras investigações.  
Palavras–chave: Gestão Estratégica; Responsabilidade Social; Dimensão Socioambiental.  

1. Introdução  
Nos últimos vinte anos, o aumento da preocupação com o meio ambiente cresceu de 

forma significativa. As organizações que pretendem se manter no mercado (longo prazo), e 
que estão elaborando planos realistas para concretizar esta pretensão, certamente estão 
reformulando suas prioridades atribuindo às variáveis social e ambiental uma importância 
relevante. 

Este cenário deve, no entanto, ser complementado por outro importante sinalizador do 
processo de transição paradigmática ora em curso: a crescente preocupação com as questões 
relativas à proteção do meio ambiente, em especial com o emprego produtivo de recursos 
naturais não renováveis. E esta preocupação, por sua vez, permeia todas as atividades, 
envolve produtos, processos e serviços e subsidia várias iniciativas públicas, privadas e do 
terceiro setor (Machado Jr. e Vargas, 2003). Nesta direção tem-se configurado, especialmente 
em países emergentes como o Brasil, um outro vetor no ambiente organizacional 
caracterizando a dimensão social, ou seja, a significância dada a elementos como a 
distribuição de renda, participação dos diversos segmentos da sociedade de maneira mais 
efetiva, acesso à saúde e educação, entre outros. Justamente sob o impacto do que podemos 
chamar de “questão socioambiental” é que se situa o tema deste artigo. Especificamente, a 
preocupação aqui colocada diz respeito a como esta questão é incorporada ao dia-a-dia das 
organizações, como esta dimensão, inegável na rotina das organizações, pode ser incorporada 
na gestão, tendo em vista os objetivos organizacionais e visão de futuro.  
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A questão que aqui se impõe como pano de fundo para nossa reflexão é: considerando 
o cenário organizacional, o destaque para a Dimensão Socioambiental, doravante denominada 
DSA, como este contexto pode ser traduzido na gestão das organizações, especificamente das 
Instituições de Ensino Superior – IES. Entendendo o conceito de gestão como o pensar e o 
agir, também discute-se como operacionalizar este conjunto de elementos associado à 
dimensão socioambiental.  

Neste sentido, este artigo está organizado da seguinte forma. Inicialmente 
apresentamos uma breve revisão da literatura, delimitando os conceitos que fazem parte do 
nosso marco teórico. Em seguida, introduzimos os sistemas de medição de desempenho 
organizacional de forma sintética, destacando o Balanced Scorecard – BSC. A partir deste 
modelo será mostrada a experiência desenvolvida em uma IES Confessional. A partir desta 
análise, propomos uma adequação dos modelos de medição de desempenho organizacional, 
tendo a dimensão socioambiental como um dos vetores fundamentais. Por fim, à guisa de 
conclusão, são apresentadas as considerações finais, com destaque para possíveis implicações 
gerenciais e de pesquisa que o presente trabalho desperta para futuras investigações. 

 

2. Paradigma Socioambiental e Gestão Estratégica 
Tendo em vista o cenário apresentado na seção anterior, e a partir da realidade do que 

chamamos questão socioambiental, é que trazemos à baila a discussão do que ora 
denominaremos de dimensão socioambiental – DSA.  

Antes, portanto, partiremos do que se entende por sustentabilidade, por reconhecer que 
este termo está, nos últimos tempos, em voga nos debates surgidos relativos aos temas meio 
ambiente e sociedade. Em seguida, pretende-se agregar ao termo sustentabilidade, os 
conceitos de sociedade e meio ambiente, tendo como destino a tentativa do diálogo entre estes 
dois últimos. 

O termo sustentabilidade, segundo Goldenberg (1992), é do vocabulário ecológico e 
diz respeito à tendência dos ecossistemas à estabilidade, ao equilíbrio dinâmico, a 
funcionarem na base da interdependência e da complementaridade, reciclando matérias e 
energias. IBGE (2004) amplia este conceito, trazendo-o como a capacidade de um processo 
ou forma de apropriação dos recursos continuar a existir por um longo período. Também 
Figueiredo (2001) reforça que o termo pode significar a prerrogativa de manutenção, ou de 
reprodução, de uma dinâmica qualquer, no longo prazo em um espaço definido. Portanto, 
apesar das questões polêmicas com relação ao termo em epígrafe, que não são escopo deste 
trabalho, trataremos sustentabilidade como a manutenção de um processo ou forma, tendo em 
vista o equilíbrio dinâmico no longo prazo. 

