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RESUMO 

 
A presente Proposta de Intervenção examina a questão das compras públicas realizadas por uma Organização 
Militar no âmbito da Administração Pública Federal. O principal objetivo deste trabalho consiste em propor um 
modelo de planejamento estratégico baseado no Balanced Scorecard para o sistema de compras públicas que 
contribua para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das aquisições realizadas na Base Aérea de Natal. 
Para tanto, utilizou-se de entrevistas estruturadas a fim de se realizar um diagnóstico da realidade atual do 
sistema de compras junto aos principais setores requisitantes da BANT, bem como a adaptação das perspectivas 
do BSC com base na revisão da literatura. A técnica utilizada para a análise das entrevistas foi a análise de 
conteúdo cujos resultados contribuíram para a elaboração do Mapa Estratégico conceitual o qual foi submetido à 
validação por meio de um Grupo Focal. Da análise das entrevistas, concluiu-se que o Sistema de Compras da 
BANT encontra-se em um perfil tático em virtude da baixa interação entre o sistema de compras e os setores 
requisitantes, a preocupação voltada apenas para a economicidade da aquisição em oposição da efetividade do 
material adquirido, a falta de capacitação dos elementos que compõem o sistema e a ausência de um 
planejamento adequado. Pretende-se com a criação desta proposta contribuir para a melhoria da gestão com foco 
em resultados na administração pública, aumentado a eficiência, eficácia e efetividade das compras públicas. 
Considerando que para o caso concreto a mensuração dos resultados só poderá ser realizada após, pelo menos, 
um ano de sua implementação, a presente pesquisa constitui na proposta de modelo de intervenção. 

 

Palavras- chave: Administração Pública; Balanced Scorecard e compras públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present proposal for intervention examines the issue of public procurements carried out by a military 
organization on a Federal Public Administration. The main objective of this paper is to propose a model of 
strategic planning based on the Balanced Scorecard for the public procurement system, which contributes to 
increased efficiency, efficacy and effectiveness of acquisitions made in the Air Base of Natal city. Therefore, 
Structured interviews were used in order to make a diagnosis of the current reality of the procurement system 
along with the main requirement sectors of BANT, as well as the adaptation of the prospects of the BSC based 
on literature review. The technique used for the analysis of the interviews was the analysis of content whose 
results contributed to the preparation of the conceptual Strategic Map  which was submitted to validation through 
a Focal Group. It was concluded through the analysis of the interviews, that the system of purchases of BANT is 
in a tactical profile because of low interaction between the system of purchases and the requirement sectors, 
aiming only at the “economicity” of acquisition in opposition of the effectiveness of material acquired, the lack 
of training of the elements which build the system and the absence of a proper planning. It is intended with the 
creation of this proposal to contribute to the improvement of management with a focus on results in public 
administration as well as increasing  efficiency, efficacy and effectiveness of public procurements. Whereas for 
the particular case the measurement of the results can only be performed after at least a year of 
its implementation, the present research constitutes a proposal of intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisando o desenvolvimento da Administração Pública brasileira, verifica-se 

que sua trajetória não foi exclusivamente ascendente, pois houve períodos em que se buscou 

técnicas para um melhor desempenho das funções desenvolvidas pelo Estado, mas também 

houve alguns retrocessos que diminuíram a eficiência do aparelhamento estatal.  

De acordo com Bresser (2001), o Estado brasileiro passou por três modelos de 

administração. O primeiro ficou conhecido como o Patrimonialismo que compreendeu o 

período de 1821 até 1930, o segundo modelo, Administração Burocrática, foi inserido durante 

o governo do Presidente Getúlio Vargas a partir de 1930 e, finalmente, em 1995 por meio do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) houve a implementação 

da Administração Gerencial. 

Faoro (2001) afirma que o patrimonialismo perdurou na administração pública 

brasileira de Dom João I a Getúlio Vargas, cuja legitimidade respaldava-se no tradicionalismo 

com o objetivo de manter a integridade do Estado, entretanto, juntamente com esse objetivo 

havia outros de interesses particulares. 

 Nunes (2010) analisou que, durante o Estado patrimonialista, a administração 

vigente caracterizava-se por práticas clientelistas e personalistas, ou seja, predominava uma 

relação de trocas entre os senhores do poder e as classes dominadas. Dessa forma, neste tipo 

de relação, a desigualdade tem um papel fundamental para a manutenção do poder nas mãos 

da classe dominante, gerando uma série de laços pessoais que levam a lealdade da classe 

trabalhadora em troca da proteção de seus patrões. 

Neste contexto, a administração pública brasileira encontrava-se como um espaço 

fértil para a relação de trocas generalizadas e pessoais que iam desde a segurança pessoal até a 

troca de cargos e funções públicas. 

Sendo assim, os critérios de admissão para a estrutura administrativa eram 

totalmente subjetivo às elites dominantes e, não raramente, funcionários desqualificados eram 

contratados e, consequentemente, não havia nenhuma preocupação com o desempenho da 

máquina pública. 

Entretanto, com o fortalecimento do capitalismo urbano industrial que ocorreu a 

partir da década de 1930, surgiu a necessidade de novas técnicas de administração voltadas 

para a eficiência e racionalidade da tomada de decisão, modificando a relação entre a 

sociedade e o Estado brasileiro.  
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Ao assumir o poder em 1930, Getúlio Vargas promoveu a primeira reforma 

administrativa do Estado brasileiro ao instituir o State-building pelo desenvolvimento 

nacional em ampla escala, o que dependeria em muito da construção de uma burocracia com 

maior performance (REZENDE, 2004). 

Para aumentar a performance administrativa e organizar a administração pública 

brasileira, Vargas promoveu um golpe contra as práticas patrimonialistas e clientelistas 

vigentes na época que impediam a possibilidade de construir uma burocracia profissional 

capaz de trazer racionalidade para a organização e gestão dos recursos públicos. 

De acordo com Wahrlich (1974), essa primeira reforma ficou caracterizada como 

a reforma dos meios (atividades de administração geral) mais do que nos próprios fins 

(atividades substantivas) e as principais áreas afetadas por esta reforma foram: a 

administração de pessoal, em que foi introduzido o mérito como forma de ingresso na carreira 

pública; a administração de material objetivando a sua simplificação e padronização; a 

introdução da concepção do orçamento como plano de administração e a revisão da estrutura 

do Estado e a racionalização dos métodos. 

Além do desenvolvimento das indústrias de base na economia brasileira, Vargas 

concedeu uma série de direitos sociais à população que demandaram um aumento das 

atividades do Estado, passando a exercer funções sociais e econômicas com a criação de 

novas agências administrativas e a qualificação dos funcionários a fim de fornecer serviços de 

qualidade.  

Dentre as grandes contribuições da Reforma Burocrática de 1930, destaca-se a 

criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) 1o qual foi concebido 

como um centro de planejamento estratégico da reforma administrativa que, de acordo com 

Abu-El-Haj (2013, p. 21), tinha cinco atribuições: 1) selecionar os candidatos aos cargos 

públicos federais, 2) promover a readaptação dos funcionários de carreira aos novos padrões 

administrativos, 3) padronizar as compras do Estado, através de regras transparentes e 

licitações, 4) auxiliar o presidente na elaboração dos projetos a serem submetidos à sanção e 

5) inspecionar o serviço público e apresentar relatórios anuais sobre a situação do serviço 

público. 

Essa iniciativa do governo Vargas visava coibir as práticas patrimonialistas e 

clientelistas na administração em virtude do aumento das funções do Estado introduzindo 

formas mais rígidas de controle no interior do sistema burocrático. Todavia, apesar do valor 

                                                 
1 Decreto-Lei n° 579, de 30 de julho de 1938. 



 

16 

 

dado ao mérito profissional na introdução de concursos públicos e na realização de 

treinamentos, o DASP não conseguiu romper totalmente com o modelo patrimonial e, 

portanto, continuaram havendo as práticas clientelistas na administração pública brasileira 

(BRASIL, 1995). 

Apesar desta reforma ter obtido sucesso em diversas questões, principalmente no 

que diz respeito às mudanças na gestão dos recursos humanos, orçamentários e na expansão 

do governo, através da criação de novas funções e de novas agências administrativas, Resende 

(2004) aponta que os resultados negativos dessa reforma foram o excesso de formalismo e a 

manutenção do clientelismo, fazendo com que o DASP se tornasse alvo de muita resistência e 

fosse perdendo seu status de prestígio. 

O modelo burocrático de administração passou então a sofrer sucessivas tentativas 

de reformas e, em 1967, foi publicado o Decreto –Lei n° 200 que constituiu um marco na 

tentativa de superação da rigidez burocrática transferindo atividades da administração direta 

para a administração indireta a fim de fugir dos entraves burocráticos (BRASIL, 1995). 

O Decreto-Lei n° 200 foi a segunda reforma realizada no Estado brasileiro que 

buscou dar maior autonomia às organizações da administração indireta, permitindo a 

contratação de funcionários públicos sem a realização de concurso (BRASIL, 1995). 

Contudo, esta prática facilitou a sobrevivência de relações clientelistas que ainda 

se encontravam enraizadas na administração pública brasileira. Com a redemocratização em 

1985, o Congresso Constituinte não levou em consideração os bons resultados trazidos pela 

flexibilização e diferenciação do regime jurídico instituído para os servidores civis públicos 

federais introduzidos com o Decreto-Lei n° 200 e resolveu completar a reforma burocrática 

iniciada em 1930. Dessa forma, houve o corte da flexibilidade administrativa e, 

consequentemente, um engessamento do aparelho estatal e a adoção de um regime jurídico 

único para todo o funcionário civil público federal, independente de sua função, provocando 

um retrocesso ao modelo burocrático de administração (BRASIL, 1995). 

Ocorre que, com a maior intervenção do Estado, tanto na promoção dos direitos 

sociais como na parte econômica, após a Grande Depressão de 1929, houve um maior 

acúmulo de atividades a serem desenvolvidas pelas organizações públicas como na educação, 

saúde, previdência, etc, esse modelo de administração ficou conhecido como Welfare State ou 

Estado de Bem-Estar-Social. 

Mas, a partir de 1980, uma grande crise econômica se espalhou pelo mundo 

pondo em cheque o Estado de Bem-Estar Social que, de acordo com Bresser (2001), seria 

uma crise de Estado, pois o modelo burocrático de administração já não garantia a rapidez, a 
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boa qualidade e o custo baixo para os serviços prestados pelo Estado social que surgiu durante 

o século vinte. 

Dessa forma, diversos países no mundo começaram a implementar, a partir da 

década de 1980, um novo modelo de administração mais desconcentrado, flexível, 

transparente e focado nos resultados, que posteriormente ficou conhecido como New Public 

Management, ou Nova Gestão Pública (BRESSER, 2001). 

No Brasil, a Nova Gestão Pública foi implementada em 1995 por meio do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, contendo três dimensões: uma institucional, outra 

cultural e de gestão (BRESSER, 2001). 

De acordo com Trosa (2001), as principais caraterísticas dessa reforma foram: o 

desenvolvimento de instrumentos de regulação orçamentária, que visam à eficiência e a 

eficácia na gestão; a identificação de técnicas que permitem a avaliação do impacto dos 

programas (outcomes); a implementação de medidas de incentivo aos administradores para 

melhoria da gestão e a criação de mecanismos de responsabilização que permitam informar 

aos parlamentares sobre os resultados dos programas. 

Dessa forma, verifica-se que com a Nova Gestão Pública não há espaço para o 

amadorismo na administração do Estado, cabendo ao gestor público implementar padrões 

modernos de administração que atuem com economicidade, produtividade, otimizando os 

resultados e reduzindo os custos operacionais.  

É com base nesse novo modus operandi que diversos governos buscam, na 

administração privada, técnicas de administração que tornem o Estado mais eficiente e eficaz 

na forma de administrar a coisa pública. 

Contudo, o alcance de melhores resultados exigem tanto uma mudança cultural 

dentro da organização, como a elaboração e implementação de um plano que demonstre quais 

os resultados a organização almeja alcançar no longo prazo, ou seja, trata-se do 

desenvolvimento de estratégias capazes de gerar desempenho superior. 

Por outro lado, apesar da grande maioria das organizações possuírem uma 

estratégia traçada previamente para alcançar a sua missão organizacional, existe uma grande 

dificuldade encontrada no momento da implementação da estratégia, conforme apontado em 

uma pesquisa realizada por Kaplan e Norton na década de 1980 entre consultores gerenciais 

norte-americanos a qual mostrou que menos de 10% das estratégias formuladas com eficácia 

eram implementadas com êxito (KAPLAN; NORTON, 2000). 

Dessa forma, estes pesquisadores desenvolveram, no início dos anos 1990, uma 

ferramenta de gestão que inicialmente foi desenvolvida para mensurar o desempenho das 
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organizações e posteriormente passou a ser utilizada como uma ferramenta de articulação 

entre a formulação e implementação estratégica. 

Trata-se de uma ferramenta de operacionalização do planejamento estratégico que 

leva em consideração tanto a capacidade operacional como intelectual das organizações, ou 

seja, esta ferramenta explora tanto os ativos tangíveis, como os intangíveis das organizações. 

 Essa ferramenta ficou conhecida como o Balanced Scorecard (BSC) em que 

diversas organizações a utilizam como principal ferramenta organizacional para importantes 

processos gerenciais como o estabelecimento de metas individuais e de equipes, remuneração, 

alocação de recursos, planejamento e orçamento, feedback e aprendizado estratégico 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O BSC busca traduzir a estratégia organizacional em termos operacionais por 

meio de objetivos traçados em perspectivas, controlados por metas e indicadores que buscam 

alinhar a organização à estratégia, transformando-a em tarefa de todos (KAPLAN; NORTON, 

2004). 

Assim sendo, o BSC apresenta-se como uma ferramenta fundamental para a 

administração de organizações que almejam ir além da administração burocrata, buscando 

uma administração por resultados em que se atribui uma maior responsabilidade aos seus 

gestores e, consequentemente, gera uma maior satisfação da sociedade.  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

No contexto da administração pública brasileira, subordinada ao Ministério da 

Defesa, encontra-se a Base Aérea de Natal (BANT), unidade operacional do Comando da 

Aeronáutica criada pelo Decreto-Lei nº 4.142 de 02 de março de 1942, que tem por missão: 

Prover o apoio necessário às Unidades Aéreas e Unidades de Aeronáutica que nela operem, 

permanente ou temporariamente, ou que nela estejam sediadas (BRASIL, 2012). 

Para cumprir a sua missão institucional, a BANT recebe um recurso anual de, 

aproximadamente, R$ 20.000.000,00 dos quais, cerca de 80%, são utilizados para aquisição 

de materiais ou contratação de serviços por meio do pregão eletrônico (SIAFI, 2014). 

Em um período não muito distante, até o ano de 2012, não havia na Base Aérea de 

Natal um planejamento estruturado para as aquisições dos bens e serviços necessários à 

manutenção das suas atividades da organização (BRASIL, 2012). Somente para os setores que 

possuíam algum tipo de estoque havia uma rotina a ser seguida no procedimento das 
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aquisições. Dessa forma, quando o crédito era recebido pela organização, é que se começava a 

decidir o que fazer com o recurso. 

Esse contexto acabava por beneficiar aqueles que possuíam uma maior 

proximidade com o comandante e, por conta disso, conseguiam utilizar os recursos para o seu 

próprio setor. Era um cenário de pouca transparência para os setores da organização, no que 

diz respeito à utilização dos recursos, e de baixa eficiência em sua alocação, uma vez que nem 

sempre quem mais precisava do recurso era aquele que o recebia, demonstrando traços 

clientelistas no atendimento das necessidades da organização. Dessa forma, não havia uma 

decisão prévia acerca do que fazer com o recurso orçamentário, somente quando se recebia o 

crédito era que se decidia onde iria alocá-lo.  

Em meados do ano de 2012, foi implantando na BANT o Sistema de 

Planejamento Orçamentário (SPO) o qual consiste no lançamento das necessidades para o 

exercício seguinte de todos os setores da organização priorizados através da Matriz de GUT. 

A matriz de GUT consiste em uma ferramenta para definir prioridades baseada em 

três critérios: Gravidade, Urgência e Tendência. A gravidade indica a intensidade dos danos 

que o problema pode causar se não atuar sobre ele, a urgência considera o tempo para a 

eclosão de danos ou resultados indesejáveis se não atuar sobre o problema  e a tendência 

considera o desenvolvimento que o problema terá na ausência de ação. 

