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Resumo
A  busca  por  ferramentas  de  avaliação  de  desempenho  na  Administração  Pública,
corroborando  para  uma  prestação  de  serviços  mais  eficiente  e  eficaz,  é  demanda
inquestionável da sociedade atual. Neste sentido, o BSC  (Balanced Scorecard),  ferramenta
idealizada por Kaplan e Norton, que se baseia nas perspectivas financeira, clientes, processos
internos e ‘aprendizagem e crescimento’ e surgiu para avaliar o desempenho organizacional
inicialmente na iniciativa privada, se apresenta como alternativa interessante de uso também
na esfera pública. Tal aplicação ao primeiro setor será distinta já que, ao contrário de visar à
maximização  dos  lucros,  o  governo  se  preocupa  com  questões  ligadas  ao  bem-estar  da
população. O objetivo do presente trabalho é, portanto, investigar as modificações necessárias
para que metodologia BSC possa ser utilizada, com êxito, também na esfera pública.
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1 – Introdução 

Contemporaneamente,  verifica-se  na  Administração  Pública  a  necessidade  pelo
aprimoramento  da  avaliação  dos  resultados  para  que melhores  sistemas  de  medição  e  de
indicadores de desempenho sejam propostos ou desenvolvidos e passem a ser amplamente
utilizados.  Tal necessidade pela avaliação de resultados urge da própria evolução do setor
público  onde  os  tomadores  de  decisão  das  entidades  governamentais  buscam melhorar  a
eficiência  e  eficácia  na  utilização  dos  recursos  públicos,  estabelecer  permanentemente a
qualidade na prestação dos serviços públicos e resgatar a boa imagem do setor público perante
a sociedade (FERREIRA, 1996).

Existem na literatura muitos exemplos de metodologias desenvolvidas e aplicadas em
sistemas de medição de resultados  e de indicadores  de desempenho na iniciativa  privada.
Porém, devido às diferenças existentes entre órgãos públicos e empresas privadas, sobretudo
relacionadas aos objetivos entre os mesmos, a aplicação de uma metodologia bem-sucedida
numa organização do segundo setor não é garantia de que esse mesmo êxito será alcançado ao
se  utilizar  a  mesma  metodologia  em  um  órgão  do  primeiro  setor.  Além  disso,  nota-se
atualmente que são poucos os órgãos públicos que efetivamente implantaram essa cultura
organizacional de medição e monitoramento sistemática de resultados (GHELMAN, 2006).

As diferenças presentes na forma de atuação do setor público e do setor privado, além
da presença  de determinadas  características  culturais  do setor  público,  tais  como a rígida
hierarquia e a rotatividade dos cargos de comando, deixam clara a necessidade de ferramentas
específicas  ajustadas  à  realidade  da  Administração  Pública  orientadas  para  o  alcance  de
resultados significativos e não somente a aplicação de modelos empregados no setor privado.

2

mailto:geovanniguilherme@gmail.com
mailto:daniellecouti@hotmail.com
mailto:claricemr@gmail.com


TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO

Enquanto a iniciativa privada busca a maximização de lucros, o setor público deverá primar
pelo cumprimento de sua função social, ou seja, deve estar focado em resultados orientados
aos anseios do cidadão.

Neste sentido, como exemplo de sistema de medição e gestão de desempenho, temos a
metodologia BSC (Balanced Scorecard),  idealizada por Kaplan e Norton (1992),  na qual,
através dos mapas estratégicos utilizados, é possível traçar estratégias para o uso adequado de
recursos disponíveis com a análise de um conjunto de fatores presentes na organização.  Um
dos motivos da dificuldade na aplicabilidade da metodologia BSC ao setor público relaciona-
se à sua frequente utilização no setor privado. São poucas experiências do seu uso no setor
público e se encontram com uma certa facilidade na literatura algumas críticas à aplicação
dessa metodologia em órgãos públicos, como no trabalho de Nascimento et al. (2014) onde os
autores apontam algumas deficiências e limitações existentes à aplicabilidade da metodologia
na entidade pública analisada (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil).

Portanto, o presente estudo objetiva utilizar o modelo de metodologia BSC sugerindo
as adaptações ao setor público para fornecer indicadores de desempenho relevantes à tomada
de  decisão  nas  entidades  governamentais,  levando  à  adoção  de  estratégias  compatíveis  e
eficazes  para  a  obtenção  dos  resultados  esperados  pela  Administração  Pública.  Para  tal,
inicialmente é necessário estabelecer um comparativo entre a aplicação do BSC na iniciativa
privada e nos órgãos públicos, destacando pontos positivos e negativos da utilização dessa
ferramenta nestes dois setores. Isto porque há exemplos exitosos do uso do BSC na iniciativa
privada, enquanto há exemplos de pouco êxito da aplicação deste método na Administração
Pública. Analisar estas nuances, observando sucessos e insucessos, contribui para conceber a
abrangência e eficácia dessa ferramenta. Faz-se necessário, também, considerar a forma como
a organização concebe sua  accountability (prestação de contas) já que essa atividade está
relacionada à aplicação eficaz do BSC. Além disso, a relação entre as entidades públicas e a
sociedade, isto é, a forma como a população percebe a prestação de serviços públicos, não
deve ser negligenciada já que o cidadão,  na condição de sócio da coisa pública,  deve ter
acesso às informações que possibilitem a avaliação da eficiência e eficácia na gerência dos
recursos públicos.