Quando anexamos ao termo sustentabilidade o item ambiental, incorporamos a 
utilização racional dos Recursos Naturais sob a perspectiva do longo prazo (IBGE, 2004).  

Ao inserirmos a perspectiva social, teremos a melhoria e a manutenção do bem–estar 
social, encarado também numa perspectiva de longo prazo. Em termos sociais, 
sustentabilidade significa distribuição de renda mais eqüânime, aumento da participação dos 
diferentes segmentos da sociedade na tomada de decisões, eqüidade entre sexos, grupos 
étnicos, sociais e religiosos, universalização do saneamento básico e do acesso à informação e 
aos serviços de saúde e educação, entre outros. A sustentabilidade social está associada tanto 
ao bem–estar material da população quanto à sua participação nas decisões coletivas (IBGE, 
2004).   

Entendemos que a primeira dimensão citada nos remete ao que podemos chamar no 
nosso conceito de dimensão ambiental. A segunda dimensão colocada traz a componente 
social. Ao aglutinarmos estes dois conceitos, poderemos entender por sustentabilidade 
socioambiental, a manutenção e a melhoria do bem–estar social, considerando um diálogo 
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contíguo com os recursos naturais e sua utilização racional, sob a perspectiva do longo prazo. 
Também Bursztyn (2001) trata o termo socioambiental, observando o vetor da 
sustentabilidade, como aquele que engloba três dimensões básicas: o mundo biofísico e seus 
múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e o relacionamento 
dinâmico e interdependente entre esses dois mundos. A partir deste autor e de suas 
ponderações, podemos considerar que a dimensão socioambiental é aquela que engloba os 
mundos biofísico e humano, ou seja, recursos naturais e sociedade, aqui traduzidos como 
meio ambiente e sociedade, as estruturas que fazem parte destes sistemas e o relacionamento 
entre eles. 

As possibilidades de incorporação efetiva da DSA passam pela sua adoção nos 
processos de gestão estratégica. Neste sentido, é interessante conceituar individualmente cada 
vocábulo: gestão e estratégia, para posteriormente aglutiná-los e então trazer à baila as 
implicações do termo. 

Segundo Maximiano (2002), gestão (ou administração) é o processo de tomar e 
colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos; segundo este autor a 
finalidade última do processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio da 
aplicação de recursos. Nesta mesma direção, Lacombe (2003) sintetiza gestão como um 
conjunto de princípios e normas que, por meio de indivíduos, atinge um resultado comum. 
Em outras palavras, gerir é assegurar a existência da instituição ora em destaque, para tanto é 
necessário a definição dos seus grandes objetivos.  

Neste ponto, poder-se-ia suscitar o conceito de estratégia, que por sua vez vem do 
grego strategeia, que significa a arte ou ciência de ser um general (Mintzberg, 2001). Os 
generais gregos eficazes tinham de liderar um exército, ganhar e manter territórios, proteger 
uma cidade contra invasões, destruir o inimigo, etc. Cada tipo de situação exigia um 
posicionamento diferente, utilização de recursos diferentes e habilidades distintas. Isso tudo 
pode ser traduzido como ação estratégica.  

Para Ansoff (1993), o conceito de estratégia é um conjunto de regras de tomada de 
decisão para orientação do comportamento de uma organização. 