Sendo assim, a partir de 2013, os processos licitatórios da BANT foram realizados 

com base nas necessidades inseridas no SPO, o que representou um grande avanço no que diz 

respeito ao planejamento e transparência na alocação dos recursos da organização. 

Contudo, verifica-se que apenas a inserção das necessidades e a priorização na 

alocação dos recursos, não é condição necessária e suficiente para garantir a eficiência, 

eficácia e efetividade da aquisição, pois se observa na Seção de Licitações da BANT que 

existem processos licitatórios atrasados, diversos erros nas descrições dos materiais, pesquisas 

de preços mal elaboradas, erros na mensuração das quantidades a serem adquiridas e Termos 

de Referência equivocados que afetam diretamente o resultado da aquisição e, por sua vez, a 

efetividade do processo administrativo da organização. 

Para Castro (2006 apud MEGGINSON et.al.,1998, p.11), uma das formas de se 

medir o desempenho de uma organização baseia-se na eficiência e na eficácia de sua gestão 

que segundo estes autores: 

 

Eficiência é a capacidade de “fazer as coisas direito”, é um conceito matemático: é a 
relação entre insumo e produto (input e output). Um administrador eficiente é o que 
consegue produtos mais elevados (resultados, produtividade, desempenho) em 
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relação aos insumos (mão-de-obra, material, dinheiro, máquinas e tempo) 
necessários à sua consecução. Em outras palavras, um administrador é considerado 
eficiente quando minimiza o custo dos recursos usados para atingir determinado fim. 
Da mesma forma, se o administrador consegue maximizar os resultados com 
determinadas quantidade de insumos, será considerado eficiente (Megginson et al, 
1998, p. 11). 
 

Já segundo Torres (2004), a eficácia consiste em atingir os objetivos desejados, 

pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais objetivos, ou 

seja, uma organização torna-se eficaz na medida em que alcança os resultados previamente 

planejados. 

Além dessas forma de mensuração de desempenho das organizações, surgiu um 

terceiro conceito, denominado efetividade, criado especialmente para a administração pública. 

Para Castro (2006), a efetividade, na área pública, verifica em que medida os resultados de 

uma decisão trazem benefícios para a população. Trata-se de um conceito mais amplo do que 

o da eficácia, uma vez que este indica se o objetivo foi atingido enquanto que a efetividade 

mostra se a decisão tomada apresentou benefícios reais para o público alvo. 

De acordo com Torres (2004), o conceito de efetividade: 

 

(...) é o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação central é averiguar 
a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatis, deixando claro que 
setores são beneficiados e em detrimento de que outros atores sociais. Essa 
averiguação da necessidade e oportunidade deve ser a mais democrática, 
transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar a população 
para a implementação das políticas públicas. Este conceito não se relaciona 
estritamente com a ideia de eficiência, que tem uma conotação econômica muito 
forte, haja vista que nada mais impróprio para a administração púbica do que fazer 
eficiência o que simplesmente não precisa ser feito (Torres, 2004, p. 175). 

 

Sob essa ótica, o Tribunal de Contas da União (TCU), órgão responsável pela 

fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial da União, tem mudado a forma de 

fiscalizar a administração do recurso público, passando de uma auditoria processual para uma 

auditoria operacional, ou seja, os resultados tornaram-se o principal objetivo da auditoria em 

vez de se observar detalhadamente o cumprimento de todas as formalidades previstas em lei 

(TCU, 2000). De acordo com o TCU (2000), o objetivo desse novo modelo de auditoria é 

examinar a ação governamental sob os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Ainda de acordo com o TCU (2010), a economicidade é a minimização dos custos 

dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometer os padrões de 

qualidade, já a eficiência é a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma 
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atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los e a eficácia é definida como o 

grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado período de 

tempo, independente dos custos implicados. 

Por outro lado, a efetividade consiste no alcance dos resultados pretendidos, a 

médio e longo prazo, ou seja, além de se verificar se o objetivo foi alcançado, constata-se que 

essa decisão surtiu o efeito desejado para a resolução do problema, pois uma administração 

pode estar focada em objetivos equivocados que em nada irão alterar o cenário atual (TCU, 

2010). 

Nesse contexto, o sucesso das organizações públicas passa a ser medido pelo grau 

de eficiência, eficácia e efetividade com que essas organizações atendem às necessidades de 

seus participantes ou cidadãos. Portanto, é necessário uma mudança de foco nos setores 

públicos de forma a diminuir o grau de burocracia das atividades e aumentar a performance 

dos resultados auferidos, tanto ao público interno quanto para o público externo da 

administração. Dessa forma, cabe à administração pública desenvolver ou adaptar ferramentas 

administrativas que contribuam para o alcance de resultados baseados na eficiência, eficácia e 

efetividade para os cidadãos. 

Um fator fundamental para o sucesso de qualquer organização, seja ela pública ou 

privada, consiste na correta formulação e implementação da estratégia organizacional, pois é 

por meio dela que a organização define aonde quer chegar e qual será o caminho a ser 

percorrido.  

Kaplan e Norton (1997), ao desenvolverem o Balanced Scorecard, verificaram 

que esta ferramenta, além de esclarecer e comunicar a estratégia organizacional, poderia ser 

utilizada para gerenciar a própria estratégia, ou seja, desmembrá-la em objetivos menores para 

controlar o seu alcance. 

Com isso, a partir de 1993, o BSC passou a ser utilizado por diversas empresas 

como principal ferramenta organizacional para importantes processos gerenciais, dentre eles: 

estabelecimento de metas individuais e de equipe, remuneração, alocação de recursos, 

planejamento e orçamento, feedback e aprendizado estratégico (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Além disso, estes pesquisadores afirmam que, apesar do BSC ter sido 

desenvolvido inicialmente para o setor privado, essa ferramenta pode ser adaptada para as 

organizações públicas e sem fins lucrativos. Entretanto, considerando que organizações 

públicas e privadas possuem finalidades diferentes, faz-se necessária algumas adaptações em 

suas perspectivas para adequá-la ao setor público, como a mudança de foco para o 

atendimento das necessidades dos cidadãos em vez do lucro. 
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Diante desse contexto de performance organizacional que será analisada no 

decorrer deste trabalho, surge o seguinte problema de pesquisa: Qual o modelo adequado de 

Balanced Scorecard que pode contribuir para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade 

das compras públicas realizadas na Base Aérea de Natal? 

 

1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo propor um modelo de planejamento 

estratégico baseado no Balanced Scorecard para o sistema de compras públicas que contribua 

para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das aquisições realizadas na Base Aérea 

de Natal. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar um diagnóstico do modelo atual de aquisições realizadas pela BANT; 

2. Adaptar as perspectivas do BSC para a administração da Base Aérea de Natal; 

3. Validar o modelo de Balanced Scorecard para as aquisições realizadas pela 

Base Aérea de Natal; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Diante do contexto atual em que as demandas são infinitas e os recursos cada vez 

mais escassos, a administração pública tem o dever de primar pela performance na utilização 

dos recursos públicos, de forma a atender as necessidades de seus usuários com o menor custo 

possível. 

Para isto, a correta formulação e implementação da estratégia constitui o primeiro 

passo para uma melhoria da performance organizacional, principalmente em governos que 

liberam o orçamento para as organizações públicas próximo do encerramento do exercício 

financeiro, como é o caso do Brasil. Nestas situações, organizações sem um planejamento 

definido e implementado quando recebem o orçamento não possuem condições de executar o 

recurso até o dia 31 de dezembro e acabam devolvendo o recurso. Por outro lado, aquelas 

organizações que se planejaram e executaram suas licitações estão aptas para executar o 



 

23 

 

crédito a qualquer momento, isto faz com que algumas organizações, no Comando da 

Aeronáutica, acabem recebendo mais recursos em comparação com outras organizações em 

virtude da sua capacidade de execução orçamentária 

Contudo, além do planejamento e da economia, a administração não pode perder 

de vista os resultados, baseados em termos de qualidade e a efetividade das ações, ou seja, não 

basta planejar e alocar o recurso, a contratação deve atender a necessidade de seus usuários, 

pois, não raro, são as reclamações nos setores de licitações das organizações públicas a 

respeito da aquisições mal elaboradas cujas contratações não atendem às necessidades dos 

setores requisitantes. 

De acordo com Azevedo (2012), os maus resultados nos processos licitatórios 

estão diretamente relacionados à fase interna da licitação, ou seja, no seu planejamento, 

concretizado por meio da elaboração do Termo de Referência que é o elemento chave para 

eficácia, eficiência e efetividade do que se deseja adquirir. 

O Termo de Referência é o instrumento que orienta, por exemplo, no caso de 

licitações por pregão, o pregoeiro na condução do certame, sendo assim, erros na sua 

elaboração como na descrição do objeto, pesquisa de mercado, quantidades, obrigações da 

contratada, entre outros, afetam o resultado do objeto contratado. 

Azevedo (2012), ao analisar os fatores determinantes da ineficiência do pregão 

eletrônico nos processos de aquisição da Base Aérea de Natal no ano de 2011 à luz da teoria 

dos custos de transação, identificou um índice de ineficiência da ordem de 19,30% nos 

processos licitatórios. Deste percentual, 0,06% estava relacionado à frequência, 1,59% estava 

relacionado à incerteza, 3,54% ao oportunismo e 14,11% estavam relacionados à 

racionalidade limitada. 

A frequência está diretamente ligada com a periodicidade da aquisição, ou seja, 

materiais ou serviços licitados rotineiramente, normalmente, envolvem menos custos, pois há 

um maior conhecimento do objeto licitado. 

A incerteza decorre dos fatores imprevisíveis, como os casos fortuitos ou força 

maior que podem aumentar os custos da aquisição como, por exemplo, inundações, greves, 

aumento de impostos, entre outros. 

O oportunismo está relacionado às ações dos indivíduos que buscam por meio de 

trapaças, mentiras ou quebra de promessas obter vantagem no processo, mesmo que isso 

culmine no prejuízo do outro agente. Em uma licitação, este fator é verificado quando um 

licitante apresenta um valor muito baixo para vencer um certame e, logo após a assinatura do 

compromisso, solicita um reequilíbrio econômico-financeiro. 
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E, por fim, a racionalidade limitada está relacionada aos limites cognitivos dos 

agentes envolvidos na transação, como conhecimentos, habilidades e cautela (AZEVEDO, 

2012). 

Dessa forma, a presente pesquisa se apresenta relevante uma vez que busca, por 

meio da ferramenta Balanced Scorecard, desenvolver um planejamento estratégico para as 

aquisições realizadas na BANT a fim de contribuir com a sua performance organizacional. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O PLANEJAMENTO NO BRASIL 

 

No Brasil, data da década de 1930 a introdução do planejamento na administração 

pública instituído, durante o governo de Getúlio Vargas, como forma de realizar uma corrida 

desenvolvimentista em busca do crescimento econômico em substituição das importações por 

meio do crescimento das indústrias nacionais. Entretanto, apenas com a Constituição de 1988 

o planejamento foi concebido de forma institucionalizada, porém, com foco apenas no curto e 

médio prazo uma vez que a Lei Orçamentária é elaborada a cada ano para um Plano 

Plurianual com duração de apenas quatro anos. 

Foi, em 1934, que o governo brasileiro passou a adotar o planejamento na tomada 

de decisão com a criação do Conselho Federal de Comércio Exterior durante o governo de 

Getúlio Vargas, o qual tinha por finalidade formular políticas econômicas voltadas para a 

redução da dependência externa (REZENDE, 2009). 

O planejamento governamental passou a ganhar mais força com a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). De acordo com Rezende (2009), 

ao DASP coube a tarefa de elaboração do primeiro plano quinquenal da história do 

planejamento brasileiro – O Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa 

Nacional (1939 – 1943) o qual teve vida curta, sendo posteriormente modificado, assumindo 

o nome de Plano de Obras e Equipamentos – POE. 

Posteriormente, veio o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), 

lançado durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, com a tentativa de coordenar 

os gastos públicos mediante um programa plurianual de investimentos entre 1949 e 1953, mas 

acabou sendo abandonado (ALMEIDA, 2006). 

Contudo, foi durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956 – 1960) 

que o planejamento brasileiro adotou uma forte postura estratégica em que foi elaborado o 
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Plano de Metas o qual buscava superar o subdesenvolvimento brasileiro com o audacioso 

objetivo de crescer 50 anos em 5 anos de mandato a fim de promover a substituição das 

importações. 

Esse plano previa um total de 31 metas para os setores de energia, transportes, 

indústria de base, alimentação e educação. Dentre esses setores, o foco estava em energia e 

transportes que juntos somavam um total de 73% dos recursos inicialmente previstos, 

seguidos da indústria de base que abarcou 20,4% do orçamento previsto (PAGNUSSAT, 

2006). 

De acordo com Pagnussat (2006), os resultados do plano superaram as 

expectativas, fazendo com o que no período de 1956 a 1960 o PIB brasileiro crescesse a uma 

taxa média anual de 8,1%. Dessa forma, para Lafer (1970) o Plano de Metas foi um exemplo 

bem sucedido de formulação e implementação de planejamento. 

Apesar dos bons resultados do Plano de Metas, houve uma piora de alguns 

indicadores macroeconômicos como: inflação, dívida externa, desequilíbrio no balanço de 

pagamentos e déficit público em virtude das formas inadequadas de financiamento do plano e 

da capacidade fiscal do governo. 

A fim de reverter este cenário, foi elaborado o Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social elaborado ao final de 1962 por Celso Furtado. Este plano tinha como 

objetivo de curto prazo enfrentar a crise inflacionária, a deterioração das contas externas e a 

retomada do desenvolvimento. Contudo, este plano não funcionou, pois a taxa de crescimento 

do PIB recuou de 6,6%, em 1962, para 0,6%, em 1963, e a inflação atingiu 82% 

(PAGNUSSAT, 2006). 

Em 1964, durante o governo militar, surgiu o Programa de Ação Econômica de 

Governo (PAEG) com o objetivo principal de combate ao processo inflacionário. Esse 

programa apresentou bons resultados visto que a inflação recuou de 92,1%, em 1964, para 

25% em 1967 (PAGNUSSAT, 2006). 

Com a inflação controlada, em 1967, o país pode retomar o planejamento 

desenvolvimentista iniciado por Getúlio Vargas. Dessa forma, foi elaborado ao final do 

governo de Castelo Branco (1967 – 1976) o Plano Decenal de Desenvolvimento que consistia 

numa série de estudos setoriais e um modelo macroeconômico global (PAGNUSSAT, 2006). 

Posteriormente, o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), no período 

de 1968 a 1970, elaborou uma política de crescimento acelerado e autossustentado, por meio 

da substituição dos produtos importados (PAGNUSSAT, 2006). 
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Já durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici (1969 – 1974), foi 

criado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) com o objetivo de colocar o 

Brasil na categoria de nações desenvolvidas. Este plano estabelecia 60 metas detalhadas para 

15 setores com taxas de expansão acima de 100%. Esse plano possuia duas partes, a primeira 

sobre o “modelo brasileiro e a estratégia de desenvolvimento” e a segunda parte sobre a “a 

execução da estratégia”. De acordo com Pagnussat (2006), a implementação deste plano fez o 

PIB crescer de 1968 a 1974 a uma taxa média de 10,7% ao ano. 

 Em 1974, no governo do presidente Ernesto Beckmann Geisel, foi criado o II 

PND em um contexto de crise internacional, com o primeiro choque do petróleo. Este plano 

manteve o Brasil com altas taxas de crescimento econômico apesar da crise internacional 

(PAGNUSSAT, 2006). 

A partir de 1979 com o segundo choque do petróleo, houve uma elevação das 

taxas de juros internacionais e uma aceleração inflacionária no Brasil que chegou a 77,2% ao 

ano. Com o objetivo de contornar este cenário, foi elaborado o III PND, contudo, sem sucesso 

(PAGNUSSAT, 2006). 

Em virtude da crise, os planos desenvolvimentistas deram lugar aos planos de 

estabilização voltados para o curto prazo em detrimento de uma perspectiva de planejamento 

focado no longo prazo. Entre 1979 e 1994, 13 planos econômicos foram elaborados na 

tentativa da estabilização econômica (PAGNUSSAT, 2006). 