O artigo encontra-se subdividido em mais cinco seções além desta introdução, sua
primeira seção. A revisão de literatura compõe a segunda seção, sendo subdividida em três
partes, a saber: o BSC e os Ativos Intangíveis; Avaliação de Desempenho na Administração
Pública; e o BSC e as Organizações Públicas. Na terceira seção descreve-se a metodologia
empregada  neste  estudo.  Os  resultados  e  uma  discussão  referente  aos  mesmos  são
apresentados na quarta seção, seguidos da quinta e última seção onde as conclusões sobre o
tema são formalizadas.

2 – Revisão de Literatura

Para que uma organização pública ou privada alcance a melhoria de seu desempenho,
frequentemente seus gestores optam por efetuar o planejamento estratégico organizacional.
Segundo  Kwasnicka  (2006),  o  planejamento  estratégico  engloba  a  fixação  dos  objetivos
organizacionais e dos meios para alcançá-los, tais como políticas e estratégias de atuação,
levando-se  em  consideração  os  processos  de  tomada  de  decisão  organizacionais  e  a
susceptibilidade às mudanças na organização ocasionadas pelo ambiente externo. Consiste em
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um  planejamento  de  longo  prazo  que  produzirá  resultados  parciais  passíveis  de  serem
avaliados e mensurados para aferir a eficácia da realização e da execução do planejamento
estratégico, podendo-se ou não elaborar ajustes nos meios empregados para que os objetivos
organizacionais  sejam  alcançados  com  uma  melhor  eficiência  mesmo  em  meio  às
adversidades do ambiente externo.

Um dos elementos fundamentais para o alinhamento estratégico nas organizações é a
avaliação  de  desempenho,  pois  a  partir  dessa  análise  pode-se  fomentar  mudanças  ou
corroborar  as  escolhas  estratégicas  já  adotadas  para a  otimização  na busca de resultados.
Recentemente, tem-se atribuído peso tanto à avaliação dos ativos tangíveis quanto dos ativos
intangíveis que constituem uma organização. Existem algumas metodologias utilizadas para
este  fim,  adotadas  tanto  em  órgãos  públicos  como  em  empresas  privadas,  apesar  das
diferenças observadas nos objetivos principais de tais organizações. Uma dessas metodologias
é o  Balanced Scorecard (BSC), aplicado inicialmente em empresas privadas, mas também
adaptado e adotado em organizações públicas para fins de avaliação de desempenho.

2.1 – O BSC e os Ativos Intangíveis
O cenário empresarial até meados dos anos 1990 via como avaliação de desempenho a

contabilidade  financeira,  que  tinha  como  despesa  os  investimentos  em  capacitação  dos
empregados, os sistemas de informação, a qualidade de serviços, entre outros, não levando em
consideração  na  avaliação,  portanto,  o  valor  proporcionado  pelos  ativos  intangíveis  da
organização.  Acreditava-se,  até então,  que aquilo que não podia ser medido não se podia
gerenciar satisfatoriamente. Como consequência, os gestores concentravam seus esforços nos
indicadores  financeiros,  sem buscar  melhorias  no tocante  aos  sistemas  de  mensuração  de
desempenho dos ativos intangíveis que formam a base do sucesso financeiro da organização
(KAPLAN & NORTON, 2004). A valorização dos ativos intangíveis dentro da organização
garante  diversos  valores  que  conduzem  a  mesma  ao  sucesso  no  mercado,  garantindo
vantagem competitiva,  lucros aos acionistas e crescimento econômico,  agregando valor às
marcas.

A estratégia assumida por uma organização deve abordar a mobilização e alinhamento
dos ativos intangíveis uma vez que ela tem como objetivo criar valor para os acionistas. No
entanto,  a  estratégia  varia  em cada  organização,  umas  se  voltam  para  os  planejamentos
financeiros  com  foco  na  maximização  dos  lucros,  outras  com  foco  na  qualidade  e  nos
processos, outras visam à ampliação da cartela de clientes, e assim por diante. É, no entanto,
de  suma  importância  uma  perspectiva  mais  abrangente  e  integrada  da  estratégia  para  se
garantir o sucesso da organização, uma vez que, sem uma abordagem ampla da estratégia
torna-se  difícil  a  interação  entre  os  gestores  dos  diversos  setores  da  organização  e  o
compartilhamento entre os funcionários, impossibilitando assim o alinhamento em torno da
estratégia adotada e sem esse alinhamento a estratégia perde a sua funcionalidade e fracassa.
Tendo em vista a importância da estratégia na organização, pode-se dizer que para que os
sistemas de mensuração exerçam o maior impacto possível é necessário que se concentrem na
estratégia e em como ela objetiva criar um valor sustentável no futuro (MATIAS-PEREIRA,
2010).