Portanto, gestão e estratégia estão relacionadas com a tomada de decisão, utilização de 
recursos, definição de objetivos, existência (ou sobrevivência) organizacional. Também 
Harrison (2005) ressalta que a gestão estratégica acontece num esforço para satisfazer os 
atores envolvidos no processo. Herrero (2005) mostra que a essência da gestão estratégica é 
elaborar, por meio de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia que assegure o 
êxito da organização nos negócios atuais, ao mesmo tempo em que constrói as competências 
essenciais necessárias para o sucesso nos negócios de amanhã.  
 Para a eficácia da gestão estratégica, um dos principais desafios é a operacionalização 
deste processo. Em outras palavras, a construção do plano estratégico é uma tarefa árdua, e na 
opinião de especialistas deve ser realizada de maneira participativa, sendo a sua práxis o 
grande imbróglio deste processo (Pandolfi, 2005). 
 Neste cenário para tentar minimizar a implantação de estratégia(s), poder-se-ia utilizar 
alguns caminhos. Apontaremos como uma possibilidade, a gestão do desempenho que será 
tratada a seguir. 

 

3. Os Sistemas de Medição de Desempenho e suas perspectivas de análise  
A gestão do desempenho é o meio pelo qual as estratégias corporativas e funcionais 

são implementadas e administradas nas organizações, negócios ou operações. O subsistema 
central dos sistemas de gestão de desempenho são os sistemas de indicadores ou de medição 
de desempenho, que têm por objetivo fornecer as informações necessárias e suficientes ao 
tomador de decisão (Bititci et al, 1997), um bom sistema de medição de desempenho é a base 
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para o sistema de gestão de desempenho. Neste sentido, é importante a escolha de um método 
capaz de minimizar esta subjetividade das decisões, fornecendo àquele que decide as 
informações adequadas e consistentes para proceder a sua apreciação.  

Uma das metodologias mais utilizadas atualmente é o Balanced Scorecard – BSC, 
pois traduz a visão e a estratégia da organização num conjunto coerente de medidas de 
desempenho (Kaplan e Norton, 1997), o que, pelo menos em tese, dá conta da questão 
levantada a respeito da gestão estratégica mencionada no item anterior. 

Figueiredo (2003) avaliou 9 (nove) sistemas de medição de desempenho 
organizacional (SMDO) mostrados no Quadro 1, por meio de 9 (nove) categorias chamadas 
de atributos normativos, a saber: aprendizado organizacional, análise crítica, balanceamento, 
clareza, dinamismo, integração, alinhamento, participação e relacionamento causal. Os 
autores deste trabalho optaram por utilizar tal ferramenta devido à significativa avaliação do 
BSC, ao foco na gestão estratégica e aos atributos ora mencionados. 
Quadro 1: SMDOs avaliados por Figueiredo 

SIGLA NOME AUTOR 
SMART Strategic Measurement and Reporting Technique Lynch e Cross (1991); 
PMQ Performance Measure Questionnaire Nanni e Vollmann (1990); 
SCD Sete Critérios de Desempenho Sink e Tutle (1993); 
MQMD Modelo Quantum de Medição de Desempenho Hronec (1994); 
IDPMSb Integrated and Dynamic Performance Measurement System Ghalayini e Noble (1996) e 

Ghalayini, Noble e Crowe (1997) 
PP Performance Prism Kennerley e Neely (2002), Neely, 

Adams e Crowe (2001) 
IDPMSa Integrated and Dynamic Performance Measurement System Bititci, Carrie e McDevitt (1997), 

Bititci, Carrie e Turner (1998) e 
Bititci, Turner e Begemann (2000);

BSC Balanced Scorecard Kaplan e Norton (1992, 1993, 
1996a, 1996b, 2001); 

SMDG Sistema de Medição de Desempenho Global FNPQ (2001b) 
Fonte: Figueiredo (2003) 

 

O sistema de medição de desempenho organizacional denominado por Balanced 
Scorecard, foi desenvolvido pelos autores Robert Kaplan e David Norton com o intuito de se 
criar uma ferramenta que pudesse balancear não só medidas financeiras, mas também medidas 
não-financeiras e mercadológicas. 
 Segundo Kaplan e Norton (1997), o BSC traduz missão e estratégia em objetivos e 
medidas, organizados segundo quatro perspectivas básicas: financeira, do cliente, dos 
processos internos e de aprendizado e crescimento. As medidas utilizadas no BSC devem 
articular a estratégia da organização, comunicar essa estratégia e ajudar a alinhar iniciativas 
individuais, organizacionais e interdepartamentais, com a finalidade de alcançar uma meta 
comum, ou seja, esta ferramenta indica a estratégia como o norteador das ações 
organizacionais apontando para a gestão e o uso de medidas de desempenho o seu processo de 
operacionalização. 
 As quatro perspectivas propostas pelos autores devem equilibrar os objetivos de curto 
e longo prazos. A seguir faremos uma descrição sucinta das quatro perspectivas: 