Em virtude da mudança do cenário político e econômico ocorrido a partir da 

década de 1980, fez-se necessária a institucionalização do planejamento associado ao 

orçamento, pois os períodos de grande crescimento econômico ocorreram após as duas 

grandes guerras mundiais em um cenário de virtuoso crescimento econômico em nível 

mundial e com poucas incertezas. Entretanto, partir dos anos de 1980, o poder executivo 

perdeu uma considerável autonomia na execução do planejamento, a crise econômica alastrou 

a incerteza dos cenários futuros, diminuindo a capacidade de planejamentos audaciosos como 

dos períodos anteriores, levando os governos brasileiros, a partir de então, a elaborarem 

planejamentos mais normativos. 

Sendo assim, a partir da Constituição de 1988, ficaram estabelecidos o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual 

(LOA) como as principais ferramentas de planejamento e orçamento da administração 

pública. 

O PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da 

Administração Pública Federal, em um horizonte de quatro anos, tornando-se o principal 
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instrumento de planejamento de médio prazo para promoção do desenvolvimento (BRASIL, 

1988). 

A LDO compreende as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual (BRASIL, 1988). 

Dessa forma, a LOA realiza a cada exercício financeiro a alocação dos recursos 

considerados necessários pelo governo para o alcance dos objetivos previstos no PPA. 

A principal contribuição desse novo modelo de planejamento em comparação com 

os demais realizados pelo governo brasileiro, consiste no alinhamento entre o planejamento e 

o orçamento, ou seja, os recursos são alocados anualmente para o alcance dos objetivos no 

PPA, com base na previsão de arrecadação. Ao contrário do que ocorreu nos anos 1950, 1960 

e 1970 em que o desenvolvimento ocorreu com ausência de vínculos com a disciplina fiscal, 

levando o governo a criar grandes déficits para a consecução dos objetivos almejados 

(PARES; VALLE, 2006). 

Entretanto, conforme aponta Pares e Valle (2006) o PPA apresenta algumas 

limitações. A primeira delas consiste na maior rigidez que foi inserida no plano em virtude da 

sua previsão normativa. 

A segunda é uma consequência da primeira limitação, pois um orçamento 

concebido por lei acaba diminuindo a discricionariedade dos gestores sobre o planejamento e, 

conforme aponta Matus (2006), o plano deve ser concebido como uma aposta organizada e 

não de forma estática, mas sim dinâmica, em que a mudança dos cenários podem influenciar 

na sua eficácia. 

Além disso, em virtude dos objetivos serem estabelecidos com base na previsão 

de arrecadação, o desequilíbrio na balança orçamentária e financeira culmina com a 

impossibilidade de alcance de determinados objetivos em virtude do déficit de arrecadação. 

Por fim, no PPA estão previstas basicamente ações orçamentárias, ou seja, leva-se 

em consideração que apenas com a utilização de recursos financeiros é possível modificar a 

realidade. Entretanto, verifica-se que ações não orçamentárias como, instrumentos 

normativos, incentivos e deduções fiscais, concessões, entre outros, também podem gerar 

grandes mudanças na sociedade. 

De fato, a institucionalização do planejamento gerou grandes avanços na 

administração pública brasileira, principalmente com a criação dos programas que funcionam 

como elementos articuladores entre o PPA e o orçamento, os programas são os problemas ou 

as demandas concebidas pela sociedade. Tal política cria um ambiente favorável à adoção de 
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um Estado para resultados, contudo, o plano por si só não gera os efeitos esperados pela 

sociedade, é necessário a adoção de ferramentas que visem a materialização desse 

planejamento. 

 

2.2 FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Verifica-se, na literatura, que não existe uma unanimidade acerca do significado 

da palavra estratégia, sabe-se que sua origem ocorreu dentro da esfera militar como forma de 

delineamento de novas táticas de combate usadas para alcançar diversos objetivos como, por 

exemplo, as vitórias em batalhas. 

Mintzberg et al. (2003, p.39) afirma que dentre os conceitos propostos pelos 

diversos autores acerca da estratégia, o mais utilizado é o conceito de plano que: 

 

(...) integra as principais metas, políticas e sequências de ação da organização em um 
todo coeso. Uma estratégia formulada ajuda a organizar e alocar os recursos de uma 
organização em uma postura única e viável, baseada em suas competências e 
deficiências internas relativas, mudanças antecipadas no ambiente e movimentos 
contingentes por parte dos oponentes inteligentes.  

 

Uma estratégia bem elaborada permite as organizações diminuírem as incertezas 

sobre os cenários futuros, ou seja, acredita-se em que o futuro possa ser alcançado por meio 

de objetivos traçados no presente, evitando-se, assim, surpresas que possam comprometer o 

sucesso organizacional. 

Para Ansoff (1977), o planejamento estratégico é um método efetivo de apoio à 

gestão na busca das Best Pratices, do programar para fazer acontecer em um processo 

contínuo e sistemático de formulação de estratégias que possibilitam tomar decisões em bases 

ordenadas, racionais, por meio de programas formais de execução, para que os resultados 

alcançados sejam comparados com o planejado de forma follow up, controle e ajustes. 

Sendo assim, o planejamento estratégico não pode ser concebido como algo 

estático, infalível, ele é dinâmico, adaptável, pois os cenários podem mudar com novas 

ameaças e oportunidades que podem contribuir para o sucesso ou fracasso da organização, 

dependendo da forma como ela reage a essas mudanças. 

De acordo com Meirelles (2003), o Planejamento Estratégico é uma ferramenta de 

estratégia bastante utilizada pelas organizações como busca de integração e articulação das 

diversas áreas da empresa, orientando-as para objetivos comuns. 
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Dessa forma, para que uma estratégia obtenha sucesso dentro das organizações é 

necessário que ela seja clara e disseminada entre todos os setores e funcionários da 

organização e não apenas fique no entendimento da alta administração. Isso faz com que se 

obtenha uma maior comprometimento dos seus funcionários na busca dos objetivos traçados, 

pois faz com que eles saibam o porquê de suas ações. 

De acordo com Pereira (2006), a utilização do Planejamento Estratégico tem 

crescido gradualmente dentro das organizações públicas brasileiras na busca pela excelência 

na prestação dos serviços aos cidadãos. 

Essa necessidade decorre das crescentes demandas sociais por serviços de melhor 

qualidade, mesmo em face à escassez de recursos, isto faz com que os gestores públicos 

busquem as melhores práticas a fim de gerar melhores resultados com a mesma quantidade, 

ou até mesmo, menos recursos, dependendo da estratégia traçada pela organização. 

Além disso, outro motivo que leva as organizações públicas a adotarem o 

planejamento estratégico, de acordo com Giacobbo (1997), é a chance de abolir com a 

descontinuidade administrativa, uma vez que normalmente quando se muda a gestão dentro 

das organizações públicas vira-se a página e se começa a escrever o livro novamente, sem 

considerar aquilo que já foi realizado. Entretanto, a estratégia por si só não gera os resultados 

esperados, é preciso a criação de meios que ponham em prática o plano traçado, ou seja, a 

utilização de ferramentas que possam concretizar as ações necessárias para o alcance dos 

objetivos. 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), uma pesquisa realizada entre os 

consultores gerenciais no início da década de 1980, nos Estados Unidos, mostrou que apenas 

10% das estratégias formuladas com eficácia foram implementadas com êxito e que, em 1999, 

“uma reportagem de capa da revista Fortune sobre casos de fracasso de eminentes Diretores 

Executivos, concluiu que a ênfase na estratégia e na visão dava origem à crença enganosa de 

que a estratégia certa era a condição necessária e suficiente para o sucesso.” 

Segundo Silva e Gonçalves (2011), as principais ferramentas de planejamento 

estratégico comumente utilizados no setor público são: Método de Grumbach, Balanced 

Scorecard e Gerenciamento pelas Diretrizes. 

Para estes autores, o Método de Grumbach consiste na projeção de cenários 

futuros com a utilização de técnicas como o brainstorming, Método Delphi, Método de 

Impactos Cruzados, Teorema de Bayes, situação de Monte Carlo e Teoria dos Jogos. Esse 

modelo foi usado por instituições como Banco do Brasil, Exército Brasileiro, Ministério 
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Público do Estado da Bahia e de Goiás, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, entre 

outros. 

O Gerenciamento pelas Diretrizes é um sistema de gestão que conduz o 

estabelecimento e a execução do plano anual por meio de metas anuais utilizando-se do ciclo 

PDCA (Plan – Do – Check – Act). Este modelo é utilizado em instituições como o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais (EMATER-MG). 

Por outro lado, o BSC realiza o desmembramento da estratégia em vários 

objetivos, monitorados por meio de metas e indicadores, distribuídos de forma equilibrada em 

quatro perspectivas: aprendizado e crescimento, processo internos, clientes e financeira.  

A grande diferença entre o BSC e as ferramentas anteriores consiste no fato de se 

levar em consideração a organização como um todo e não apenas determinados setores da 

organização, ou seja, os objetivos, metas e indicadores são distribuídos de forma balanceada 

entre segmentos alvo na busca do crescimento em longo prazo. 

Além disso, em virtude da inclusão de metas e indicadores para cada objetivo, 

esta ferramenta permite o monitoramento da execução da estratégia de forma que a 

organização possa fazer a mensuração de seu desempenho regularmente, tal fato vem 

despertando o interesse de diversas organizações públicas brasileiras na busca pela melhoria 

dos serviços prestados à população.  

Dessa forma, a utilização do BSC tem crescido consideravelmente em 

organizações públicas de diversos países como: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, 

Finlândia e Austrália. 

 No Brasil, algumas organizações como Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), INMETRO, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Tribunal de Contas da União (TCU) também vem apresentando 

bons resultados com essa ferramenta. 

Assim, considerando o sucesso que diversas instituições públicas têm obtido com 

a utilização do BSC como ferramenta para a implementação da estratégia, tendo em vista a 

sua adaptabilidade e a preocupação com os ativos intangíveis, esta pesquisa adotará essa 

metodologia como referencial teórico.  
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2.3 O BALANCED SCORECARD 

 

Nos anos 1990, os pesquisadores americanos Kaplan e Norton preocupados em 

descobrir como seria o método de medição do desempenho das organizações a partir do 

século XXI desenvolveram um estudo intitulado Measurin Performance in the Organization 

of the Furure no qual participaram da pesquisa 12 organizações cujos representantes reuniam-

se a cada dois meses com os pesquisadores para demonstrar como eles avaliavam o 

desempenho de suas empresas. 

Em uma dessas reuniões, um dos participantes apresentou um socorecard 

corporativo o qual continha além de medidas financeiras, medidas de desempenho 

relacionadas a prazos de entrega aos clientes, qualidade e ciclo do processo de produção e 

eficácia no desenvolvimento de novos produtos.  

Após alguns aperfeiçoamentos, os pesquisadores intitularam o trabalho de 

Balanced Scorecard (BSC), o qual representa medidas financeiras e não financeiras sob 

quatro perspectivas: financeira, cliente, procedimentos internos, aprendizado e crescimento. 

Essa ferramenta é elaborada por meio de um processo hierárquico cujos objetivos 

são traçados para atingir a missão institucional, bem como a estratégia da unidade de negócios 

partindo-se da perspectiva financeira até a perspectiva aprendizado e crescimento. 

Dentro de uma organização privada, a perspectiva financeira aborda os objetivos 

relacionados à lucratividade das empresas como: redução dos custos, crescimento, retorno 

sobre o capital empregado, entre outros. Já a perspectiva clientes relaciona os objetivos que 

permitem os dirigentes identificarem os segmentos de clientes e mercados nos quais deseja 

competir e as medidas de desempenho da unidade nesses segmentos-alvo, como: satisfação, 

fidelidade, retenção, captação e lucratividade. 

Nos processos internos, a organização deverá identificar aqueles que são mais 

críticos a fim de se obter um maior enfoque para alcançar a excelência operacional, como: 

gerenciamento da marca, disponibilidade de produtos, serviços de pós-venda, relacionamento 

com os fornecedores, etc. O alicerce para o alcance dos objetivos financeiros da organização é 

formado na perspectiva aprendizado e crescimento em que se identifica a infraestrutura que a 

organização deve construir para crescer e sobreviver no longo prazo, como: capacidade dos 

funcionários, satisfação, retenção, produtividade, motivação, capacidade dos sistemas de 

informação, entre outros (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Após a elaboração dos objetivos de forma balanceada entre as quatro perspectivas, 

verifica-se as relações de causa e efeito entre eles para o cumprimento da missão estabelecida 
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pela organização, ou seja,  partindo-se dos objetivos traçados na perspectiva aprendizado e 

crescimento até a perspectiva financeira. 

A Figura 1 representa um modelo de mapa estratégico elaborado para as 

organizações do setor privado. 

 

Figura 1- Modelo de mapa estratégico no setor privado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kaplan & Norton (2004). 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), as medidas contábil-financeiras 

apresentam apenas acontecimentos passados da organização e não garantem a sobrevivência 

no futuro. Para que isso ocorra, a organização deve ser administrada estrategicamente a partir 

das análises do ambiente interno e externo e considerando as oportunidades e ameaças que se 

apresentam no cenário a fim de que seja alcançada a visão organizacional. 

Assim, a administração estratégica caracteriza-se pela forma como a organização 

formula, traduz, comunica, implementa e controla o plano previamente definido. Dessa forma, 

as organizações geridas estrategicamente irão direcionar melhor suas ações em busca do 

futuro desejado. 
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Sendo assim, o BSC complementa as análises financeiras com medidas que 

impulsionam o desempenho futuro desejado, por meio de objetivos e medidas derivados da 

visão e da estratégia organizacional. 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que essa ferramenta de gestão pode ser 

facilmente adaptada a qualquer tipo de organização, sejam elas públicas ou privadas. 

Entretanto, segundo estes autores, a maior diferença na aplicação do BSC entre os setores 

públicos e privados: 

 

(...) tem sido o maior cuidado com os clientes. Estes são guinados ao topo dos mapas 
estratégicos dos Balanced Scorecard nas organizações governamentais e nas 
entidades sem fins lucrativos, uma vez que, em última instância, a prestação de 
serviços eficazes aos clientes explica a própria razão de ser da maioria das entidades 
governamentais e sem fins lucrativos. (KAPLAN; NORTON, 2000, p. 172-73). 
 

Dessa forma, para a utilização desta ferramenta em organizações públicas, 

algumas adaptações tornam-se necessárias visto que, segundo Félix et al (2011), o valor de 

um órgão público não é representado pelo seu balanço financeiro, mas sim na maneira como 

seus “clientes” usam os serviços que são oferecidos para os diversos segmentos da sociedade. 

Todavia, apesar de existir algumas modificações nas perspectivas do BSC original 

para a sua utilização no setor público, sua filosofia deverá ser sempre mantida. A Figura 2 

apresenta um modelo de BSC para o setor público elaborado pelos autores do Balanced 

Scorecard. 
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Figura 2 – Modelo de BSC para o setor público 

Fonte: Kaplan & Norton (2004) 

Em virtude do baixo custo de implementação e da possibilidade dessa ferramenta 

trazer melhores resultados para a administração pública, o Balanced Scorecard foi sendo 

adaptado para diversas organizações públicas, à nível mundial, conforme demonstrado abaixo. 

 

2.3.1 Experiências internacionais na utilização do BSC 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), em meados da década de 1990, a área 

governamental passou a adotar o Balanced Scorecard como ferramenta de gestão estratégica. 

Esses autores afirmam que as organizações governamentais que implementaram o BSC foram 

capazes de desenvolver vantagem competitiva, ou seja, com a melhoria da gestão estas 

organizações passaram a receber mais recursos em comparação com outras organizações a 
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partir da definição e da possibilidade de operacionalização do seu planejamento estratégico e 

dos bons resultados apresentados.  

Com isso, as organizações públicas obtém um controle mais completo, gerindo-se 

não só as questões de natureza tática, mas mensurando, conjuntamente, os esforços 

organizacionais no cumprimento de sua missão. 

Paz (2003) realizou um estudo avaliativo sobre a utilização do BSC em governos 

internacionais a fim de verificar a viabilidade de sua aplicação na administração pública 

brasileira. Este pesquisador realizou estudos multicasos em organizações públicas municipais, 

estaduais e federais da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Finlândia e Inglaterra 

que utilizam o Balanced Scorecard em suas organizações. Sendo assim, será descrito, 

resumidamente, os resultados obtidos na pesquisa. 