Portanto,  para  a  construção de  um sistema de  mensuração  eficaz  é  necessário  um
modelo geral de estratégia que contenha elementos geradores de valores, onde os indicadores
financeiros  sejam  mantidos,  mas  também  equilibrem  indicadores  de  resultados  não
financeiros. O modelo ideal para esse objetivo é o BSC (Balanced Scorecard), que a partir de
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quatro perspectivas para a definição da estratégia da organização, fornece aos gestores uma
linguagem comum para a discussão da trajetória e das prioridades de seus empreendimentos,
sendo os indicadores medidas de avaliação de relações de causa e efeito entre os objetivos. O
BSC, como definido  por  Kaplan  e  Norton  (2004),  tem como indicadores  de  desempenho
quatro perspectivas: financeira, cliente, interna, e ‘aprendizagem e crescimento’. Através do
equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo e medidas financeiras e não financeiras, o
BSC pode auxiliar na obtenção de consenso entre os gestores na definição da estratégia e a
sua comunicação para os demais,  no alinhamento de metas e iniciativas estratégicas,  e na
obtenção de feedback que servirá como ferramenta para o aperfeiçoamento da estratégia.

O  Balanced  Scorecard (BSC)  surgiu  no  início  da  década  de  noventa  e  veio  se
desenvolvendo ao longo dos anos, deixou de ter o caráter de medidor de desempenho e passou
a ser elemento relevante de gestão estratégica e até da gestão da organização em si. O BSC foi
uma inovação no cenário das organizações em relação aos demais métodos de medição de
desempenho que apenas consideravam os indicadores financeiros nas análises empresariais.
Logo nas primeiras aplicações do método BSC, Kaplan e Norton (1992) notaram que algumas
organizações começaram a ampliar as ideias iniciais, transformando assim a construção do
sistema de medição numa reflexão sobre o valor gerado pelos ativos intangíveis. Os ativos
intangíveis  de  uma  organização  representam  mais  de  75%  de  seu  valor.  Durante  suas
pesquisas, Kaplan e Norton perceberam que organizações que incorporaram mudanças não só
na  gestão  da  estratégia  como  no  sistema  gerencial  em  si  obtiveram  resultados  mais
significativos. Pode-se dizer que nesse momento o BSC foi identificado como uma inovadora
metodologia que sai do campo estratégico para um campo mais amplo, criando, assim, uma
nova abordagem de gestão (KAPLAN & NORTON, 1992).

Segundo os mesmos autores em publicação de 2004, o BSC auxilia na definição de
objetivos e medidas descritos pelos gestores a curto e longo prazo e, a partir dessa discussão,
possibilita aos gestores refletirem sobre a forma como a empresa pretende transformar ativos
intangíveis em ativos tangíveis. Portanto, nesse momento, é necessário o envolvimento da alta
administração e gerência, onde todos os envolvidos devem possuir uma visão ampla, tanto do
aspecto  interno  quanto  externo.  Deve-se  destacar  também  a  importância  da  definição
estratégica de forma abrangente partindo da sinergia entre os departamentos, possibilitando
que o desempenho geral seja maior que a soma dos desempenhos individuais. Quando toda a
organização participa do planejamento e da definição estratégica, o desempenho desejado é
mais facilmente alcançado.

Não só  os  aspectos  intangíveis  devem estar  em acordo  com o direcionamento  da
organização, uma vez que a integração entre os planos financeiros e corporativos precisa estar
alinhada de forma a estar compatível com a realidade da organização, caso contrário, de nada
adianta  conduzir  a  estratégia  de  uma maneira  abrangente.  Os  orçamentos  de  curto  prazo
devem preservar medidas coerentes com as perspectivas de clientes, de processos internos e
de  aprendizado  e  crescimento,  além  dos  objetivos  financeiros,  obviamente.  Um  aspecto
importante  do  modelo  do  BSC  em  empresas  com  fins  lucrativos  é  a  hierarquia  das
perspectivas. Kaplan e Norton (2004) já haviam deixado claro que a perspectiva financeira e a
modelagem  de  um  BSC  associado  à  estratégia  de  uma  empresa  forneciam  um  mapa
estratégico  do  BSC que integravam como em um "painel  de  controle"  as  perspectivas,  a
hierarquia das mesmas, e o objetivo estratégico final de uma empresa. 
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2.2 – Avaliação de Desempenho na Administração Pública
A administração de uma organização, seja ela pública ou privada, envolve a execução

de  atividades  coordenadas  e  planejadas,  as  quais  perpassam algumas  funções  básicas,  as
chamadas funções administrativas, quais sejam: organização, planejamento, direção e controle
(REIS, 2011). O autor destaca especialmente as funções de planejamento e controle no âmbito
das  organizações  públicas.  O planejamento  de  uma  organização  pública  está  associado  a
legislações específicas e determinadas diretrizes orçamentárias, como é o caso, por exemplo,
do  Plano  Plurianual.  A  função  controle,  por  seu  turno,  se  tornou  mais  presente  na
Administração Pública a partir da publicação da Constituição Federal de 1988, sendo vital
para auxiliar a realização de programas e projetos, identificando defeitos e verificando se as
atividades exercidas estão de acordo com as metas e objetivos previamente concebidos. Desta
forma, o sistema de controle gerencial,  inerente ao setor público, deve ocorrer antecipada,
simultânea  e  posteriormente  às atividades  desempenhadas  e  conjecturar  o desempenho da
organização,  possibilitando sua melhoria,  segundo parâmetros  de economicidade,  eficácia,
eficiência e efetividade.