 

3.1 A perspectiva financeira 
Conforme estabelece os princípios do BSC, esta perspectiva deve ter em seus 

fundamentos, ligações à estratégia da organização, fazendo parte de uma cadeia de relações de 

 4



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

causa e efeito que proporcionem uma significativa melhoria no desempenho financeiro, e 
represente um tema estratégico para a unidade de negócio (Lima, 2003). 

Para Kaplan e Norton (1997), os objetivos financeiros servem de foco para os 
objetivos e medidas das outras perspectivas, ou seja, não deve ser um conjunto de objetivos 
isolados, desconexos ou mesmo conflitantes. Em outras palavras, quaisquer ações devem 
fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito que devem culminar com a melhoria 
do desempenho financeiro desejado a longo prazo. 

A perspectiva financeira tem como destino mostrar se as escolhas estratégicas 
implementadas por uma organização estão contribuindo para a elevação do valor de mercado 
da organização, para geração de valor econômico e propiciando ganhos para acionistas e 
demais stakeholders. Também nesta perspectiva, é possível identificar se o desempenho dos 
ativos intangíveis da organização e as outras áreas de desempenho não-financeiro, como, por 
exemplo, a satisfação dos clientes, estão contribuindo para a geração de valor, em função da 
estratégia escolhida pela organização (Herrero, 2005). 

 

3.2 A perspectiva do cliente 
Nesta perspectiva, busca-se identificar os segmentos de clientes e mercados onde se 

deseja competir.  Tais segmentos representam as fontes que irão produzir o componente da 
receita dos objetivos financeiros da organização. Deve-se levar em consideração que também 
é necessário descrever maneiras de se criar valor para os clientes. Olve; Roy e Wetter (1999) 
consideram que esta perspectiva é o “coração do BSC”, entendendo que se a organização 
fracassar na geração da satisfação, manutenção ou mesmo captação de novos clientes, este 
fato certamente poderá levá-la a óbito. 

A perspectiva dos clientes permite que as organizações alinhem suas medidas 
essenciais de resultados relacionadas aos clientes com segmentos específicos de clientes e 
mercado. Também, torna possível a clara identificação e avaliação das propostas de valor 
dirigidas a esses segmentos. As propostas de valor são os vetores e os indicadores de 
tendências para as medidas essenciais de resultados na perspectiva dos clientes (Kaplan e 
Norton, 1997). 

No processo de “encantamento” do cliente, deve-se levar em consideração a missão da 
organização; o mercado; a heterogeneidade do público alvo; preferências; cultura, entre 
outros. Afirmam Kaplan e Norton (1997) que existem grupos de medidas essenciais de 
resultados dos clientes que são comuns a todos os tipos de organizações e incluem os 
seguintes indicadores: participação de mercado, retenção de clientes, captação de clientes, 
satisfação de clientes e lucratividade de clientes. 

 

3.3 A perspectiva dos processos internos 
Na perspectiva dos processos internos, existe a necessidade de se definir os pontos 

críticos ao longo de toda a cadeia de valor interno da organização, nos quais ela deve alcançar 
a excelência (Kaplan e Norton, 1997). Neste processo pode-se iniciar pela identificação das 
demandas atuais e futuras dos clientes e a partir destas constatações desenvolver novas 
soluções. Em seguida, passar a analisar e detectar como está o processo das entregas dos 
produtos e prestação de serviços aos clientes existentes; e, finalmente, análise da oferta de 
serviços pós-venda, um conjunto de serviços acessórios que complemente o valor 
proporcionado aos clientes pelos seus produtos ou serviços. 