 

2.3.1.1 Charlotte, Carolina do Norte (E.U.A) 

 

Charlotte foi a primeira cidade norte-americana a adotar o BSC como mensuração 

de desempenho. O mapa estratégico foi elaborado com base nas quatro perspectivas básicas 

do BSC (Financeira, Clientes, Processos Interno e Aprendizado e Crescimento), sendo assim, 

nenhuma adaptação foi realizada em suas perspectivas. 

O BSC foi implementado em 13 unidades de serviço cujo somatório das medidas 

de desempenho distribuídas dentro das quatro perspectivas totalizassem 266, sendo 38% delas 

focalizada na perspectiva clientes.  Dessa forma, o município pode identificar em quais 

processos deveria alocar seus recursos a fim alcançar os anseios da sociedade e adotar uma 

administração voltada para o cidadão. 

Paz (2003) identificou que as principais contribuições do BSC para esta cidade 

foram: a compreensão dos objetivos estratégicos; a promoção do espírito de equipe, 

integrando toda a estrutura administrativa na consecução dos objetivos organizacionais; a 

adoção de um conjunto de indicadores de performance em um contexto estratégico mais 

compreensível; e uma maior compreensão em relação aos indicadores de desempenho. 

As principais dificuldades relatadas pela equipe responsável pela implementação 

do BSC em Charlotte foram: a necessidade de adequação cultural dos servidores públicos e o 

correto dimensionamento das metas a serem perseguidas pelos funcionários/órgãos. 

Verifica-se em Charlotte que apesar de nenhuma adaptação ter sido realizada no 

modelo original do BSC, houve resultados consideráveis em sua implementação. Porém, 

considerando que as organizações públicas não almejam lucro, essa perspectiva poderia ter 
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sido adaptada para fazer parte da base do Mapa Estratégico, uma vez que os recursos 

financeiros são a base para o desenvolvimento de grande parte das ações públicas, inclusive 

de capacitação, em vez de situar-se apenas abaixo da perspectiva dos clientes. 

 

2.3.1.2 Phoenix, Arizona (E.U.A) 

 

Na cidade de Phoenix, a implementação e o acompanhamento do BSC foi 

realizado pela Auditoria Municipal que, em cinco anos, implementou em todos os vinte e 

cinco departamentos que formam a administração municipal. Dessa forma, estes 

departamentos passaram a elaborar seus relatórios de gestão com base em um conjunto de 

indicadores de performance. 

Para a elaboração do Mapa Estratégico dessa cidade, houve uma adaptação das 

perspectivas originais, passando os objetivos estratégicos a serem atribuídos nas perspectivas: 

satisfação do cliente/cidadão; relação custo/eficiência; tempo de ciclo (processos); e 

realização da missão. 

Sendo assim, houve a necessidade de se conceder maior autonomia aos gestores 

dos departamentos para a elaboração do BSC que atendessem à realidade de seu ambiente de 

trabalho. 

De acordo com Paz (2003), o BSC de Phoenix buscou dois objetivos gerais: 

1. Mensurar e comunicar o desempenho da gestão aos funcionários, a outros entes 

públicos, aos cidadãos e demais interessados em sua gestão; e 

2. Verificar o desempenho dos gestores do município na realização dos objetivos 

planejados. 

Os principais resultados verificados com a implementação do BSC em Phoenix 

foram: 

1. A pronta resposta às informações solicitadas pelos governos estadual e 

federal, cidadãos e demais interessados, em virtude do acompanhamento das 

informações sobre o seu desempenho; 

2. O apoio e o crescimento da satisfação dos cidadãos; e 

3. A avaliação regular do desempenho possibilitou a criação de um ambiente de 

trabalho no qual questões como a melhoria de resultados e a busca por avanços na 

gestão pública, passaram a ser relevantes. 

Segundo Paz (2003), a principal dificuldade encontrada na implementação dessa 

ferramenta foi a determinação top-down, ou seja, a Auditoria Municipal havia entregado o 



 

37 

 

modelo pronto, sem margem para a realização de mudança por parte dos departamentos 

municipais que iriam implementar a ferramenta, de forma que, já eram estabelecidos, 

previamente, os indicadores que deveriam ser utilizados em cada departamento. 

Fato este gerou uma insatisfação por parte dos funcionários do município que se 

posicionaram amplamente resistentes em aceitar um sistema tão inflexível. Dessa forma, os 

gestores decidiram pelo desenvolvimento de um modelo mais flexível que fosse mais focado 

nas necessidades e características de cada departamento, aumentado a sinergia entre os 

funcionários e possibilitando a elaboração de indicadores mais relevantes para cada 

departamento. 

Outra dificuldade encontrada foi a necessidade de conscientização de todos os 

atores envolvidos no processo de que a visualização da performance deveria ser realizada sob 

uma perspectiva de longo prazo, pois alguns dados só estariam disponibilizados após o 

período de um ano ou mais. 

Dessa forma, verificou-se em Phoenix a possibilidade de se adaptar o BSC às 

necessidades de cada departamento que constitui a administração pública, desde que a 

filosofia da ferramenta fosse sustentada. Além disso, mostrou a importância da mensuração 

dos resultados alcançados como forma de motivar os funcionários na busca por melhores 

desempenhos, pois quando isso não ocorre, o servidor não consegue identificar o resultado de 

seu trabalho. 

 

2.3.1.3 Estado do Texas (E.U.A) 

 

A decisão pela utilização do BSC para a administração do Estado do Texas partiu 

da constatação da necessidade de uma alocação de recursos de forma mais eficaz e voltada 

para o cidadão. Dessa forma, a partir de 1991, o Texas incluiu medidas de desempenho em 

seu orçamento mostrando a relação entre gasto e resultado das ações desenvolvidas pelo 

Estado. 

Para que a implementação dessa ferramenta obtivesse o sucesso esperado, houve 

uma cooperação entre os Poderes Executivos e Legislativo do Estado, além de outros órgãos 

como o Departamento de Orçamento e Planejamento, a Comissão de Orçamento do 

Legislativo e a Auditoria do Estado na busca pelo treinamento dos servidores e na verificação 

da validação dos indicadores de desempenho durante a sua utilização prática. 
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Além disso, houve o comprometimento do alto escalão governamental, a 

comunicação das prioridades a toda a estrutura governamental, um investimento considerável 

no treinamento dos servidores e uma modificação no foco das auditorias realizadas. 

Para a elaboração do Mapa Estratégico do Texas, foram realizadas algumas 

adaptações nas perspectivas do modelo original como, por exemplo, no Departamento de 

Transportes, os objetivos foram distribuídos dentro das perspectivas: percepção externa da 

eficiência, satisfação do cliente, desenvolvimento dos funcionários e eficiência dos processos 

internos. 

De acordo com Paz (2003), as principais contribuições com a implementação do 

BSC no Texas foram: 

1. A incorporação de forma abrangente e definitiva do planejamento estratégico 

na gestão do Estado; 

2. A plena integração entre o processo orçamentário e a avaliação do desempenho 

obtido pelos órgãos do Estado. A alocação de recursos deixa, portanto, de utilizar 

apenas elementos meramente operacionais, para incorporar medidas de 

desempenho; 

3. A avaliação, monitoramento e auditagem dos programas beneficiados com 

recursos do Estado a partir da ótica do desempenho obtido em sua gestão; 

4. A elaboração dos relatórios anuais de gestão dos órgãos do Estado, 

inteiramente direcionados à demonstração do desempenho por eles alcançado; 

5. O planejamento das questões relativas ao desempenho dos seus servidores; 

6. A utilização do BSC permitiu evidenciar a importância de se ter o 

conhecimento da interconexão entre os processos que compõem a administração 

pública. Isso possibilitou visualizar o relacionamento existente entre eles, 

permitindo a verificação dos efeitos em cadeia dos esforços empreendidos na 

melhoria desses processos; 

7. Outras questões relacionadas à tomada de decisão e definição de políticas no 

Estado. 

Ainda segundo este mesmo autor, as principais dificuldades encontradas na 

implementação do BSC no Texas foram: 

1. Alguns órgãos relatam que sua participação no desenvolvimento das medidas 

estratégicas são bastante limitadas; 

2. Alguns órgãos relataram que o desempenho dos programas e serviços não 

mensuram adequadamente o esforço para a melhoria da performance; 
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3. Há uma desconexão entre as medidas de desempenho utilizadas por alguns 

órgãos para gerenciar os programas e serviços e aquelas utilizadas pelo Estado 

para mensurar o alcance dos seus objetivos gerais; 

4. Existe uma dificuldade em reduzir o número de indicadores utilizados; 

5. Há falta de clareza na definição dos objetivos propostos; 

6. Algumas medidas de performance são utilizadas apenas quando da elaboração 

do orçamento, não de forma constante; 

7. Existe uma resistência por parte de alguns servidores na utilização da 

ferramenta, dificultando a realização de mudanças organizacionais na busca da 

mensuração da performance. 

Verifica-se, neste caso, que o sucesso para a implementação do BSC está 

diretamente relacionado ao comprometimento da alta administração, de forma a contagiar a 

participação dos demais funcionários pelo exemplo, a importância do inter-relacionamento 

com diversos setores/órgãos que estejam diretamente ou indiretamente relacionados com o 

alcance da missão e, principalmente, o treinamento. 

 

2.3.1.4 Barking e Dagenham (Inglaterra) 

 

Barking e Dagenham vem utilizando o BSC como seu principal instrumento de 

gestão da performance, desde 2002, visando a uma melhoria contínua nos serviços públicos 

oferecidos aos cidadãos. 

Para a utilização do BSC em Barking e Degenham, foram realizadas adaptações 

nas perspectivas de forma a atender às necessidades constatadas na região. Sendo assim, o 

Conselho Administrativo da região passou a adotar as seguintes perspectivas: 

1. Priorização da comunidade: evidenciação dos objetivos gerais do município; 

2. Priorização dos clientes: relacionamento com os clientes, cidadãos, e a 

comunidade; 

3. Gestão dos funcionários: desenvolvimento organizacional (em relação aos 

funcionários e a cultura organizacional); 

4. Gestão do futuro: planejamento financeiro sustentável; 

5. Gestão do desempenho: eficiência dos processos para assegurar a qualidade na 

prestação dos serviços públicos. 

A base do mapa estratégico de Barking e Degenham é a perspectiva da priorização 

da comunidade. Sendo assim, a partir dos objetivos estabelecidos na perspectiva de 
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priorização da comunidade é que são elaboradas as linhas de ação do Conselho 

Administrativo para se obter uma gestão voltada para os resultados. 

Os benefícios obtidos na região com a implementação do BSC foram além da 

qualidade dos serviços. Inicialmente planejado, a implementação da ferramenta mudou a 

cultura da administração do município. De acordo com Paz (2003), as mudanças mais 

relevantes foram: 

1. A possibilidade de uma base mais consistente para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico e financeiro; 

2. Facilitação em se integrar as iniciativas em todas as áreas de serviços; 

3. A visualização do relacionamento entre mudanças estratégicas e consequentes 

melhorias no desempenho dos serviços prestados; 

4. Maior engajamento de toda a organização no cumprimento das ações definidas 

como prioritárias pela comunidade; 

5. Compartilhamento da responsabilidade através de toda estrutura organizacional 

pelo alcance dos objetivos estabelecidos. 

Ainda segundo Paz (2003), as principais dificuldades na implementação do BSC 

foram: 

1. A definição das perspectivas a serem adotadas; 

2. O pouco tempo para o desenvolvimento da ferramenta; 

3. O balanceamento das perspectivas; e 

4. A identificação de qual seria o melhor indicador para a avaliação dos serviços. 

No caso específico de Barking e Degenham, as perspectivas adotadas para a 

construção do Mapa Estratégico foram totalmente adaptadas para as necessidades da região, 

dessa forma, a perspectiva aprendizado e crescimento foi substituída pela priorização da 

comunidade, a perspectiva processos internos foi trocada pela priorização dos clientes, a 

perspectiva clientes foi substituída pela gestão dos funcionários e a perspectiva financeira foi 

trocada pela gestão do futuro. Além disso, foi criada uma nova perspectiva, a gestão do 

desempenho, mas apesar disso, a ferramenta manteve sua ideia original e trouxe resultados 

bastante positivos para a comunidade. 

O caso de Barking e Degenham mostra a adaptabilidade da ferramenta para sua 

utilização em qualquer tipo de organização ou, até mesmo, para departamentos na busca de 

melhores resultados, como pode ser observado no sistema de compras do governo americano. 
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2.3.1.5 O BSC para o Sistema de Compras do Governo Federal dos U.S.A 

 

No início de seu governo como presidente dos Estados Unidos da América, Bill 

Clinton promoveu a “reinvenção do governo” sob a liderança de seu vice-presidente Albert 

Gore que publicou a National Performance Review (NPR) (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Uma das primeiras aplicações das diretrizes da NPR foi realizada por um grupo de 

trabalho de medição de desempenho para avaliar a adequação dos sistemas de compras em 

órgãos como os ministérios da Fazenda, dos Transportes, do Comércio e da Saúde e Serviços 

Humanos, bem como da Administração de Serviços Gerais e da Casa da Moeda dos Estados 

Unidos (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Após realizar um diagnóstico com os clientes e funcionários, além da coleta de 

dados estatísticos sobre o desempenho do setor de compras, foi desenvolvido um Balanced 

Scorecard para o governo norte-americano que manteve as quatro perspectivas tradicionais do 

BSC e acrescentou outra perspectiva, o empowerment dos funcionários, a fim de destacar o 

papel que os funcionários públicos devem desempenhar na nova abordagem, mais orientada 

para o cliente, criada para os órgãos públicos. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 190), o grupo de trabalho escolheu o 

BSC porque: 

Ele enfatiza medidas de alto impacto. Sua utilização pretende ser fácil e econômica. 
É equilibrado e prioriza a prevenção, não a detecção. É interfuncional e orientado 
para o cliente por não se limitar a áreas de controle direto. Investe de empowerment 

a organização responsável pelas compras e permite que implemente melhorias, em 
vez de determinar que algum órgão superior recomende as mudanças a serem feitas. 
Oferece um método para comparações de qualidade com a meta de alcançar uma 
posição best-in-class. 

 

A Figura 3 mostra o BSC para o Sistema de Compras do Governo Federal dos 

Estados Unidos. 
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Figura 3 – BSC para o Sistema de Compras do Governo Federal dos Estados Unidos 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 

 

Da análise da Figura 3, verifica-se que a estratégia adotada pelo Sistema de 

Compras americano constitui uma estratégia de satisfação do cliente, na medida em que busca 

uma excelência no atendimento, qualidade da aquisição dos produtos e entregas pontuais, 

tudo com base no ponto de vista do cliente. 

Os resultados positivos da implementação do BSC como ferramenta de execução 

estratégica na busca por melhores desempenhos em diversos órgãos públicos, em nível 

mundial, levou alguns órgãos brasileiros a adotar essa ferramenta a fim de otimizar seus 

resultados. 

 

2.3.2 O Balanced Scorecard no Brasil 

 

Uma das primeiras experiências brasileiras na implementação do BSC como 

ferramenta para a operacionalização do planejamento estratégico foi realizada pela 

EMBRAPA a fim de que os trabalhos fossem de maior qualidade a menores custos (PAZ, 

2003). 
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Além disso, havia a preocupação para que as pesquisas da empresa mantivessem 

maior relação com as demandas do mercado, de forma a se tornarem sua principal fonte de 

receita. 

De acordo com Paz (2003), o BSC na EMBRAPA foi implantado no Centro de 

Tecnologia de Alimentos, localizado no Rio de Janeiro. Foram desenvolvidos 17 objetivos 

estratégicos, designando-se para cada um deles um gerente responsável. Dentre os objetivos 

fixados, estavam o aumento da satisfação dos clientes e a atualização das técnicas de 

laboratório.  

A utilização do BSC permitiu que a unidade definisse seu potencial competitivo, 

concentrando seus esforços nas suas áreas de maior competência. Os resultados positivos 

conseguidos com essa ferramenta foram: a mensuração de desempenho por meio de 

indicadores intrinsecamente ligados com a estratégia da organização, o aumento do 

aprendizado acerca da gestão estratégica por parte dos gerentes e empregados, a integração 

para o alcance das metas, ampliação da capacidade gerencial, a comunicação e a gestão da 

informação da instituição (LIMA et al., 2003). 