Slomski  et  al. (2004)  ressaltam  que,  apesar  dos  avanços  evidenciados  na
Administração Pública, tanto brasileira quanto mundial, poucas mudanças foram percebidas
no que diz respeito à contabilidade organizacional, isto é, à prestação de contas. Os autores
destacam  que  as  demonstrações  contábeis  requeridas  na  legislação,  da  forma  como  são
apresentadas à sociedade, não são suficientes para atestar a qualidade dos serviços públicos ou
a eficácia da administração pública em gerir seus recursos de forma eficiente e equânime. Isto
posto, torna-se premente a necessidade de encontrar estratégias e modelos capazes de calcular
e  descrever  efetivamente  os  resultados  logrados  na  administração  pública,  bem como  de
disponibilizá-los de forma cognoscível à população. Por meio da accountability é iminente a
diminuição  da  discrepância  de  informações  atualmente  observada  entre  o  Estado  e  a
sociedade.  Além disso, a participação do cidadão como agente ativo dentro das atividades
desempenhadas pelo poder público permite que ele se imbua das bases suficientes para propor
a reestruturação de serviços ineficientes e/ou novos métodos,  mais práticos e econômicos,
para a execução de determinadas atividades. 

Dentro  dessa  discussão,  Ghisi  (2000)  destaca  outro  ponto  essencial:  a  questão  da
auditoria  governamental.  Trata-se  de  assunto  de  suma  importância  nos  dias  atuais,
caracterizados  por  casos  de  corrupção  governamental,  ausência  de  resultados  na
Administração  Pública  (ou  insuficiência  destes),  e  dúvidas  acerca  das  informações
transmitidas  e  dos  níveis  de  endividamento  público.  Tal  relevância  manifestou,  ainda,  a
necessidade de uma presença mais significativa das Entidades Fiscalizadoras Superiores, que
não vêm cumprindo satisfatoriamente seu papel no desenvolvimento econômico e social de
diversos  países.  Portanto,  há  imprescindibilidade  de  sistemas  de  autoavaliação  para  a
identificação de desvios de metas ou resultados pretendidos. A necessidade de indicadores
pertinentes  na  avaliação  de  resultados  das  Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  reside  nas
mudanças ocorridas nos ambientes organizacionais do Setor Público. Para tanto, uma gestão
que tenha consciência da relevância de uma avaliação de desempenho em seu âmbito, tanto
interno quanto externo, é importante para o aprimoramento institucional, direcionando suas
ações às metas e fornecendo uma visão realista do desempenho organizacional. 

Atualmente,  a  questão  da  eficiência  no  setor  público  é  tratada  como  um  assunto
relevante para a qualidade dos serviços prestados à sociedade e tal  distinção se reflete  na
forma como a Administração Pública é gerida no país. Sanches et al. (2015) argumentam que
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a barreira cultural existente nas organizações públicas relacionadas à utilização de ferramentas
de avaliação de desempenho é um desafio a ser vencido principalmente quanto à gestão de
pessoas,  pois  além  da  cultura  organizacional,  há  outro  aspecto  que  apresenta  relativa
importância: o da subjetividade humana. Tal particularidade se deve à condição humana da
análise realizada por cada indivíduo em sua complexidade, podendo conduzir a determinados
conflitos na implantação de ferramentas de avaliação de desempenho. Isto posto, tem-se que a
avaliação de desempenho aplicada à gestão de pessoas no serviço público é fundamental para
o alcance da qualidade dos serviços prestados. 

Para a otimização na qualidade da prestação de serviços públicos, um dos indicativos
que podemos obter a partir das avaliações de desempenho é justamente o da necessidade de
qualificação do servidor.  Essa necessidade constante de aperfeiçoamento que a adoção de
tecnologias modernas nos impõe na atualidade, provocou também uma crescente preocupação
nas organizações modernas em investimento em desenvolvimento humano, trazendo como
consequência um incremento em valor tanto para os servidores como para as empresas, pois o
aumento  da  capacidade  pessoal  do funcionário  acaba  por  agregar  valor  ao patrimônio  de
conhecimentos  da organização (DUTRA, 2008).  Nesse sentido,  tem-se que o processo de
aprendizado  organizacional  está  vinculado  ao  desenvolvimento  das  habilidades  e
competências  dos  servidores  que  compõem o corpo funcional  da  organização,  agregando
valor tantos aos ativos intangíveis da organização como, consequentemente,  à organização
também.

Porém, no setor público,  a proposição de mudanças nas rotinas laborais, ainda que
estas objetivem a melhoria  da eficiência  e eficácia,  esbarra  muitas  vezes em uma cultura
organizacional  hostil  a  tais  mudanças.  Muitos  dos  servidores  não  possuem  o  desejo  do
desenvolvimento pessoal e refugiam-se numa cultura organizacional que não é favorável a
mudanças,  declinando  muitas  vezes  às  oportunidades  de  capacitação  ofertadas  pela
organização. Essa inércia por parte do corpo funcional muitas vezes não é punida pela alta
gerência,  que  também  não  executa  processos  avaliativos  eficientes  sobre  o  desempenho
funcional, gerando assim um ciclo vicioso institucional, fortalecido pela não aplicação de um
efetivo instrumento de avaliação de desempenho. Portanto, a escolha da maneira pela qual a
avaliação  de  desempenho  será  realizada  em  uma  organização  pode  facilitar  ou  não  o
desenvolvimento organizacional (MATIAS-PEREIRA, 2010).