Neste sentido, as tendências mais recentes reforçam a importância de medir o 
desempenho dos processos de negócios que atravessam vários departamentos organizacionais 
(Lima, 2003). Para a maioria das organizações de hoje, ter diversas medidas para processos de 
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negócios multifuncionais e integrados, representa uma melhoria significativa em relação aos 
sistemas de medição de desempenho existentes (Kaplan e Norton, 1997). 

O processo de inovação é parte fundamental na criação de valor das organizações. 
Deve-se levar em consideração a localização e como conquistar estes novos mercados, novos 
clientes e as necessidades emergentes e latentes dos clientes atuais. Posteriormente, projetam 
e desenvolvem novos produtos e serviços que permitem atingir novos mercados e clientes e 
satisfaz às necessidades recém-identificadas dos clientes (Lima, 2003). 

 

3.4 A perspectiva do aprendizado e crescimento 
A quarta perspectiva do BSC, aprendizado e crescimento, identifica a infra-estrutura 

que a organização deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo (Kaplan e 
Norton, 1997). Podemos dizer que após o desenvolvimento dos objetivos e medidas para as 
perspectivas anteriores, faz-se necessário orientar os objetivos e medidas para o aprendizado e 
o crescimento organizacional, que possibilite a consecução de objetivos estabelecidos nas 
perspectivas anteriores (Lima, 2003). 

Também, Senge (1998) ressalta que, para manutenção e desenvolvimento (e 
sobrevivência) das organizações, faz-se necessário o aprendizado, isto é, as organizações, 
entendendo a sua essência (missão) e compartilhando esta visão, construirão estratégias a 
partir da sua própria inteligência, ou seja, dos recursos disponíveis desde a estrutura, 
tecnologia, processos, gente, entre outros, tornando-se, de certo modo, imune às mudanças. 

No entendimento de Campos (1998), um indicador de performance deve enfatizar a 
importância de investir no futuro, e não apenas em áreas tradicionais de investimento (como 
novos equipamentos e pesquisa/desenvolvimento de novos produtos), mas também em infra-
estrutura (pessoal, sistemas e procedimentos). Esta idéia é de fácil compreensão quando se 
entende que, por mais que uma organização possua tecnologia, sempre haverá pessoas 
fazendo todo o processo funcionar (Lima, 2003). 

Afirmam Kaplan e Norton (1992) que organizações que conseguem traduzir a 
estratégia em sistemas de medição como é a proposta do BSC, possuem maior probabilidade 
de operacionalizar suas estratégias, pois este processo traduz a missão e os objetivos 
organizacionais. 

 

4. A busca de uma perspectiva socioambiental para medição de desempenho – o estudo 
de caso de uma Instituição de Ensino Superior Confessional  

Estudar o setor educacional e acompanhar as determinações políticas e legais para o 
melhor entendimento e compreensão de ameaças e oportunidades do ensino privado em nossa 
sociedade não é mais modismo, é uma necessidade. A sobrevivência no ambiente mutante da 
educação brasileira depende de aprender a conviver com o espaço aberto para a concorrência. 
Este cenário tem motivado os estudos e aplicações de metodologias de gestão estratégica em 
IES privadas. Kotler e Fox (1994) e Braga e Monteiro (2005), afirmam que um dos elementos 
da gestão estratégica, o planejamento estratégico, ainda é algo muito novo para a maioria das 
IES.  

 

4.1 A adoção da gestão estratégica em IES 
Para Meyer (1992) alguns fatores básicos têm conduzido diversas IES, com e sem fins 

lucrativos, a valerem-se da metodologia empresarial do planejamento estratégico. O primeiro 
deles é o ambiente turbulento que deixa as IES em condições de vulnerabilidade, conforme 
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descrevemos na primeira parte deste texto. Com as constantes mudanças no ambiente, as 
organizações passam por momentos que muitas vezes não tiveram condições de interpretar 
dada à velocidade das mudanças. As IES que optam por se estruturarem pela incorporação da 
metodologia de gestão estratégica passam a examinar as condições ambientais externas, além 
das internas, que estão no seu dia-a-dia. O que acaba por possibilitar maiores condições da 
escola prever o futuro da organização no seu campo de atuação. 