Em virtude disso, no ano 2000, a receita do órgão proveniente da prestação de 

serviços e convênios foi semelhante a todo o montante disponibilizado pelo Governo Federal 

para o desenvolvimento das suas atividades (PAZ, 2003). Além disso, o seu processo de 

modernização da gestão recebeu do governo federal, em 1998, o Prêmio Hélio Beltrão, que 

indica as melhores experiências de gestão na administração pública federal (PAZ, 2003). 

Os resultados positivos da EMBRAPA incentivaram a Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) a adotar o BSC a partir de 1998. O desafio da instituição era o 

de se tornar em um centro de excelência para o desenvolvimento da administração pública. 

Dessa forma, a ENAP redefiniu suas prioridades e realizou uma série de mudanças 

organizacionais (PAZ, 2003).  

O TCU, a partir do ano de 2011, também adotou o BSC juntamente com o 

Método de Grumbach, como ferramentas para implementação da estratégia organizacional e 

para a contribuição da melhoria da gestão e do desempenho da Administração Pública (TCU, 

2011).  

Além da EMBRAPA, TCU e da ENAP, outras organizações públicas como o 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério Público do Estado de Goiás, 

Prefeitura de Curitiba, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
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Governo do Estado de Minas Gerais, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Governo do Rio 

de Janeiro implementaram, também, o BSC (FELIX; TIMÓTEO; FELIX, 2011). 

Entretanto, em seu trabalho de adaptação do BSC ao setor público, Félix et al 

(2011) afirmam que existe uma limitação no BSC para a gestão estratégica no Governo 

Federal, pois embora o setor privado e o setor público tenham como foco a preocupação em 

satisfazer o “cliente”, eles diferem quanto à amplitude de suas metas e ações, ao perfil de seus 

clientes e a forma como utilizam os seus recursos financeiros. 

Estes autores desenvolveram o Balanced Scorecard.Gov (BSC.Gov) para 

aplicação da gestão estratégica nas organizações públicas, adequando e agregando novas 

perspectivas. Assim, adaptaram a perspectiva financeira para orçamentária e a perspectiva 

clientes foi desmembrada em cidadão/sociedade e Administração Pública Federal. Além 

disso, criaram uma nova perspectiva denominada relações governamentais. 

A Figura 4 mostra as relações de causa e efeito das perspectivas do Balanced 

Scorecard.Gov. 

Figura 4 -  Relações de causa e efeito das perspectivas do Balanced Scorecard.Gov 

 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997) por (FELIX; TIMÓTEO; FELIX, 2011). 
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A perspectiva do cidadão/sociedade relaciona os objetivos estratégicos com os 

serviços a serem prestados ao cidadão e à sociedade, orientada para os princípios da Nova 

Gestão Pública, focada em resultados e orientada para a transparência. 

A perspectiva da Administração Pública Federal está relacionada com a 

modernização da gestão pública com foco nas tomadas de decisões baseadas no 

desenvolvimento da eficiência nas instituições públicas brasileiras. 

A perspectiva relações governamentais envolve as articulações entre os órgãos de 

governo, empresas privadas e organismos internacionais, com o objetivo de buscar parcerias e 

soluções que sejam adequadas ao desenvolvimento das atividades que venham a provocar 

interferências nos processos críticos de cada órgão da APF. 

A perspectiva orçamentária aborda os custos operacionais e investimentos a serem 

realizados e que estejam previstos no orçamento público, sob a ótica dos recursos 

disponibilizados no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na 

Lei de Orçamento Anual (LOA), que em conjunto irão materializar o planejamento e a 

execução das políticas públicas federais. 

Ghelman (2006) em seu trabalho de adaptação do BSC ao setor público utilizando 

os conceitos de efetividade, eficácia e eficiência, também sugeriu uma mudança da 

perspectiva financeira para orçamentária, assim como a mudança do seu posicionamento, 

saindo do topo e passando a ser a base do mapa estratégico. 

Além disso, este pesquisador desmembrou a perspectiva aprendizado e 

crescimento em duas outras perspectivas: pessoas e modernização administrativa. 

    Figura 5 – O  BSC adaptado à Nova Gestão Pública. 

 
Fonte: Ghelman (2006) 
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A justificativa deste pesquisador para a criação de uma perspectiva específica para 

pessoas, consiste no fato de que as organizações só atingem o resultado esperado, caso haja 

uma mudança comportamental das pessoas que compõem a organização. 

A perspectiva modernização administrativa, busca tornar o Estado mais ágil, 

transparente e voltado para o cidadão, buscando cada vez mais a melhoria da gestão interna 

através de tecnologias da informação e da melhoria de práticas gerenciais. 

Ghelman (2006) e Felix (2011) apresentam o mesmo raciocínio em relação a 

perspectiva cliente do modelo original do BSC, devendo esta ser adaptada para 

cidadão/sociedade no serviço público, pois enquanto na administração privada o cliente é 

visto apenas como a pessoa que paga por um determinado produto ou prestação de serviço, na 

administração pública, o cliente não é uma pessoa específica, mas toda a sociedade que direta 

ou indiretamente são afetadas pelos atos e fatos administrativos. 

Entretanto, Ghelman (2006) propõe uma divisão da perspectiva clientes em duas 

outras perspectivas, uma que atenda aos requisitos de qualidade dos produtos ou serviços 

ofertados e a satisfação do cliente e a outra com foco no cidadão/sociedade que busque medir 

a efetividade da ação pública. 

 

2.4 Principais críticas ao Balanced Scorecard 

 

Apesar do BSC ter sido uma ferramenta de implementação estratégica bastante 

difundida nos últimos anos, alguns autores tem apontado diversas críticas sobre a ferramenta, 

principalmente na sua implementação. De acordo com Attadia, Canevarolo e Martins (2003 

apud MCCUNN, 1998) cerca de 70% das implementações do BSC não tem obtido êxito em 

sua implementação. 

Para esses autores as principais críticas ao modelo estão baseadas em fatores 

conceituais, estruturais e gerenciais as quais serão analisadas a seguir. 

 

a) Fatores Conceituais 

 

De acordo Attadia, Canevarolo e Martins (2003) o BSC foi concebido sob a ótica 

das escolas prescritivas de estratégia o que, apesar de não ser um ponto negativo, de acordo 

com aqueles autores, constitui um aspecto limitador no que diz respeito à gestão do 

desempenho, pois a ferramenta não considera os fatores ligados à visão descritiva como o 



 

47 

 

empreendedorismo, o jogo de poder, a influência da cultura, a importância da liderança e o 

próprio lado emergente das estratégias que são pouco explorados. 

No quadro 1 se observa as influências positivas e negativas das escolas 

prescritivas sobre o BSC. 

Quadro 1 – Influências das escolas prescritas sobre o BSC  

Escola Influência Positiva Influência Negativa 

Design 
 O BSC é um instrumento 
formal de direcionamento 
estratégico. 

 O processo de 
implementação do BSC é 
descendente. 

Planejamento 

 Necessidade de definir 
inicialmente a visão, missão e 
valores essenciais da empresa, para 
depois estabelecer os objetivos, 
metas estratégicas e as medidas de 
desempenho do modelo; 
 Monitoramento do 
desempenho por meio da utilização 
de medidas de desempenho 
financeiras; 
 As medidas de desempenho 
devem direcionar a empresa quanto 
ao futuro; 
 Ligação das estratégicas 
com o orçamento e os planos 
operacionais. 

 Desconsideração de que 
as estratégias podem surgir de 
forma incremental ou 
emergente, em consequência de 
contingências ambientais; 
 Desconsideração da 
influência dos fatores políticos e 
sociais. 

Posicionamento 

 Crença de que a 
competitividade leva à 
sobrevivência da empresa em longo 
prazo; 
 Crença de que a efetividade 
operacional é o melhor meio de 
chegar à lucratividade; 
 Concepção do BSC como 
uma ferramenta analítica para 
monitorar o desempenho da 
empresa. 

 Construção do BSC a 
partir das estratégias genéricas 
de aumento da receita e 
melhoria da produtividade, 
independente do tipo, tamanho e 
área de atuação da empresa; 
 Utilização de 
perspectivas fixas (financeiras, 
clientes, processos internos e 
aprendizado/crescimento), 
independente do tipo, tamanho e 
área de autuação da empresa; 
 Utilização do BSC por 
empresas mais maduras e de 
porte maior. 

Fonte: Attadia, Canevarolo e Martins (2003) 

Apesar do BSC não ser uma ferramenta infalível, alguns pontos observados no 

quadro acima são passíveis de uma análise mais criteriosa. Primeiramente deve-se ter em 

mente que o BSC não constitui um remédio para todos os males da organização e que este 

consiste em uma ferramenta de implementação e não em uma construção da estratégia 
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organizacional. Logo, não se pode esperar que estratégias equivocadas possam trazer 

excelentes resultados, mesmo que esta seja implementada da melhor maneira possível. 

Ressalta-se, ainda, que o processo de implementação descendente apoia-se em 

uma estrutura lógica em que, primeiramente, a organização traça os objetivos baseados na sua 

visão, ou seja, aonde se quer chegar com a implementação da estratégia e, a partir de então, o 

caminho para o alcance desses objetivos é traçado. Tal concepção torna, a priori, mais 

eficiente o conjunto das ações realizadas pela organização, pois essas são traçadas de forma 

focalizadas e, do contrário, as ações poderiam constituir apenas hipóteses para o alcance do 

objetivo final. 

Outro ponto que merece ser contra-argumentado é a crítica à desconsideração aos 

fatores políticos e sociais, pois estes se constituem, de fato, cenários de difícil previsão e que a 

estratégia não deve ser considerada como algo imutável, ela deve ser revisada periodicamente 

para aproveitar as oportunidades e superar os obstáculos que se apresentarem no ambiente. 

Além disso, Kaplan e Norton não determinam que sejam utilizadas apenas as 

perspectivas financeiras, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, pelo 

contrário, se tal fato fosse verdade não haveria tanta utilização da ferramenta em organizações 

sem fins lucrativos e organizações governamentais, haja vista que a principal diferença entre 

essas organizações em comparação com as organizações do setor privado reside na finalidade 

oposta em relação ao lucro.  

 

b) Fatores Estruturais 

 

Alguns autores apontam que existem falhas na configuração do BSC, sejam elas 

em suas perspectivas, no balanceamento das medidas de desempenho, relacionamentos de 

causa e efeito ou no mapa estratégico. 

O quadro 2 mostra as principais críticas estruturais apontadas por diversos autores 

em uma pesquisa realizada por Attadia et al (2003). 

 

Quadro 2 - Críticas estruturais apontadas por diversos autores 

                                                                                                                    (Continua) 

Aspectos Analisados Críticas Estruturais 

Perspectivas 

 Perspectivas não são definidas de acordo com a 
necessidade de cada empresa (Letza, 1996); 
 Não há uma perspectiva que monitore o 
ambiente 
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(Conclusão) 

Aspectos Analisados Críticas Estruturais 
Perspectivas externo, como por exemplo os concorrentes (Neely 

et al., 1995), fornecedores e governo (Norreklit, 
2000); 
 Não há preocupação por parte dos autores 
com o monitoramento do desenvolvimento 
tecnológico (Norreklit, 2000); 
É preciso analisar se a empresa deve devotar igual 
atenção a cada uma das perspectivas, pois estratégias 
diferentes enfatizam áreas distintas de desempenho, 
que por sua vez implicam na utilização diferenciada 
das perspectivas para monitorar o desempenho 
(Schiemann & Lingle, 1999). 

Balanceamento das Medidas de Desempenho  Não há um detalhamento de como deve ser 
o processo de elaboração das medidas de 
desempenho (Neely et al. 2000); 
 Não há especificação sobre como os dados 
que compõem cada tipo de medida devem ser 
coletados (Sanger, 1998); 
 Não há explicação sobre como ocorrerá a 
dinâmica do aprimoramento das medidas de 
desempenho em função das mudanças na estratégia; 
 Há grande dificuldade por parte das 
empresas, acostumadas as medidas financeiras, 
desenvolverem e implementarem novas medidas, 
principalmente aquelas do tipo não-financeiras 
(Fabian, 2000); 
Não há explicação sobre as medidas de desempenho 
históricas e futuras, bem como sobre como as 
medidas de desempenho de resultados e de processo 
podem ser utilizadas para o alinhamento e 
comunicação da estratégia. 

Relacionamentos de Causa e Efeito As relações entre os objetivos e as medidas de 
desempenho do BSC são lógicas e não causais, pois 
a existência de uma relação causal implica na 
independência entre as variáveis estudadas e na 
ocorrência das mesmas em momentos diferentes no 
tempo; o que não acontece entre as perspectivas 
(Norreklit, 2000). 

Mapa Estratégico  Não é descritivo e sim prescritivo, pois diz 
que a estratégia deve ser desdobrada primeiramente 
na perspectiva financeira, em seguida na perspectiva 
clientes, depois na perspectiva dos processos 
internos e por último na perspectiva de 
crescimento/aprendizado; 
Não há indicações por parte dos autores sobre o 
processo cognitivo de formulação estratégica. 

Fonte: Attadia, Canevarolo e Martins (2003) 

No que diz respeito às perspectivas, ressalta-se, novamente, que estas são 

adaptáveis às necessidades de cada organização. De fato, não se identifica uma grande 

variação das perspectivas nas organizações privadas, visto que o objetivo final de cada uma 

delas é sempre o mesmo, o lucro, já nas organizações públicas verifica-se uma grande 

variedade de adaptações, de acordo com a missão de cada órgão. Por exemplo, a Escola de 
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Administração Fazendária desenvolveu um mapa estratégico com as perspectivas processos e 

inovação, processos internos e resultados, enquanto o Conselho Nacional de Justiça elaborou 

um mapa com as perspectivas recursos, processos internos e sociedade, sendo assim, verifica-

se uma variação de quantidade de perspectivas e o foco da área de atuação. 

Dessa forma, caso a organização julgue ser necessário o monitoramento do 

ambiente externo como concorrentes, fornecedores, governo ou, até mesmo, o 

desenvolvimento tecnológico, basta criar tais perspectivas ou inserir esses objetivos 

estratégicos dentro das perspectivas processos internos ou aprendizado e crescimento. No 

mapa estratégico da ESAF, verifica-se a criação de duas outras perspectivas dentro da área de 

pessoas e inovação que foram orçamento e infraestrutura e tecnologia.  

No trabalho de adaptação do BSC para as organizações públicas realizado por 

Félix et al (2011), foram criadas as perspectivas relações governamentais e Administração 

Pública Federal em que a primeira envolve as articulações entre o órgão com outros entes do 

governo e na segunda o foco está direcionado na modernização da gestão pública que dentre 

seus indicadores encontra-se o de integração parceiros/fornecedores. 

Apesar dos autores da ferramenta não serem claros a respeito de como 

desenvolver as medidas de desempenho, estas poderão ser elaboradas com base no histórico 

das atividades passadas, bem como nos objetivos que a organização pretende alcançar. Sendo 

assim, com base nesses históricos são traçadas as metas para cada objetivo até que se alcance 

o patamar desejado pela organização.  

De fato, pode-se afirmar que as relações entre os objetivos do BSC possuem uma 

estrutura lógica, no entanto, não se pode negar que existe uma relação de causa e efeito, pois é 

fato que o objetivo classificado como causa antecede o efeito, como é o caso da melhoria dos 

procedimentos internos de uma organização em virtude de um aumento na capacitação de 

seus funcionários. 

A crítica ao mapa estratégico gira em torno de sua prescrição de cima para baixo, 

mas tal desenvolvimento não poderia ser diferente uma vez que para o sucesso da 

implementação da ferramenta é fundamental o comprometimento da alta administração da 

organização, dessa forma, o BSC deve começar pela equipe executiva e a partir de então ser 

comunicada a toda a organização, gerando um comprometimento compartilhado e é por meio 

da perspectiva mais alta do mapa estratégico que a organização define os objetivos finais que 

irão contribuir para o alcance da missão. 
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c) Críticas Gerenciais 

 

Apesar das limitações conceituais e estruturais do BSC, as principais causas da 

falha de sua implementação estão relacionadas à gestão da organização. O quadro 3 mostra as 

principais críticas gerenciais relacionados ao BSC. 

 

Quadro 3 - Principais críticas gerenciais relacionados ao BSC 

(Continua) 

Etapa Atividade Crítica 

Tradução da visão 

Definição 

 O BSC é uma ferramenta para 
implementação e não para a 
formulação (Kaplan e Norton, 2001b); 
 Não há informações sobre 
como elaborar uma estratégia 
(Norreklit, 2000); 
 Não há informações sobre 
como lidar com estratégias emergentes. 