2.3 – O BSC e as Organizações Públicas
No  âmbito  do  planejamento  estratégico,  tem-se  o  BSC  (Balanced Scorecard),

idealizado por Kaplan e Norton (1992), como uma ferramenta de gestão organizacional que
realiza o alinhamento entre visão e missão organizacionais  com os objetivos e estratégias
inerentes tanto à organização como um todo como a cada área que a compõe de forma rápida
e eficiente, demonstrando claramente qual o papel de cada funcionário ou servidor para que os
objetivos organizacionais sejam atingidos. Para a aplicação do BSC no setor público, Matias-
Pereira (2010) destaca que algumas premissas devem ser contempladas, tais como: manter o
foco nos conceitos de planejamento,  controle  e estratégia já definidos para a organização,
incluindo os  já  definidos  por  leis  ou previstos  constitucionalmente;  observar  as  diretrizes
institucionais  já  existentes  e  as  interações  entre  as  ações;  considerar  o  dimensionamento
gerencial  do  BSC  como  um  balizador  para  a  obtenção  de  um  modelo  geral  para  a
administração pública que considere as dimensões estratégicas originais; e cada organização
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deve adaptar o modelo e adotá-lo em sistemas corporativos que sejam fiéis à realidade e às
necessidades gerenciais.

Em suma, conforme bem explicitado no trabalho de Catapan et. al. (2012), o modelo
BSC busca alinhar objetivos (de curto e longo prazo) e indicadores (tanto financeiros como
não financeiros) sob a ótica de quatro perspectivas de desempenho: Financeira, dos Clientes,
dos Processos Internos e do Aprendizado e Crescimento. Albuquerque (2011) discorre sobre
cada  uma  dessas  perspectivas.  A  perspectiva  financeira  procura  compreender  a  situação
econômica da organização. A do cliente/cidadão foca no mercado em que a organização atua
com vistas a satisfazer seus consumidores. A de processos internos considera a eficiência dos
processos de negócio e de apoio da organização. E, finalmente, a perspectiva de aprendizado e
crescimento  objetiva  supervisionar  as  atividades  executadas,  fomentando  a  inovação  e  o
progresso da organização. Imperioso ressaltar que o BSC diverge de outras ferramentas de
monitoramento  estratégico  por  observar  os  resultados  da  organização  desde  o  início  da
execução das atividades e não apenas ao final e por considerar tanto indicadores financeiros
quanto indicadores de eficiência e eficácia.

Através do BSC, a estratégia  do governo e  o foco de uso de recursos disponíveis
podem ser  melhor abordados. No entanto, embora a metodologia BSC tenha sido aplicada
com êxito no setor  privado,  pouco se sabe sobre sua aplicabilidade  no setor  público,  em
especial, o brasileiro. A aplicação do BSC no setor público apresenta um grande potencial de
sucesso se as arquiteturas das perspectivas forem adequadas à realidade do setor em questão
(CESENA, 2006).  Com isso,  podem ser  realizadas  adaptações  com mudança  de  enfoque
como, por exemplo, a perspectiva financeira que nas organizações privadas representam os
anseios dos acionistas,  no setor público se transforma em metas  de longo prazo sem fins
lucrativos, tendo como premissa o melhor uso dos recursos disponíveis.

Ainda segundo esse autor em sua publicação de 2006, em virtude da Administração
Pública ser regida por leis  e regulamentos,  a missão no setor público une as perspectivas
financeiras e a perspectiva dos clientes que, nesse caso, são os cidadãos. Já na perspectiva de
aprendizado e crescimento o enfoque recai sobre os servidores (pessoas) e o aperfeiçoamento
da  gestão  interna  através  de  tecnologias  da  informação  e  melhores  práticas  gerenciais.
Esbarra-se em um entrave na perspectiva de aprendizado e crescimento quanto à contratação
de novos funcionários, que somente pode ser realizada mediante concurso público, em virtude
da prevenção de práticas patrimonialistas na Administração Pública. Além disso, outro fator
interfere para que essa perspectiva dê suporte às demais: os poucos incentivos à qualificação
de  servidores  e  a  ausência  ou  mesmo  insuficiência  ou  pouca  atratividade  dos  planos  de
carreira.

As  organizações  públicas  possuem  uma  diversidade  de  grupos  de  interesse  e
particularidades  pertinentes  a  cada  enquadramento,  logo,  a  aplicação  do  BSC  em  uma
organização pública deve priorizar tais fatores, estabelecendo perspectivas que se ajustem à
sua realidade e priorizando sempre em suas avaliações a sociedade, que é seu objetivo final. O
modelo  BSC  aplicado  ao  primeiro  setor  deve,  portanto,  contemplar  prioritariamente  as
medidas de eficiência, eficácia e efetividade, buscando com isso um modelo que atente para a
otimização dos recursos dos cidadãos, melhorando a qualidade dos serviços e o atendimento
dos anseios sociais, ao invés de se basear restritivamente em quesitos avaliativos contábeis,
de acordo com Cesena (2006).