Neste sentido e entendendo a importância do tema e da dimensão mencionados, os 
autores identificaram uma organização com uma grande interação com a comunidade local e 
seu entorno, a sua intervenção lato sensu na região, a sua proposta de impacto nos vários 
grupos sociais que integram o contexto local, sua missão de formar cidadãos integralmente, 
por meio da promoção do conhecimento, do seu papel e importância para o desenvolvimento 
da região, da sua preocupação com a conjuntura considerada, da sua identidade associada às 
especificidades da sociedade que a integra; por isso foi escolhida uma Instituição de Ensino 
Superior Confessional, ou seja, que tem como negócio central a promoção do conhecimento, 
caracterizada como entidade beneficente de assistência social (filantropia), sem fins 
lucrativos. 

 

4.2 O objeto de análise – Associação Educativa Evangélica – AEE 
A Instituição de Ensino Superior – IES Confessional escolhida foi a Associação 

Educativa Evangélica – AEE. A AEE foi fundada em 31 de março de 1947, idealizada por um 
dos seus nove fundadores, Reverendo Arthur Wesley Archibald, missionário americano, que 
desenvolveu no Brasil atividades educacionais e religiosas. Atualmente a AEE possui dois 
campi, um localizado no município de Anápolis a aproximadamente 60km da capital do 
Estado de Goiás, Goiânia e a 150km da capital Federal, Brasília. O outro campus instalado em 
Ceres, município situado no chamado Vale do São Patrício a cerca de 130km de Anápolis-
GO. Seu propósito de evangelização estava atrelado à outra missão de grande valor: o desejo 
de contribuir com a educação e a formação de crianças e adolescentes do Estado de Goiás 
(Sobrinho, 2002). Criada como mantenedora de escolas rurais e urbanas, em diversos níveis, a 
AEE tem caráter interdenominacional e marca presença com a fundação de escolas em 
diversas cidades do Estado de Goiás. 

Durante a década de 60, no contexto da interiorização do desenvolvimento  provocado 
pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da abertura 
propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas Instituições de Ensino 
Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Em 1993, de Faculdade Isoladas  transformou-
se em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado. Convicta da relevância 
de sua proposta educacional, fundamentada em valores cristãos, éticos e democráticos, as 
Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro 
Universitário, em 15 de março de 2004.  

Em 2006, a Associação Educativa Evangélica, com quase 60 anos de existência, chega 
à maturidade. Ao implantar a nova estrutura do Centro Universitário, a instituição oferece 24 
cursos de graduação, 50 cursos de pós-graduação lato sensu e dois programas de pós-
graduação stricto sensu. A AEE conta com um universo de cerca de 7.500 alunos e mais de 
800 colaboradores. 

Com o credenciamento para Centro Universitário, a AEE decidiu iniciar o processo de 
gestão estratégica. A Reitoria então, por meio de seu órgão competente, a Pró-Reitoria 
Administrativa, coordenou o processo de desenvolvimento e implantação da gestão 
estratégica,  que também foi assumida desde o primeiro momento, pela mantenedora e pela 
comunidade acadêmica e administrativa. Diante do exposto a respeito do BSC, a AEE 
entendeu que esse modelo de gestão estratégica seria o indicado para implantação. 
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4.3 A Aplicação do Balanced Scorecard –BSC na Associação Educativa Evangélica – 
AEE  

O grupo de trabalho, todo pertencente à IES, com presença de experientes especialistas 
da área, identificou três vetores que seriam os chamados eixos estruturantes da Gestão 
Estratégica, a saber 1) o planejamento estratégico, ou seja o “plano de vôo”, que foi 
inicialmente desenvolvido para o ano de 2005, denominado Agenda Estratégica 2005 – AE 
2005. Os gestores, responsáveis pela elaboração e implementação da AE 2005, configuravam-
se o segundo vetor. Por último, o modelo de gestão, que se resume na sistemática de como 
todo o processo será operacionalizado (Figura 1). Pelo contexto deste trabalho o destaque 
apresentado será o da construção da AE.  