Apoio da alta administração 

 Não há informações sobre 
como a alta administração deve 
conduzir o processo de elaboração e 
implementação do BSC (Roest, 1997). 

Envolvimento dos membros 
da organização 

 As explicações dos autores 
não são claras sobre como traduzir os 
objetivos estratégicos em ações, planos 
realísticos e medidas de desempenho 
(Roest, 1997). 

Comunicação e Ligação da 
Estratégia 

Desdobramento vertical e 
horizontal da estratégia 

 Os autores não são claros 
sobre a utilização do mapa estratégico; 
 As explicações dos autores 
não são claras sobre como traduzir os 
objetivos estratégicos em ações, planos 
realísticos e medidas de desempenho 
(Roest, 1997); 
 Os autores são vagos ao 
comentar que a gestão pelas diretrizes 
poderia auxiliar na vinculação dos 
objetivos estratégicos às metas e em 
como essas podem ser ligadas ao 
sistema de remuneração. 

Planejamento do Negócio 

Sistema de informação 
 Não há informações sobre 
como a tecnologia de informação deve 
ser utilizada no BSC (Fabian, 2000). 

Integração com o orçamento 
 Os autores não especificam 
detalhadamente como integrar 
efetivamente o BSC ao orçamento. 

Integração com o plano 
operacional 

 Os autores não são claros 
sobre o desenvolvimento de um BSC 
para cada unidade de negócio, cada 
departamento e para cada empregado; 
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(conclusão) 

Etapa Atividade Crítica 

Planejamento do Negócio 

Integração com o plano 
operacional 

Os autores não discutem se é 
necessário fazer um programa 

piloto do BSC, antes de 
implementá-lo em toda a 

organização (Roest, 1997). 

Plano de comunicação 

Os autores dizem que o plano de 
comunicação deve ser conduzido 
como uma campanha interna de 

marketing (Kaplan e Norton, 
1997), mas não explicam 

detalhadamente como utilizar as 
ferramentas de comunicação de 

marketing para os vários públicos-
alvo do BSC. 

Integração com o plano de 
remuneração 

 Em Kaplan e Norton, 1997, os 
autores são superficiais ao comentar 

como alinhar o BSC ao plano de 
remuneração; 

Os autores não explicam como os 
incentivos e recompensas podem 

suportar a ligação entre o 
desempenho organizacional e as 

recompensas individuais. 

Feedback e aprendizado 

Tático 

 Não são claras as informações 
sobre como realizar o feedback tático 

de forma efetiva; 
 Os autores são vagos ao 

comentar que a gestão de melhoria 
contínua poderia auxiliar no feedback 

tático. 

Estratégico 

 Os autores não discutem sobre 
o estabelecimento de medidas de 

desempenho de satisfação dos 
stakeholders (Butler et al., 1997); 

 Não são claras as informações 
sobre como realizar o feedback 

estratégico de forma efetiva. 
Fonte: Attadia, Canevarolo e Martins (2003) 

De fato, existem limitações na ferramenta, contudo, não se pode esperar que o 

BSC seja uma panacéia para organização ou que exista um manual prescrevendo passo a 

passo a implementação estratégica que se encaixe em todo e qualquer tipo de organização. As 

equipes responsáveis pela implementação do BSC devem desenvolvê-lo com criatividade e 

competência baseada na filosofia da ferramenta de equilíbrio dos objetivos entre as 

perspectivas, com foco nos ativos tangíveis e intangíveis da organização. 

Além disso, Kaplan e Norton (1997) ressaltam que o BSC é um processo 

dinâmico e que deve ser constantemente revisado, avaliado e atualizado, a fim de refletir o 

novo ambiente competitivo tanto de mercado como de tecnologia.  
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Ademais para que o BSC obtenha sucesso em sua implementação, alguns 

pesquisadores como Goldszmidt (2003) apontam alguns fatores críticos de sucesso como os 

processos e a cultura organizacional, a presença de uma estratégia claramente definida e a 

existência de sistemas de informação adequados. 

De acordo com Beer (1999 apud GOLDSZMIDT, 2003) para que o BSC possa ser 

eficazmente implementado dentro de uma organização, é necessário que ela possua certas 

capacidades como coordenação, comprometimento e competência. Ou seja, a simples 

implementação da ferramenta não garante bons resultados se não houver por trás dela uma 

equipe competente, comprometida e bem articulada com a alta gerência da organização. Outro 

fator fundamental é a cultura organizacional, pois, normalmente, as pessoas são resistentes a 

qualquer tipo de mudança, principalmente em organizações marcadas pelo tradicionalismo 

como é o caso das organizações militares.  

Contudo, acredita-se que a ferramenta será bem aceita assim que sejam coletados 

os primeiros resultados dos trabalhos executados, sejam eles favoráveis ou, até mesmo, 

desfavoráveis. Isto porque enquanto nas organizações privadas os resultados são mais 

perceptíveis aos funcionários em função do aumento das vendas e do lucro da organização, 

nas organizações públicas, os funcionários trabalham todos os dias sem ter o retorno dos 

resultados, ou seja, sem saber a sua contribuição para o alcance do resultado final. 

Dessa forma, acredita-se em que, ao identificar a importância do seu trabalho para 

o alcance da missão organizacional, os funcionários passarão a aceitar a mudança e 

aumentarão o seu grau de comprometimento com a atividade. 

Como se trata de uma ferramenta de operacionalização estratégica, pressupõe-se 

que, antes da implementação do BSC, exista uma estratégia organizacional, entretanto, é 

possível formular a estratégia juntamente com a implementação, contudo, tal fato poderá 

ocasionar dificuldades na implementação ou, simplesmente, tornar a implementação mais 

lenta. 

Outrossim, a ferramenta foi concebida para articular a estratégia, ou seja, o BSC 

não realiza modificações na estratégia, apenas a operacionaliza, dessa forma, não se pode 

esperar que estratégia mal formulada, apesar de bem implementada, possa trazer os resultados 

esperados. 

Outro fator crítico apresentado por Goldszmidt (2003) é a necessidade de sistemas 

de informação sofisticados para que os indicadores possam ser visualizados de forma mais 

ágil e abrangente. Tal capacidade apresenta-se relevante para grandes organizações, 
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principalmente naquelas em que seja inviável reunir todos os funcionários mensalmente para 

a discussão da estratégia. 

 Todavia, para pequenas organizações, tais sistemas poderiam ser substituídos por 

um simples quadro de avisos ou, no caso de algumas organizações públicas, poderiam ser 

apresentados por ocasião da reunião mensal de prestação de contas, reduzindo os custos com a 

aquisição de novos sistemas de informação. 

Dessa forma, verifica-se que apesar de Attadia, Canevarolo e Martins (2003 apud 

MCCUNN, 1998) apontar que cerca de 70% das implementações do BSC tendem ao fracasso, 

verifica-se que alguns fatores que não estão ligados diretamente à ferramenta, mas sim a 

forma equivocada de como o BSC é implementado. 

Portanto, apesar de ser concebido como um conjunto equilibrado de indicadores 

financeiros e não financeiros, diversas organizações que afirmam utilizar o BSC não possuem 

o balanceamento adequado entre seus indicadores, pois em uma pesquisa realizada pelo 

Hackett Group (2000 apud NORTON, 2000, p. 13) mostrou que a metade das organizações 

estudadas que afirmavam utilizar o BSC, possuíam em torno de 75% de seus indicadores com 

foco financeiro, ou seja, algumas organizações que afirmam utilizar o BSC desconhecem o 

verdadeiro conceito da ferramenta e passam a utilizá-la por modismo, distorcendo o seu 

conceito e, consequentemente, os resultados. 

Sendo assim, verifica-se que o sucesso na implementação do BSC depende de um 

conhecimento adequado dos seus princípios, do comprometimento de toda a organização, 

inclusive da alta administração, do equilíbrio entre os objetivos traçados em cada uma das 

perspectivas e a coerência destes com os objetivos almejados pela organização. 

Considerando que o objetivo deste trabalho consiste em propor um modelo de 

Balanced Scorecard que contribua para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das 

compras realizadas em uma organização pública, a seguir, será feita uma comparação entre a 

metodologia utilizada para a realização das compras no setor privado e no setor público 

brasileiro.  

 

2.5 A FUNÇÃO COMPRAS 

 

2.5.1 Compras no Setor Privado 

Em um mercado tão competitivo, como o atual, a busca pela sobrevivência no 

longo prazo faz com que as organizações do setor privado se lancem na busca pelo 

aperfeiçoamento constante das técnicas de administração. 
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Considerando a principal característica deste setor, o lucro, representado 

graficamente pela seguinte fórmula: 

LT = RT – CT onde: 

 LT = Lucro Total; 

 RT = Receita Total; e 

 CT = Custo Total 

Verifica-se que estas organizações buscam cada vez mais aumentarem suas 

receitas e diminuírem os custos envolvidos no processo de produção a fim de auferirem 

maiores resultados. 

Contudo, faz-se necessário distinguir custo, despesa e gasto para uma melhor 

compreensão deste cálculo, pois o custo corresponde na alocação de recursos financeiros na 

produção de bens e serviços (Nunes, 1998), já a despesa corresponde na alocação de recursos 

financeiros sem retornos futuros e o gasto “(...) representa todas as aquisições, tangíveis ou 

intangíveis, efetuados pela empresa (...)” Motta (2010 apud SILVA, 2007). 

A assimilação destes termos é fundamental para compreender as atividades a 

serem desenvolvidas dentro do setor de compras de uma organização, seja ela pública ou 

privada, uma vez que a atividade de compras consiste na previsão e provisão dos materiais, na 

qualidade certa, no prazo certo e a um preço justo Silva (2004 apud VIANNA, 2002). Dessa 

forma, é fundamental que o setor de compras busque a melhoria da qualidade do gasto, 

reduzindo os custos por meio da aquisição de produtos com a melhor relação preço, qualidade 

e tempo e reduzindo as despesas por meio de atividades que não irão trazer nenhum resultado 

para a organização (MOTTA, 2010). 

Para Dias (2012), o setor de compras tem por missão prover as necessidades dos 

materiais ou serviços, planejando-os quantitativamente e atender as necessidades no momento 

certo, com as quantidades corretas, verificando se o que foi recebido corresponde, de fato, 

aquilo que foi comprado. 

Sendo assim, para o alcance do objetivo proposto por essa atividade, algumas 

etapas são de extrema importância como: determinação exata das necessidades, incluindo 

quanto e quando comprar, a seleção do fornecedor considerando sua capacidade técnica e o 

preço ofertado, o tempo de entrega do material e a qualidade do produto . 

Dias (2012) afirma que para o bom funcionamento do setor de compras de uma 

organização, assim como para o alcance dos objetivos organizacionais, informações como 

quantidade, qualidade e prazos necessários fornecem meios eficientes para o comprador 

executar o seu trabalho. 
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Para Baily et al (2000), o setor de compras das organizações privadas deve: 

 “Suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços para 

atender a suas necessidades; 

 Assegurar continuidade de suprimento para manter relacionamento efetivos 

com fontes existentes, desenvolvendo outras fontes de suprimentos alternativas, 

ou para atender à necessidade emergentes ou planejadas; 

 Compras eficiente e sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por 

centavo gasto; 

 Administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários 

e ao menor custo; 

 Manter relacionamentos cooperativos, sólidos com outros departamentos, 

fornecendo informações e aconselhamentos necessários para assegurar a operação 

eficaz de toda a organização; 

 Desenvolver funcionários, políticas, procedimentos e organização para 

assegurar o alcance dos objetivos previstos; 

 Selecionar os melhores fornecedores do mercado; 

 Ajudar a gerar o desenvolvimento eficaz de novos produtos; 

 Proteger a estrutura de custos da empresa; 

 Manter o equilíbrio correto de qualidade/valor; 

 Monitorar as tendências do mercado de suprimentos; e 

 Negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que buscarão benefício 

mútuo por meio de desempenho economicamente superior.” 

Dentro das organizações privadas, o processo de aquisição se inicia com o pedido 

de solicitação de compras a fim de atender um programa de produção, projeto em 

desenvolvimento ou abastecimento geral da empresa, ou seja, pressupõem-se um 

planejamento existente dentro do setor privado de forma que o gasto realizado tenha o menor 

custo para a empresa. De acordo com Dias (2010, p. 241), a solicitação de compras “é o 

documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local 

de entrega e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores”. 

A determinação das quantidades a serem solicitadas dependem da natureza 

operacional de cada organização, visto que os materiais solicitados podem ser requisitados 

para aplicação direta na produção ou estocagem. Seja qual for a finalidade, a determinação 

das necessidade é importantíssima visto que quantidades abaixo do necessários podem parar 
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toda a linha de produção de uma empresa e quantidades acima do necessário irão gerar custos 

desnecessários. 

Portanto, a diminuição do tempo entre a solicitação do material e o seu efetivo 

recebimento é fundamental para a perfeita operacionalização organizacional. Neste sentido, 

Baily et al (2000) aponta o planejamento rigoroso como peça chave para uma aquisição 

exitosa. 

Para Motta (2010), outro fator importantíssimo no planejamento da aquisição 

consiste no dimensionamento do lote a ser adquirido, pois sua correta determinação auxilia no 

desperdício e custos desnecessários, uma vez que lotes de tamanho reduzido gera a 

necessidade de compras frequentes com todos os custos decorrentes, já lotes maiores geram 

maior economia em virtude dos descontos fornecidos pelos fornecedores. Contudo, não basta 

apenas aumentar a quantidade de itens solicitados para obter melhores propostas, fatores 

como validade dos produtos, espaço para estocagem e custo para a estocagem também devem 

ser levados em consideração na hora de se realizar o pedido. 

Posteriormente, o setor de compras das organizações privadas passa a realizar a 

escolha do fornecedor que melhor atende às suas necessidades por meio de uma cotação em 

que são obtidos preços de diversos fornecedores interessados em vender o material. De acordo 

com Baily et al (2000) para realizar a escolha do fornecedor, o setor de compras deve levar 

em consideração cinco critérios: 

a) O desempenho anterior do fornecedor em contratos firmados com a 

organização; 

b) A reputação do fornecedor no mercado; 

c) Realizar uma visita técnica para avaliar se as instalações irão atender às 

exigências produtivas da organização; 

d) A eventual certificação do fornecedor; e 

e) Solicitar amostras do produto a ser fornecido a fim de realizar avaliações 

acerca da sua qualidade. 

Ressalta-se que o processo de compra não termina com a escolha do fornecedor, 

porque, após o recebimento do produto, é preciso realizar uma avaliação se o que foi 

recebido, de fato, corresponde às expectativas da organização. Dessa forma, a avaliação do 

fornecedor consiste em verificar se ele forneceu os materiais dentro das quantidades, padrões 

de qualidade requeridos, no tempo determinado, com menores preços ou competitivos e nas 

melhores condições de pagamento (DIAS, 2012). 
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De acordo com Mottta (2010 apud ELLRAM; CARR, 1994; WATERS, 2003 e 

TASSABEHJI; MOORHOUSE, 2008), o setor de compras dentro das organizações privadas 

deixou de ser visto apenas como uma atividade operacional, passando para o status 

estratégico, visto o seu elevado potencial para a redução dos custos/desperdícios e geração de 

valor. 

Braga (2006) apresenta a trajetória a ser seguida pelo setor de compras ou 

suprimentos desde sua posição mais burocrática dentro da organização até seu nível de 

contribuição estratégico, conforme apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4 – Trajetória do Setor de Compras. 

(Continua) 

PERFIL TÁTICO PERFIL ESTRATÉGICO 

ESTÁGIO 1 – 

REATIVO 

ESTÁGIO 2 - 

MECÂNICO 

ESTÁGIO 3 - 

PROATIVO 

ESTÁGIO 4 – GERÊNCIA 

ESTRATÉGICA DE 

SUPRIMENTOS 

Pouca participação do 

setor de compras 

As aquisições passam a 

ser conduzidas dentro do 

departamento de compras 

e pelo setor competente 

dentro deste setor de 

acordo com o produto a 

ser adquirido. 

Preocupação em 

adicionar maior valor 

para o consumidor por 

meio da integração 

entre análise de valor e 

engenharia de valor 

dos materiais. 

Total integração entre o 

setor de compras e a 

estratégia competitiva da 

empresa. 