As  legislações  pertinentes  à  Administração  Pública  Brasileira  representam  um
obstáculo  ao  qual  o  BSC  deve  adaptar-se.  Como  exemplo,  temos  o  advento  da  Lei  de

8



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO

Responsabilidade Fiscal (Lei n.º 101/2000), a qual exige um emprego de metodologias de
gestão  que  permitam  a  projeção  das  receitas  e  despesas  do  Setor  Público,  bem como  o
controle  da execução orçamentária  em acordo com os  planos e  definições  estratégicas  da
organização. A responsabilidade e a transparência no Setor Público são aspectos relevantes a
serem considerados na aplicação do BSC, uma vez que são aspectos de grande importância na
formulação da previsão orçamentária e na prestação de contas.

Por tratar-se de um modelo de avaliação de desempenho organizacional que permite a
identificação de pontos críticos, esclarecendo necessidades e estratégias a serem adotadas para
o êxito das organizações, o BSC pode ser utilizado em quaisquer tipos de organizações, sejam
elas do primeiro, segundo ou terceiro setor. Neste cenário, Leal et al. (2006) discorrem acerca
da  aplicação  conceitual  do  modelo  BSC  nas  dinâmicas  das  ações  desempenhadas  das
Organizações Não-Governamentais (ONGs) sob o ponto de vista qualitativo com estudo de
caso na ONG Grupo Luta Pela Vida (GLPV) - responsável pela administração do Hospital do
Câncer  em  Uberlândia  -  MG.  Os  autores  argumentam  que  a  aplicabilidade  do  BSC  no
ambiente  organizacional  das  ONGs assume uma importância  significativa  não só para  as
organizações,  como  para  a  sociedade  e  a  economia  em  geral,  uma  vez  que  ajuda  a
compreender como medidas de desempenho monitoradas servem de alicerces às ações sociais
e, por sua vez, colaboram para a manutenção de sua sustentabilidade e alcance de objetivos.

3 – Metodologia

Inúmeras  são  as  tipologias  e  taxionomias  de  pesquisas  no  universo  das  Ciências
Sociais, segundo critérios específicos, como, por exemplo, o método utilizado para explanar o
objeto-alvo do estudo com base em seu universo e  amostra,  o  tipo de investigação a ser
realizado  tendo  em vista  os  objetivos  geral  e  específico,  e  a  forma  como  os  dados  são
coletados  e  analisados  (ZANELLA, 2009).  O presente  trabalho apresentou a  metodologia
BSC, e, feito isso, limita a análise dos dados obtidos através de busca bibliográfica e pesquisa
documental  sobre esse assunto e a proposição de um modelo de adaptação das diferentes
perspectivas do método ao setor público com enfoque na avaliação de desempenho, tendo em
vista sua importância como ferramenta de gestão por resultados.

Com relação ao método e o modo como o problema é abordado, a pesquisa pode ser
classificada em qualitativa e quantitativa. De acordo com Portela (2004), o foco da pesquisa
qualitativa é a investigação minuciosa do entendimento de um grupo social, organização ou
mesmo  de  determinado  tema;  ao  contrário  da  pesquisa  quantitativa,  cujo  objetivo  está
associado à representatividade numérica do objeto de estudo, servindo-se de dados métricos e,
muitas vezes, de abordagens experimentais.

Quanto aos procedimentos empregados na coleta de dados, Zanella (2009) destaca que
as pesquisas são classificadas em dois grandes grupos: as que se utilizam de fontes escritas (as
quais podem ser documentais e bibliográficas) e as que se valem de fontes humanas (surveys,
estudo de caso, ex-post-facto, pesquisa experimental, estudo de campo). Acerca do primeiro
grupo, ressalta-se que a análise documental é, por vezes, confundida com a bibliográfica. O
que as diferencia, basicamente, é a natureza das fontes de pesquisa. Enquanto a primeira se
utiliza de materiais que não passaram por um trato analítico, as chamadas fontes primárias; a
segunda se serve de contribuições de diferentes autores acerca de um assunto específico, as
chamadas fontes secundárias (GONSALVES, 2001).
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No  que  tange  aos  objetivos,  Gil  (2007)  classifica  as  pesquisas  em  três  tipos:
exploratórias,  descritivas  e  explicativas.  O autor  aponta  que a  pesquisa exploratória  “tem
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a construir hipótese” (GIL, 2007, p. 40). Já a pesquisa descritiva, como o próprio
nome sugere, tem por objetivo a descrição de fatos ou fenômenos investigados. E, finalmente,
a pesquisa explicativa procura estabelecer relações de causa e consequência observadas nos
fenômenos sociais alvos da pesquisa.

Dentro  deste  contexto,  o  presente  trabalho  será  desenvolvido  a  partir  de  fontes
bibliográficas, na perspectiva de um pesquisa qualitativa e de forma exploratória, posto que a
abordagem  teórica  será  desenvolvida,  predominantemente,  por  meio  de  dados  e  análises
publicadas  por  diferentes  autores  e  especialistas  acerca  do  uso  da  ferramenta  BSC  em
instituições componentes da Administração Pública. As dimensões de desempenho abordadas
sob a óptica do BSC e as quatro perspectivas que compõem sua análise serão esmiuçadas para
que as conclusões sobre o uso dessa ferramenta de gestão em órgãos governamentais sejam
discutidas e formalizadas.