O processo para a construção da AE teve início em agosto de 2004 em reuniões com 
representantes dos corpos administrativo e acadêmico, além de representantes da 
mantenedora. Durante toda a construção da AE 2005 o envolvimento e o comprometimento 
de toda a Instituição foi um importante marco para o resultado positivo colhido no final de 
2005. Surgiu então o conceito de GECom – Gestão Estratégica Compartilhada, devido à 
intensa participação no processo de toda a Instituição.   

O primeiro passo para se ter a AE 2005, foi a determinação da missão, que ficou assim 
definida: “A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem 
como missão promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes 
níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável”(AEE, 2005). Observa-se que a AEE tem então como eixos de 
atuação: a promoção do conhecimento, a formação de cidadãos (responsabilidade social) e a 
preocupação com a sustentabilidade (responsabilidade ambiental). 

 
Figura 1: Sistema de Gestão Estratégica 
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Conforme preconiza o BSC, a partir da missão, definem-se os objetivos e medidas 

segundo as quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e de 
aprendizado e crescimento (Kaplan e Norton, 1997). Portanto, em seguida definiram-se os 
objetivos e os indicadores de desempenho, e então iniciou-se o processo de operacionalização. 

No final do ano de 2005, foi realizada uma avaliação, que além de um resultado 
significativamente positivo da implantação da AE 2005, apontou a necessidade de  reforçar a 
dimensão ambiental (o termo desenvolvimento sustentável, destacado da missão) e também a 
preocupação da formação integral do ser humano, nas diversas áreas, trazendo à baila a 
necessidade de suscitar o vetor social. 
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A partir destas demandas, que foi entendido pelo grupo gestor da GECom, como uma 
lacuna, foi proposta que se inserisse uma nova perspectiva, que apresentaremos a seguir. 

 

4.4 A introdução da Perspectiva Socioambiental no BSC da Associação Educativa 
Evangélica  

A literatura aponta que as quatro perspectivas têm-se revelado suficientes para um sistema 
de gestão estratégica (Lawrie e Cobbold, 2004). Devem, portanto, ser consideradas um 
modelo e não uma camisa de força (Kaplan e Norton, 1997), podendo o modelo sofrer 
modificações no sentido de agrupar ou ampliar as perspectivas. Dependendo das 
circunstâncias do setor em análise e da estratégia da unidade de negócios, é possível que seja 
preciso agregar uma ou mais perspectivas complementares. 

Tendo em vista a demanda levantada pela IES em estudo e a DAS desenvolvida 
anteriormente é que no entendimento dos autores, esta dimensão não pode ser incorporada a 
nenhuma das quatro perspectivas do BSC já existentes. Sabemos que o BSC é um instrumento 
que integra as medidas derivadas da estratégia, incorporando os vetores do desempenho 
financeiro, abrangendo também as medidas não-financeiras, considerando que o critério 
essencial para se ter uma nova perspectiva no BSC como propõe Kaplan e Norton (1997) é a 
estratégia da organização. Também, observando o cenário de mudanças, a dimensão 
socioambiental, a estratégia e a gestão das organizações é que se propõe agregar uma 
perspectiva no modelo original, que chamaremos de perspectiva socioambiental, conforme 
pode ser visto na Figura 2: 

 
Figura 2: Balanced Scorecard com as 5 perspectivas 
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Com a crescente preocupação relacionada às questões socioambientais, observando 
que esta dimensão, a cada dia, torna-se mais concreta na rotina das organizações, é que 
incorporaremos esta realidade na gestão estratégica das organizações. A seguir descreveremos 
esta perspectiva mais detalhadamente. 

Nesta perspectiva serão incluídos os aspectos da organização que de alguma ordem 
impactam no mundo biofísico, ou Recursos Naturais. Todas as ações e/ou atividades inerentes 
à organização que tocam os recursos naturais desde a matéria prima utilizada, processo de 
transformação, transporte, acondicionamento, entre outros. 
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Além do impacto no mundo biofísico, esta perspectiva terá também no seu bojo a 
preocupação com os aspectos sociais. Nesta dimensão social, elementos como a garantia da 
participação equânime dos diferentes segmentos da sociedade nos diversos níveis 
organizacionais, a eqüidade com relação aos grupos étnicos, sociais, religiosos etc, o acesso à 
educação e especialmente a parte alusiva à formação do cidadão (responsabilidade social) 
entre outros aspectos, serão considerados também nesta perspectiva. 