Os setores requisitantes 

realizam quase todas as 

atividades incluindo as 

cláusulas contratuais e a 

negociação 

Há comunicação entre o 

setor de compras e os 

demais setores da 

organização com vistas a 

aprimorar o 

entendimento das 

necessidades do cliente 

interno. 

Redução da 

complexidade e 

envolvimento do 

fornecedor no 

desenvolvimento de 

novos produtos. 

O setor de compras passa a 

constituir parte de um 

esforço conjunto com as 

outras funções correlatas 

para formular e implementar 

um plano estratégico no 

nível departamental e 

influenciar a formulação 

estratégica da empresa em 

relação recíproca. 

O setor de compras é 

apenas o 

operacionalizador da 

Inicia-se a preocupação 

com redução dos custos, 

incentivando o 

O cliente interno 

participa das 

aquisições realizadas, 

Maior agilidade e qualidade 

de atuação. 
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(continua) 

PERFIL TÁTICO PERFIL ESTRATÉGICO 

ESTÁGIO 1 – 

REATIVO 

ESTÁGIO 2 - 

MECÂNICO 

ESTÁGIO 3 - 

PROATIVO 

ESTÁGIO 4 – GERÊNCIA 

ESTRATÉGICA DE 

SUPRIMENTOS 

transação, ou seja, apenas 

envia a ordem de compra 

ao fornecedor e 

acompanha a entrega. 

enxugamento do 

processo de cotação, 

otimização do fluxo 

logístico, 

comprometimento das 

encomendas colocadas 

junto ao fornecedor. 

garantindo que todos 

os aspectos técnicos e 

do custo total sejam 

adequadamente 

considerados. 

 

Devido à falta de 

planejamento dos setores 

demandantes, boa parte 

do tempo do setor de 

compras é utilizada para 

“apagar incêndios”. 

Comunicação com o 

fornecedor sobre 

previsões das 

necessidades dos bens e 

serviços. 

Equipes 

multifuncionais para a 

seleção dos 

fornecedores e 

aquisição de bens e 

serviços. 

 

O desempenho do setor 

de compras é medido 

pela sua eficiência, não 

pela eficácia. 

Existe uma preocupação 

com a modernização, 

mas não em nível 

estratégico. 

Fornecedores 

cuidadosamente 

selecionados. 

 

Existe pouca ou nenhuma 

comunicação entre o 

setor de compras e os 

demais setores da 

organização. 

Desempenho baseado na 

redução dos custos e na 

eficiência das práticas 

utilizadas no dia a dia do 

setor. 

Valorização do 

profissional de 

compras em virtude da 

experiência que 

começa a acumular no 

trato de questões 

estratégicas. 

 

 A alta gerência 

reconhece a importância 

do desenvolvimento 

profissional dos 

integrantes do setor, mas 

ainda não visualizam o 

potencial do que esses 

profissionais podem 

proporcionar para a 

organização. 
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(conclusão) 

PERFIL TÁTICO PERFIL ESTRATÉGICO 

ESTÁGIO 1 – 

REATIVO 

ESTÁGIO 2 - 

MECÂNICO 

ESTÁGIO 3 - 

PROATIVO 

ESTÁGIO 4 – GERÊNCIA 

ESTRATÉGICA DE 

SUPRIMENTOS 

 A alta gerência 

reconhece o que o 

desenvolvimento da 

função contribui para a 

rentabilidade do negócio, 

entretanto, sente-se 

inseguros devido à falta 

de pro atividade do setor 

na solução de problemas 

quanto na participação de 

assuntos estratégicos. 

  

Fonte: BRAGA (2006) 

Verifica-se que, em um nível tático, o setor de compras apresenta baixa 

comunicação entre o solicitante e o departamento de compras, a mensuração do desempenho 

está voltada para a redução dos custos e para a eficiência com que os trabalhos são realizados, 

não há planejamento das aquisições, fazendo com que sejam realizadas compras em caráter 

emergencial que muitas vezes não apresentam bons resultados em virtude do pouco tempo 

para a especificação do pedido e negociação com o fornecedor, além disso, existe o baixo 

investimento na capacitação dos profissionais do setor de compras. 

Por outro lado, um sistema de compras estratégico busca uma maior integração 

entre o setor requisitante e o setor de compras, existe um planejamento estratégico de nível 

departamental que contribui para o alcance do planejamento estratégico organizacional, as 

equipes responsáveis pela aquisição são constituídas por membros de diversas especialidades, 

há uma maior agilidade e qualidade na aquisição, o processo de seleção dos fornecedores 

torna-se mais rigoroso e a organização compreende a necessidade de valorização do 

profissional do sistema de compras como um elo fundamental para o sucesso organizacional. 

 

2.5.2 Compras no Setor Público Brasileiro 

 

Em 1986, foi elaborada a primeira lei geral de compras e contratos da 

Administração Pública brasileira por meio do Decreto-Lei nº 2300/86 em virtude dos 
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escândalos de corrupção e má aplicação dos recursos públicos em determinados setores do 

governo. 

A Constituição de 1988 em seu artigo 37 definiu que as compras públicas 

brasileiras serão realizados da seguinte forma: 

 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

 

Conforme pode ser verificado acima, havia uma maior preocupação dos 

constituintes com os participantes da licitação do que com a própria administração pública, 

pois não se verifica nenhuma preocupação com a qualidade da aquisição. 

Em 1993, o Decreto-Lei nº 2300/86 foi revogado pela Lei nº 8.666 que disciplina 

a forma regular de contratação da administração pública e estabelece em seu artigo 2° a 

obrigatoriedade da administração pública realizar processos licitatórios para todos os tipos de 

aquisição, in verbis: 

 

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. 

Entretanto, mesmo com a edição de um novo instrumento normatizador para as 

compras públicas, verifica-se ainda a falta de preocupação com a performance da aquisição, 

uma vez que de acordo com o artigo 3º da Lei 8.666/93 os princípios que norteiam a 

contratação são: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa, 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

Somente em 1998, foi introduzido o princípio da eficiência à Constituição Federal 

de 1988, pela Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998, inserindo no artigo 37 este 

princípio como um dos basilares da administração pública. 

De acordo com Rosa (2009), esse princípio abarca dois entendimentos possíveis: 

primeiro no que tange ao agente público que não pode atuar amadoristicamente, devendo 

buscar a consecução do melhor resultado possível e, segundo, à forma de organização da 

Administração Pública, que deve atentar para os padrões modernos de gestão ou 

administração, vencendo o peso burocrático, atualizando-se e modernizando-se. 
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Além disso, este princípio incide, por exemplo, no dever da Administração atuar 

com economicidade, produtividade, otimizando seus resultados e reduzindo custos 

operacionais. 

Em 2000, foi criada a Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a qual trata da responsabilização dos gestores pela correta e eficiente aplicação dos 

recursos públicos. 

Em 2001, foi elaborado o Decreto nº 3.931 o qual regulamentou o Sistema de 

Registro de Preços (SRP) previsto no inciso II do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. O SRP 

consiste no registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, 

para as contratações futuras. 

Este Decreto facilitou consideravelmente o planejamento das compras públicas, 

uma vez que a administração não fica obrigada a adquirir os materiais ou serviços licitados, 

diferentemente das outras modalidades de licitação.  

Até então, o processo de compras nas modalidades de licitação previstas na Lei nº 

8.666/93 ocorriam da seguinte forma:  

1) Entrega da documentação referente à habilitação: nesta fase todos os 

participantes entregam a sua documentação para a habilitação no certame a qual é 

analisada uma a uma pela Comissão Permanente de Licitação (CPL). Caso algum 

licitante seja inabilitado, abre-se o prazo para recurso e, somente após a análise 

final do recurso procede-se à abertura das propostas. 

2) Abertura das propostas: após decorrido o prazo recursal da habilitação, os 

envelopes dos licitantes são abertos e aquele que apresenta a menor proposta é 

sagrado vencedor no certame, sem qualquer outra competição. 

Com base nos princípios da Nova Gestão Pública, em 2002, foi criada uma nova 

modalidade de licitação denominada pregão a qual inverte as fases acima expostas e 

proporciona a competição entre os licitantes após a abertura das propostas, a saber: 

1) Abertura das propostas e início da fase dos lances: nesta modalidade, 

primeiramente abre-se as propostas dos licitantes e, posteriormente, dá-se início a 

fase de lances em que os licitantes proferem lances verbais e sucessivos, 

abaixando os preços, até que se declare o vencedor. 

2) Habilitação: somente após a fase de lances, o pregoeiro analisará a 

documentação apenas da primeira colocada para a verificação do atendimento das 

condições fixadas no edital. 
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Com vistas a aumentar a competitividade, a transparência e agilidade, em 2005, o 

Decreto nº 5.450 regulamentou o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 

serviços comuns. Este Decreto define bens e serviços comuns como sendo “aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais do mercado”. 

 Esta modalidade de licitação tornou-se obrigatória para todo tipo de material ou 

serviço cujas características possam ser facilmente compreendidas por meio de sua descrição. 

Sendo assim, mister se faz a exata e completa descrição do objeto ou serviço que se deseja 

contratar para a eficácia da aquisição/contratação dentro da Administração Pública. 

Este mesmo Decreto prevê em seu artigo 9º a forma preparatória da compra por 

meio desta modalidade licitatória a saber: 

 

I – elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do 
objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedada especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 
realização; 
(...) 
§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 
propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, 
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 
acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério 
de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazos de execução e sanções, de forma 
clara, concisa e objetiva. 

 

No setor público, embora o objetivo final não seja o lucro, existe uma grande 

preocupação na alocação dos recursos a fim de que haja uma melhora dos indicadores sociais 

com a prestação de serviços e produção de bens públicos com uma maior eficiência dos 

recursos. 

Com base no diagnóstico da situação atual do país, o governo federal elabora o 

PPA em que são inseridos os problemas prioritários do governo para então criar programas 

que, isoladamente ou em conjunto com outros, visam superar os problemas apresentados no 

horizonte de quatro anos. Esses programas possuem objetivos específicos e indicadores que 

permitem o acompanhamento dos resultados esperados. 

De acordo com o PPA vigente, o governo federal elabora, anualmente, a LOA a 

qual faz a alocação dos recursos orçamentários, de acordo com os objetivos estabelecidos no 

PPA, e leva para a apreciação e aprovação do Poder Legislativo no anterior ao de sua 

execução. 
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Os programas estabelecidos no PPA são desmembrados em atividades e projetos 

com a definição dos produtos e metas a serem alcançadas com o respectivo valor 

orçamentário a ser alocado por meio da LOA. A partir da aprovação desta, é que a ação 

governamental começa a se concretizar em busca dos objetivos traçados por meio de ações 

administrativas e burocráticas para o alcance das metas e produtos propostos. 

A estrutura administrativa envolvida no alcance dos objetivos previstos no PPA 

compõem-se de mão-de-obra, serviços, materiais, obras, equipamentos, instalações, etc, 

devendo todos estarem alinhados em torno da eficiência e eficácia no alcance dos resultados. 

Dessa forma, pressupõem-se que para a concretização dos objetivos propostos nas 

organizações públicas haja um planejamento prévio em que são inseridas as necessidades de 

materiais e serviços a serem contratados em cada exercício financeiro. 

Nessa etapa de planejamento, é que a administração pública determina as 

necessidades daquilo que se deseja contratar, realiza a descrição do objeto, estipula as 

quantidades, o tempo de entrega, pesquisa de mercado. Ou seja, constitui-se na elaboração do 

Termo de Referência em que são descritos todos os parâmetros que irá nortear a seleção do 

fornecedor. 

Conforme mencionado anteriormente, a fase de seleção do fornecedor na 

administração pública é realizada por meio da licitação nas modalidades previstas na Lei nº 

8.666/93 (convite, tomada de preços, concorrência, dispensa ou inexigibilidade) ou na Lei nº 

10.520/02 (pregão presencial ou eletrônico). 

De acordo com a pesquisa realizada por Motta (2010), a utilização do pregão 

eletrônico tem sido a principal modalidade para a utilização do recurso público. 

Tabela 1 – Compras Públicas Federais Brasileiras por Modalidade de Licitação (2008) 

MODALIDADE OPERAÇÕES 
VALOR DA COMPRA 

(R$) 

Convite 4.967 54.497.535,87 
Tomada de Preço 1.750 203.012.033,13 

Concorrência 915 3.159.541.905,84 
Concorrência Internacional 50 1.237.090,17 

Pregão Eletrônico 33.972 12.211.808.101,42 
Pregão Presencial 1.385 1.914.364.205,26 

Concurso 8 282.000,00 
Dispensa 246.889 3.783.602.312,10 

Inexigibilidade 14.048 3.210.978.280,03 
TOTAL 303.984 24.539.323.463,82 

Fonte: SIASG/Comprasnet (GAIE/DLSG/SLTI/MP) apud Motta (2010) 

Conforme mostra a Tabela 1, a modalidade pregão eletrônico corresponde a 

49,76% da utilização do recurso público para as compras públicas. 
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É fato que esta modalidade tem gerado uma grande economia para os cofres 

públicos, pois a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação tem apontado o pregão 

eletrônico como o meio mais econômico de aquisições no âmbito federal. A Tabela 2 mostra 

o desenvolvimento das aquisições realizadas por esta modalidade de licitação. 

Tabela 2 – Evolução da Economia Proporcionada pelo Pregão Eletrônico (2002/2008). 

Ano 
Valor 

Homologado 
(R$) 

Valor de 
Referência (R$) 

Economia (R$) % 

2002 70.481.002,66 94.943.071,74 24.462.069,08 25,80% 
2003 187.322.543,57 242.390.515,80 55.067.972,23 22,70% 
2004 534.019.136,85 776.518.470,44 242.499.333,59 31,20% 
2005 3.384.469.520,26 4.677.574.181,85 1.293.104.661,59 27,60% 
2006 11.160.573.246,28 12.978.392.249,49 1.817.819.003,21 14,00% 
2007 16.501.774.594,22 19.716.071.378,00 3.214.296.783,79 16,30% 
2008 12.211.808.101,42 16.042.825.814,44 3.831.017.713,01 23,88% 

Fonte: SIASG/Comprasnet (GAIE/DLSG/SLTI/MP) apud Motta (2010). 

 

Entretanto, a metodologia de cálculo para essa economia baseia-se apenas na 

diferença entre o valor estimado para a contratação (valor de referência) e o valor final obtido 

(valor homologado). Dessa forma, economicidade é um fator necessário, mas não suficiente 

para determinar a eficiência das compras públicas. 

Considerando que para se estimar o preço de referência das compras públicas o 

setor requisitante deverá elaborar uma pesquisa de mercado junto aos potenciais fornecedores. 

Sabendo-se que se trata de uma licitação e não de uma contratação direta, estes fornecedores 

podem colaborar ou não com a pesquisa, podendo recusar em fornecer a cotação ou até 

mesmo elevar seu preço acima do praticado pelo mercado fazendo com que mesmo após a 

homologação do pregão os preços estejam superestimados. 

Além disso, visando a um aumento da transparência e da competitividade, esta 

modalidade é realizada em âmbito nacional e, por vezes, em virtude da distância entre órgão 

demandante e o fornecedor, os materiais ou serviços são realizados com grandes dias de 

atraso. 

Também não é incomum a participação de licitantes que empolgados com a fase 

de competição dos lances vençam o certame com um preço muito mais baixo do que o 

praticado no mercado e não consigam honrar sua proposta. Este comportamento é verificado 

não somente pela inexperiência do licitante, mas também, de forma intencional por parte dos 

fornecedores a fim de se aproveitar das fragilidades do sistema de compras do Governo 
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Federal e solicitar um reajuste de preço logo após a contratação ou, até mesmo, realizar a 

entrega de um produto ou serviço com características abaixo do especificado na licitação. 

Dessa forma, a eficiência de uma aquisição não pode ser medida apenas pela 

diferença entre o valor final e o valor estimado para a contratação, é necessário saber se foi 

obtido o produto certo, na hora certa e a um preço justo. 

 

3 INSTITUIÇÃO A SER ESTUDADA 

 

A Base Aérea de Natal (BANT) é uma unidade operacional do Comando da 

Aeronáutica que tem por missão: Prover o apoio necessário às Unidades Aéreas e Unidades 

de Aeronáutica que nela operem, permanente ou temporariamente, ou que nela estejam 

sediadas. 

 Assim, a BANT deve assegurar todos os recursos técnicos e administrativos 

necessários à manutenção, à operação e ao emprego eficiente de todas as suas unidades 

sediadas permanentemente ou temporariamente.  