4 – Resultados e Discussões

A análise da pesquisa correlaciona as dimensões de desempenho de eficiência, eficácia
e efetividade sob a óptica do Balanced Scorecard aplicado ao Setor Público. Machado (2002)
afirma que os administradores do setor público necessitam de um conjunto de informações
gerenciais para cumprirem com eficiência, eficácia e efetividade sua função. A eficiência trata
da racionalização no uso dos  recursos  disponíveis;  a  eficácia  é  medida  de satisfação dos
clientes e a efetividade mede o impacto focando as conseqüências da prestação do serviços.
Considerando os preceitos de uma gestão pública moderna focada em resultados e orientada
para o cidadão, é necessário uma adaptação do BSC objetivando uma gestão da função social
(efetividade) com qualidade na prestação de serviços (eficácia) e com o menor consumo de
recursos possível (eficiência). Uma instituição pública que tem processos eficientes e presta
serviços para seus clientes com qualidade não obrigatoriamente atenderá às necessidades do
cidadão/sociedade, deixando com isso de cumprir sua função social.

Sabe-se que o modelo básico do BSC tem por pressuposto uma organização com fins
lucrativos; para as organizações públicas, a abordagem deve ser ajustada à realidade destas
organizações. Kaplan e Norton (1992, 2000 e 2004) sugerem que uma organização sem fins
lucrativos coloque em igual importância as perspectivas financeira e do cliente, subordinadas
estas à missão da organização. As dimensões gerenciais propostas no BSC tradicional devem
ser  interpretadas  como  uma  orientação  básica  para  composição  de  um  modelo  para  a
Administração Pública, de forma que cada organização deve transformar o modelo e traduzi-
lo em sistemas de acordo com sua realidade e necessidade gerencial.

No  setor  público  o  foco  deve  ser  direcionado  para  o  planejamento,  controle  e
estratégia,  observando-se as diretrizes institucionais e a visão de que as pessoas são o elo
entre o aparelho estatal e os destinatários do seu produto (bens e serviços públicos). Apesar de
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existirem várias  doutrinas  de  diversos  autores  a  respeito  da  melhor  adaptação  do BSC à
realidade da organização pública, tem-se como objetivo do presente trabalho a adequação da
metodologia  no  âmbito  da  Administração  Pública  e  optou-se  por  esmiuçar  as  quatro
perspectivas do BSC tradicional (financeira, clientes, aprendizagem e crescimento e processos
internos) propostas por Kaplan & Norton (1992).

A perspectiva financeira,  corresponde ao orçamento,  sendo a fonte de recursos das
organizações,  apresentando  extrema  relevância,  uma  vez  que  impacta  positivamente  na
prestação  dos  serviços  públicos.  Uma  ampliação  da  receita  própria  ou  dos  recursos  de
fomento e uma otimização da execução orçamentária permitem o melhor funcionamento da
instituição. O órgão do setor público deve ter um orçamento que torne possível o andamento
de suas atividades no atendimento das necessidades sociais garantindo assim recursos para
aquisição de máquinas e equipamentos, para manutenção da sua infraestrutura e qualificação
de seus recursos humanos. Sendo assim, a perspectiva financeira na área pública não deve
estar  no  topo,  mas  sim  na  base  do  BSC,  sendo  um  meio  para  percepção  dos  recursos
necessários, direcionando-os para o seu funcionamento ótimo e o cumprimento de sua função
social.

A perspectiva de clientes/cidadãos está relacionada com o processo de criação de valor
para os mesmos. Ao se considerar essa perspectiva sob a ótica do setor público, deve-se ter
em mente que a maneira de análise deve ser diferenciada da iniciativa privada, uma vez que
nesta ocorre a diferenciação de clientes entre os que pagam e não pagam e no setor público
essa diferenciação é proibida, pois fere o princípio constitucional da impessoalidade (Art. 37
da Constituição Federal,  1988).  Além de medir  a melhoria  da qualidade da prestação dos
serviços para o cidadão que o utiliza diretamente, é preciso aferir se o cidadão/sociedade está
satisfeito  com  a  prestação  do  serviço  público  (benefícios,  efeitos  ou  impactos).  Pode-se
concluir que ao se falar da perspectiva clientes, precisa-se desmembrá-la de forma que seja
capaz de medir a qualidade dos produtos/serviços ofertados e a satisfação do cliente, além de
também mensurar a efetividade da ação pública.

A perspectiva de processos internos diz respeito à identificação de processos decisivos
da organização que busquem a eficiência tanto no aperfeiçoamento dos processos que já são
utilizados como na identificação de inovações que possam ser aplicadas aos processos e, com
isso,  buscar  o  atendimento  às  necessidades  e  demanda  da  sociedade.  Para  tanto,  faz-se
necessário  otimizar  os  recursos  disponíveis  no intuito  de  aprimorar  a  qualidade  do  gasto
público,  reduzir  custos,  evitar  o  desperdício  e  aumentar  a  produtividade  na  prestação  de
serviços  públicos.  Com  o  objetivo  de  atingir  os  objetivos  mencionados,  é  relevante  a
conscientização dos custos na administração pública em um orçamento focado em resultados,
o que gera condições ao Estado para o atendimento satisfatório do contribuinte que é obrigado
a pagar impostos, o fortalecimento da democracia e a criação de condições para a ampliação
da prestação dos serviços públicos.