No modelo original parte-se do entendimento da missão e visão da organização, ou 
seja, da sua razão de ser e/ou essência e dos objetivos no longo prazo. Após a compreensão, 
ou mesmo definição de missão e visão, que conforme visto anteriormente estão perfeitamente 
integrados na linguagem do BSC, extrai-se da visão de futuro e das estratégias os objetivos 
estratégicos. 

Conforme descrito, para cada perspectiva do BSC delineia-se os objetivos. No caso da 
perspectiva financeira pode-se, de acordo com a visão, ter o índice financeiro Retorno Sobre o 
Investimento como um item e assim para as demais perspectivas. Para a perspectiva 
socioambiental, como exemplo, podemos ter a participação (eqüânime) dos diversos 
segmentos da sociedade, e/ou nível de utilização da matéria prima (fontes renováveis), como 
um objetivo específico desta perspectiva. 
Figura 3: Fluxo para o Balanced Scorecard 
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No processo de construção do BSC, após a configuração dos objetivos organizacionais 
para cada perspectiva alinhados com a visão e missão, identifica-se os indicadores de 
desempenho que poderão atender (medir) os objetivos. O fluxo proposto é apresentado na 
Figura 3. 
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Para cada indicador estabelecido serão fixadas metas ou valores. Exemplo: na 
perspectiva do cliente, tendo como indicador captação de novos alunos, a meta anual definida 
poderá ser crescimento de 15% (quinze por cento) para novos alunos. Também para a 
consecução dos alvos estabelecidos nas metas serão propostas iniciativas estratégicas que 
objetivamente se configurarão como ações. No exemplo citado, uma iniciativa para aumentar 
a captação de alunos seria o fortalecimento da marca. Este procedimento, mostrado 
sucintamente, será adotado por todas as perspectivas. 

 

5. Considerações Finais 
 A proposta inicial deste artigo teve como premissa a discussão de um modelo de 
gestão estratégica que incorporasse a dimensão socioambiental. Foram desenvolvidos então, a 
partir desta questão, elementos conceituais para sustentação do modelo em análise. 
 Considerou-se o ambiente organizacional e as constantes mudanças em que passa, 
também a dimensão socioambiental no que diz respeito às questões relacionadas com o meio 
ambiente, a sociedade e as estratégias da organização. 
 O artigo avaliou este cenário onde as organizações estão inseridas observando que 
para a eficiência e eficácia destas, faz-se necessário um modelo de gestão que dê conta de 
incorporar todas estas variáveis. 
 Registrou-se também a importância de se ter um objetivo organizacional, ou seja, de 
se ter estratégia. Um dos modelos de gestão que considera a estratégia como vetor para a sua 
operacionalização é o Balanced Scorecard – BSC, que foi o modelo de gestão estratégica 
escolhido, pela sua consideração na estratégia e seu foco como um sistema de gestão de 
desempenho. O BSC traz também um foco nos indicadores não financeiros o que dá 
possibilidade de incorporar a dimensão socioambiental.  
 A partir do modelo de gestão estratégica (BSC), foi mostrada uma experiência em uma 
IES Confessional e após um ano de utilização desse modelo a demanda de se incorporar a 
dimensão socioambiental. 
 A redefinição do modelo BSC traria então 5 (cinco) perspectivas: a saber: financeira, 
clientes, aprendizado e crescimento, processos internos e dimensão socioambiental. O artigo 
também mostra a preocupação com a operacionalização dos modelos de gestão, onde o BSC 
se configura como um sistema que consegue significativamente resolver esta questão. 
 Como continuidade deste trabalho os autores propõem a sua aplicação na IES 
Confessional ou outra organização para validação do modelo. Também sugere-se que esta 
aplicação se dê em organizações com fins diferentes: lucrativas, não-lucrativas, entre outras.  
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