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Desafios 











Visão do 
Futuro



BSC
• Balanced Scorecard significa Indicadores Balanceados de Desempenho. Uma 

metodologia voltada à gestão estratégica, que auxilia a mensuração do 

progresso de uma empresa rumo às suas metas de longo prazo, a partir da 

tradução da estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

estratégicas.

• A medição de desempenho da organização é feita  sob a ótica de 4 

perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizado e inovação.

• Metodologia desenvolvida por Robert S. Kaplan e David P. Norton, 

professores da Harvard Business School





Aprendizado e crescimento

• Para alcançar a visão de futuro como garantir a 

habilidade de mudança, inovação e progressão das 

pessoas envolvidas em seu negócio

Objetivo: Fortalecer a cultura de segurança

Indicador: Número de acidentes de trabalhos com perfuro 

cortante

Número de eventos por setor

Número de noificações por  setor



Processos Internos
• Para satisfazer nossos clientes quais 

processos/atividades devem ser eficientes?

Objetivo: Garantir o equilíbrio entre a disponibilidade de 

leitos e serviços oferecidos

Indicadores: Setup do Leito, Intervalo de Substituição

Setores envolvidos: Atendimento, Higiene, Rouparia, 

Manutenção Predial



Mercado/Clientes
• Para alcançar a visão de futuro do nosso negócio como podemos 

satisfazer nossos clientes?

Objetivo: Promover o acesso, a fidelização e a satisfação do cliente por 

meio da excelência dos serviços

Indicador: Satisfação do cliente NPS – Índice de Satisfação do 

cliente/Número de ouvidorias

Setores: Nutrição (alimentação); Higiene (cuidados com o ambiente); 

Rouparia (quantidade e qualidade do enxoval) Estacionamento 

(devolução do carro rápida e segura); Manutenção Predial 

(instalações/infraestrutura); Atendimento (acolhedor, rápido, 

respeitoso)



Sustentabilidade financeira e 
social

• Para satisfazer nossos acionistas/investidores/provedores 
quais objetivos financeiros devemos seguir? Quais ações 
nos levarão ao sucesso financeiro, equilíbrio de nossas 
receitas?

• Objetivo: Promover a responsabilidade social de forma 
sustentável

• Indicador: Kg de resíduo por tipo(infectante, comum e 
reciclável/paciente dia; Kg roupa suja/paciente dia

• Objetivo: Ocupar capacidade instalada
• Indicador: Setup do leito (Higiene); Intervalo de 

Substituição (Gestão de Leitos)
• Custo por leito ou por m2
• Custo setorial dentro do orçado











Desempenho e Metas: 

•Quais planos estabelecemos para atingir a (s) meta (s) neste período?

• Que resultados atingimos com esses planos? 

•Nosso indicador é eficaz? 

•Como se comportou o indicador (há tendência, há estabilidade)? 

• Qual (is) nossa(s) meta(s) para o próximo período? E para os 03  

próximos anos? 

Análise de contexto
Entendimento do Indicador em termos de 

desempenho



Reflexão sobre as atividades realizadas neste período: 
•  Qual situação ou situações mais difíceis encontramos? 

• O que fizemos em relação a isso (mudanças, 

implantações, etc.)?

•  Em quais causas-raiz atuamos? E quais as que não 

atuamos? 

• O que funcionou e o que não funcionou? Estamos 

melhorando de forma consistente?

Análise de contexto
Entender O QUE foi entregue e qual o próximo 

desafio 



 Entender COMO o trabalho foi Realizado 
(Sucessos, Insucessos e Aprendizados)

Fatores importantes a considerar para o próximo período:

•  Há alguma informação nova importante para o próximo 

período? 

• Alguma mudança ou fator novo importante no ambiente 

de negócio? 

• Alguma mudança ou fator novo importante nas minhas 

condições de trabalho?

 



Mudanças

• Entender as MUDANÇAS nos fatores que 
podem afetar o sucesso da entrega das 
metas



“É impossível gerenciar algo 

que não se pode descrever. 

A mensuração é a linguagem 

com a qual se descrevem as 

Organizações e as 

Estratégias.” 
Norton David – texto de apresentação do livro “Gestão 

Estratégica de Pessoas com “Scorecard” 





Ferramentas do dia-a-dia

• Gestão da rotina

• Safety huddle – reunião de segurança

• “Vá ver, pergunte, mostre respeito”.   

• TBC



“Obesos de informações e 

anoréxicos de insights”

Rodrigo Silva (2018)
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