Por  fim,  a  perspectiva  aprendizado  e  crescimento  contempla  os  funcionários  e  o
aperfeiçoamento da gestão interna através do uso da tecnologia e da melhoria das práticas
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gerenciais.  Se um órgão possui um quadro de pessoal qualificado e motivado,  sua gestão
interna  tende  a  ser  cada  vez  mais  orientada  para  processos  eficientes  e  clientes/cidadãos
satisfeitos,  atendendo  assim  às  necessidades  sociais.  Quanto  mais  qualificados  forem  os
funcionários, maior a conscientização destes acerca da racionalização dos recursos públicos, o
que favorece também a criação de sistemas informatizados que contribuem para o aumento da
eficiência tais como, um sistema de custos e um sistema de descentralização orçamentária,
aumentando  assim  a  produtividade  dos  processos  internos.  Uma  organização  que  possui
processos mais  eficientes  tem mais  possibilidades  de ampliar  os serviços prestados o que
conduz  a  um aumento  da  satisfação  dos  clientes.  Porém,  se  a  equipe  de  servidores  for
desqualificada e não estiver orientada para atender o cliente,  sendo, por exemplo, rude no
contato  com o público,  os  clientes  ficarão  insatisfeitos.  Portanto,  funcionários  motivados,
capacitados  e  competentes  para  o  uso  das  ferramentas  inovadoras  e  adequadas  são  os
elementos principais para a melhoria contínua, dentro das limitações financeiras, em direção
ao sucesso dos clientes (cidadãos) e a realização da missão do órgão público.

5 – Conclusão

A utilização de ferramentas e indicadores que avaliam o desempenho das organizações
tem sido cada vez mais  necessária não apenas em empresas  privadas,  mas sobretudo, em
órgãos da Administração Pública. Neste contexto, o Balanced Scorecard foi uma ferramenta
desenvolvida por Kaplan e Norton em 1992, que através do uso de mapas estratégicos, analisa
os  resultados  de  uma  organização  com  base  em  quatro  perspectivas-chaves:  financeira,
clientes, processos internos, e aprendizagem e crescimento. No âmbito das organizações de
primeiro setor, o BSC deve considerar os parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade a
fim de garantir que a prestação de serviços esteja sempre alinhada a sua função social, isto é,
ao objetivo de suprir as demandas dos cidadãos.

Os  dados  coletados  pelo  estudo  partiram  das  premissas  da  pesquisa  qualitativa,
exploratória,  mediante consulta bibliográfica,  bem como da análise de documentos que se
relacionavam ao problema, ao tema e aos assuntos correlatos, demonstrando, assim, que o
BSC aplicado no poder público mostra-se válido por ser o método mais adequado ao estudo
aqui relatado, pois se aproxima da realidade do setor público brasileiro. O método do BSC
possibilita uma análise dinâmica, levando-se em conta que, embora as organizações públicas
não busquem o lucro e não estejam em um ambiente sujeito à competitividade de mercado, as
mesmas  não podem se privar  da  utilização  de ferramentas  de  gestão  que  ampliem a  sua
capacidade de entregar resultados e gerar mais valor público para a sociedade.

A partir desta pesquisa, percebeu-se, tambem, a importância de observar que quando o
BSC se aplica a organizações públicas é imperioso considerar as necessidades gerenciais de
cada órgão, ajustando o modelo à missão da organização em questão.  Isto porque, dentre as
limitações encontradas à implantação do método BSC apresentado, destacam-se as barreiras
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culturais,  no tocante à resistência apresentada pelos envolvidos nas organizações públicas.
Dentre outros fatores limitantes, Kaplan (2000) cita alguns deles, tais como: envolvidos que
não  compartilham  dos  mesmos  objetivos  organizacionais;  a  dificuldade  das  organizações
públicas de estabelecerem objetivos a longo prazo a fim de atender a todas as expectativas e
de  definirem  meios  para  manter  os  colaboradores  engajados  com  os  diversos  níveis  da
organização;  os  resultados  das ações  do setor  público  geralmente  notados após um longo
tempo de sua implementação; e, por fim, a dependência, em determinadas medidas, de órgãos
que não atuam coordenadamente ou não compartilham os mesmos valores.

Conclui-se, portanto, que o BSC é aplicável ao setor público, apesar de determinados
ajustes  necessários.  É  imprescindível  considerar  as  quatro  perspectivas  deste  modelo  que
atenta para o orçamento disponível pelo poder público para prestar os serviços, a satisfação
dos cidadãos com o serviço prestado, o aprimoramento dos processos internos utilizados na
organização, bem como a qualidade profissional dos servidores públicos. É importante que
sejam realizadas  ainda  mais  pesquisas,  tanto  teóricas  quanto  práticas,  acerca  da  utlização
desta ferramenta a fim de elucidar de forma mais precisa os desafios e êxitos do BSC na
Administração Pública.
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