Atualmente a Base Aérea de Natal possui três Unidades Aéreas apoiadas são elas: 

2º/5º Grupo de Aviação (Esquadrão Jocker), 1º/11º Grupo de Aviação (Esquadrão Gavião) e 

1º/5º Grupo de Aviação (Esquadrão Rumba) responsáveis pela formação dos pilotos de caça, 

asas rotativas e pilotos de transporte, respectivamente.  

Além das Unidades Aéreas, a BANT possui outras quatro Unidades Gestoras 

Credoras (UGCred) que são unidades administrativas que recebem recurso creditício do 

Governo Federal, mas que não possuem um corpo administrativo para a execução das três 

fases da despesa pública, quais sejam: empenho, liquidação e pagamento, passando esta 

execução para a administração da BANT. 

 Estas Unidades são: Prefeitura de Aeronáutica de Natal (PANT), o Grupo de 

Instrução Técnica e Especializada (GITE), a Primeira Força Aérea (I FAE), o Destacamento 

de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA-NT) e o 3º Esquadrão do 1º Grupo de Comunicação e 

Controle (3º/1º GCC).  

Para cumprir a sua missão, a BANT possui toda uma estrutura administrativa para 

dar o apoio necessário a essas organizações, conforme o organograma abaixo representado. 
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Figura 6 – Organograma da BANT. 

 
Fonte: BANT (Adaptado pelo autor) 

 

Neste organograma, encontra-se o Esquadrão de Intendência (EI) responsável 

pelas seguintes atividades administrativas: 1) Seção de Material de Intendência (SMI): setor 

responsável pelo recebimento, estoque e distribuição de materiais de limpeza, expediente e 

informática para todos os setores da BANT, além da distribuição de fardamento gratuito, 

liquidação da despesa e controle dos empenhos a liquidar; 2) Posto Regional de Venda de 

Fardamento (PRVF): responsável pela venda de fardamento aos militares que não tem direito 

ao fardamento gratuito, 3) Seção de Subsistência: setor responsável pelo fornecimento de 

alimentação a todo o efetivo da organização, 4) Seção de Registro: setor responsável pela 

contabilidade patrimonial de bens móveis permanentes e de consumo de uso duradouro de 

toda a organização, 5) Seção de Finanças: setor responsável pelo pagamento de todo o efetivo 

da unidade e dos fornecedores e 6) Seção de Licitações: responsável pela elaboração de todos 

os processos de aquisição de materiais ou prestações de serviço para a BANT e Unidades 

Sediadas. 
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O Esquadrão de Intendência é responsável pela execução orçamentária e 

financeira desta organização militar que segundo a Lei nº 4.320/64 consiste em três fases: 

empenho, liquidação e pagamento. 

 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga. 

 

Sendo assim, conforme previsto na Lei n° 8.666/93, as contratações da BANT são 

realizadas por meio de licitações, sendo a sua grande maioria na modalidade de pregão 

eletrônico, conforme disposto na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 a qual se tornou 

obrigatória para as contratações de bens e serviços comuns. 

Esta Lei define bens e serviços comuns como sendo aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

Posteriormente, a Lei nº 5.450, de 31 de maio de 2005 instituiu o pregão na sua 

forma eletrônica como modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços 

comuns. 

 

Art. 1°  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 
disposto no § 1° do art. 2° da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 
regulamento estabelecido neste Decreto. 

        Parágrafo único.  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União. 

 

Em 2013, por meio do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 foi instituído no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela 

União o Sistema de Registro de Preços (SRP). Esse sistema consiste em um conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 

bens para contratações futuras, com validade de um ano, de vínculo obrigacional em que se 

registram os preços com os fornecedores, sem a que haja a obrigação da contratação por parte 

da administração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art2%C2%A71
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É por meio do SRP que a BANT realiza mais de 80% de suas contratações, todos 

realizados por pregão eletrônico, dentre os quais se pode citar os seguintes: material de 

expediente, material de limpeza, material de informática, gêneros alimentícios, material 

odontológico, material farmacológico, material laboratorial, material de construção, serviço 

de manutenção de bens imóveis, serviço de manutenção de bens móveis, aquisição de material 

permanente. 

Ressalta-se que a Base Aérea de Natal recebe, em média, um orçamento anual da 

ordem de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) dos quais, mais de 80% são executados 

na modalidade de licitação denominada pregão eletrônico.  

Considerando que nesta modalidade de licitação podem participar empresas de 

todo o território nacional e que para se atingir a eficácia da aquisição é imprescindível a clara 

descrição do objeto a ser contrato, mister se faz um perfeito planejamento para que as 

contratações provenientes desta modalidade licitatória seja eficiente, eficaz e efetiva.  

 

4 MODELO ATUAL 

 

Até o ano de 2011, a Base Aérea de Natal não possuía nenhum tipo de 

planejamento para suas aquisições. Somente quando se recebia o orçamento era que se 

tomava a decisão de onde se iria alocá-lo. Este cenário não representava apenas a 

peculiaridade da BANT, mas ainda hoje, é o modelo de administração de várias organizações 

da Força Aérea Brasileira. 

A partir do ano de 2012, foi implementado na BANT o Sistema de Planejamento 

Orçamentário (SPO) o qual consiste no levantamento e priorização das necessidades de todos 

os setores da organização, bem como das unidades apoiadas. 

Neste sistema, as necessidades são agrupadas de acordo com a sua natureza e, 

para cada uma delas é designado um Conselho Setorial (CONSET) responsável pela 

priorização da necessidade baseado na ferramenta GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). 

 Por gravidade o CONSET considera a intensidade, profundidade dos danos que a 

não aquisição do material ou serviço poderá causar à administração. Por urgência, considera-

se o tempo para a eclosão dos danos ou resultados indesejáveis se não se atuar sobre o 

problema, já a tendência foi substituída, nesse sistema, por aderência que consiste na 

afinidade correspondente entre a necessidade e a missão da organização. 

Para cada um desses critérios são atribuídos graus de 1 a 5 em que, o 1 

corresponde ao menor risco ou aderência e o 5 corresponde ao maior risco ou aderência. 
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Dessa forma, ao final da priorização, as necessidades elencadas pelos diversos setores são 

apresentadas em uma ordem decrescente. 

Esse sistema apresentou uma grande evolução para a administração da 

organização, contudo, verifica-se que apenas o levantamento e priorização das necessidades 

não são suficientes para que a Base Aérea de Natal possa cumprir de forma eficiente, eficaz e 

efetiva a sua missão institucional de prover o apoio às organizações que nela estão sediadas, 

seja de forma permanente ou temporária. 

Fato este é verificado dentro da Seção de Licitações em que se constatou o atraso 

em diversos pregões eletrônicos e que, além disso, vários itens tem fracassado nos certames 

licitatórios em virtude de erros na descrição dos materiais, pesquisa de mercado, entre outros. 

Azevedo (2012) já havia constatado essa deficiência no planejamento da 

aquisição, pois ao analisar os processos licitatórios referentes à modalidade de pregão 

eletrônico para registro de preços da Base Aérea de Natal no ano de 2011, identificou que de 

todos os itens que são licitados pela Base Aérea de Natal 19,30% apresentam algum tipo de 

ineficiência no processo de aquisição. 

Deste percentual, 14,11% refere-se à má elaboração do Termo de Referência, 

documento elaborado pelo setor requisitante que estabelece todos os parâmetros para a 

aquisição/contratação com base no qual o pregoeiro conduzirá o certame.  

Sendo assim, Azevedo (2012) concluiu que de cada sete itens que são licitados 

pela Base Aérea de Natal, um já tende a ser fracassado antes mesmo da abertura do pregão 

eletrônico para registro de preços. Ressalta-se, portanto, que de 2012 até o presente momento 

nenhuma atitude foi realizada para corrigir este cenário. 

A partir de 2012 na BANT, todos os setores que desejam adquirir materiais ou 

contratar serviços para o aprimoramento dos trabalhos no ano seguinte, devem inserir suas 

necessidades no Sistema de Planejamento Orçamentário de acordo com a categoria da 

contratação entre os meses de novembro a dezembro do ano anterior ao da aquisição. 

Encerrado o prazo para inserção das necessidades, os Conselhos Setoriais 

possuem um prazo de dois meses para realizar a priorização e apresentar ao Comandante da 

BANT as necessidades em ordem decrescente do grau final da necessidade segundo a matriz 

de GUT. 

Dessa forma, de acordo com o orçamento a ser recebido para o exercício, o 

Comandante da BANT define o valor a ser despendido com cada categoria de necessidade. 

Sendo assim, as necessidades são, posteriormente, classificadas como “autorizadas”, 

“reservas” e “não autorizadas”. 
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Após a classificação das necessidades, os setores requisitantes que tiveram suas 

necessidades classificadas como “autorizadas” e “reservas” enviam ao CONSET uma planilha 

contendo a descrição detalhada do material, o código do material, a quantidade total a ser 

adquirida, a quantidade mínima a ser adquirida por pedido, a unidade de fornecimento, a 

pesquisa de mercado, o preço médio e o preço total de cada item. 

Sendo assim, após compilar todos os materiais/serviços, o CONSET envia a lista 

de material para a Seção de Provedoria solicitando a abertura do Pedido de Aquisição de 

Material ou Serviço (PAM/S). A figura 7 demonstra o caminho a ser percorrido para a 

abertura do Processo Administrativo de Gestão (PAG). 

 

Figura 7 - Mapeamento do processo para a solicitação de abertura de PAG. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Após o recebimento do Processo Administrativo de Gestão, a Seção de Licitações, 

por força do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2014, realiza a Intenção de Registro de 

Preços (IRP) no Sistema de Administração e Serviços Gerais (SIASG). Trata-se de uma 

ferramenta de disponibilização para os demais órgãos da Administração Pública Federal 

visualizarem todos os itens a serem adquiridos naquela licitação. A visualização dos itens fica 
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disponível por cinco dias para que qualquer órgão interessado em adquirir algum item 

manifeste, no sistema, a sua intenção enviando as quantidades a serem adquiridas e sua 

respectiva pesquisa de mercado para o órgão gerenciador da licitação. Este procedimento gera 

uma economia processual dos órgãos participantes da licitação e, também, uma maior 

economicidade para as organizações, tendo em vista a economia de escala gerada pela 

licitação de grandes quantidades. 

É no momento da realização da IRP que a Seção de Licitações verifica a correta 

pesquisa do número catalogado do material (CATMAT). Com a criação do SIASG, o 

Governo Federal realizou uma catalogação de todos os materiais e serviços a serem 

adquiridos ou contratados pelos órgãos da administração pública. Dessa forma, cada tipo de 

material ou serviço a ser licitado possui um número específico, entretanto, considerando que 

existe a possibilidade de um material ou serviço a ser adquirido ainda não possuir uma 

catalogação, o sistema também disponibiliza a solicitação de catalogação. 

Dessa forma, todos os materiais e serviços a serem licitados pela Administração 

Pública Federal por meio do Pregão Eletrônico devem possuir seu respectivo número de 

CATMAT ou CATSER. Ressalta-se ainda que o SIASG não permite a modificação da 

descrição do material ou serviço já catalogado, ou seja, uma vez inserido o respectivo número 

de catalogação, a descrição constante desse código será a constante da nota de empenho da 

despesa. Sendo assim, erros na inserção do código de material ou serviço acarretará na 

frustração da licitação, ou seja, o setor requisitante receberá um material ou serviço diferente 

do que almejava e, consequentemente, tornando a aquisição ineficaz e ineficiente. 

Findo o prazo para que os demais órgãos da Administração Pública Federal 

manifestem a sua intenção de participar da licitação da BANT, é realizada a confecção do 

Termo de Referência e do Edital de Licitação pela Seção de Licitações. O Termo de 

Referência constitui a fase preparatória do certame, regulamentado pelo Decreto nº 

3.555/2000 que prevê em seu artigo 8º o seguinte: 

 Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de 
referência; 
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 
de suprimento e o prazo de execução do contrato; 
 III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o ordenador de 
despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da Administração, 
deverá: 
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a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, 
concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, 
em conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações praticadas no 
mercado; 
b) justificar a necessidade da aquisição; 
c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as 
sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos e das demais condições essenciais para o 
fornecimento; e 
d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, o 
pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio; 

Posteriormente, o Decreto nº 5.450/2005 que regulamentou o pregão na sua forma 

eletrônica prevê em seu artigo 9º a confecção do Termo de Referência pelo setor requisitante, 

a saber: 

Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 
seguinte: 
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do 
objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 
realização; 
II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 
III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 
V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que 
se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento 
das necessidades da administração; e 
 VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

Apesar disso, na Base Aérea de Natal, a confecção do Termo de Referência é um 

encargo da Seção de Licitações, cabendo ao setor requisitante apenas a solicitação de abertura 

de PAM/S contendo uma planilha descrevendo os itens a serem licitados, a unidade de 

fornecimento, o número de catalogação do material e a pesquisa de mercado. 

Finda a elaboração do Termo de Referência, é confeccionado o Edital de Licitação 

que de acordo com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 deverá conter: 

Art. 9º  O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 
8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do 
bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente 
adotadas; 
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, 
observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir 
adesões; 
IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 
V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de 
serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, 
disciplina e controles a serem adotados; 
VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 
12; 
VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço; 
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível; 
IX - penalidades por descumprimento das condições; 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e 
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade. 

 

Após a elaboração do Edital de Licitação, o mesmo é enviado para a apreciação da 

Consultoria Jurídica da União no estado do Rio Grande do Norte (CJU-RN). As Consultorias 

Jurídicas da União nos estados foram criadas por meio do artigo 8º da Lei nº 9.208, de 12 de 

abril de 1995, a qual estabeleceu a criação de Núcleos de Assessoramento Jurídico por parte 

da Advocacia Geral da União (AGU) que, posteriormente, teve seu nome alterado para 

Consultoria Jurídica da União no Estado pelo Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. 

Sendo assim, cabe à CJU analisar a legalidade e a conformidade da contratação 

almejada pelos seus órgãos assessorados, elaborando um parecer jurídico opinativo no qual 

são relatadas as correções processuais necessárias para o prosseguimento da licitação. Para 

tanto, a CJU-RN solicita um prazo médio de 15 (quinze) dias para apreciação do processo 

licitatório. 

Ao retornar da CJU, a Seção de Licitações analisa o parecer elaborado pelo 

Advogado da União e realiza as correções processuais necessárias. Nessa fase do processo, a 

comunicação entre o setor de compras e o setor requisitante é extremamente importante para a 

celeridade processual, pois as correções ou justificativas solicitadas pela CJU são realizadas 

tanto para o edital de licitação que constitui a parte administrativa, como para o Termo de 

Referência que constitui a parte técnica do processo onde se descreve o que se pretende 

contratar e como deverá ser fornecido. 

Realizada a correção do edital de licitação e seus anexos, o mesmo é encaminhado 

para a conferência e aprovação do Agente de Controle Interno e Ordenador de Despesas da 

BANT que é o próprio comandante. Após a aprovação do edital de licitação, faz-se a 

publicação no Diário Oficial da União e/ou em jornal de grande circulação local, regional ou 

nacional, dependendo do valor da licitação. Entretanto, por força do Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, o prazo entre a divulgação do edital de licitação e abertura do pregão não 

poderá ser inferior a oito dias úteis. 



 

75 

 

A partir da publicação do edital de licitação, inicia-se a fase externa do certame 

cuja condução passa a ser atribuída ao pregoeiro indicado no processo que de acordo com o 

artigo 11 do Decreto nº 5.450/2005 tem por atribuição: 

 

I – coordenar o processo licitatório; 
II – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo 
setor responsável pela sua elaboração; 
III – conduzir a sessão pública na internet; 
IV – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
V – dirigir a etapa de lances; 
VI – verificar e julgar as condições e habilitação; 
VII – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhados à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
VIII – indicar o vencedor do certame; 
IX – adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

 

A figura 8 demonstra a trajetória da fase interna e externa da licitação, após a 

abertura do PAG, ou seja, desde a elaboração do edital de licitação até a sua homologação. 

 

Figura 8 - Mapeamento do processo da fase interna e externa do processo licitatório. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A condução externa da licitação se divide em seis fases e é realizada pelo 

pregoeiro e sua equipe de apoio. Primeiramente ocorre a abertura da sessão pública em que os 

itens são abertos para os lances dos fornecedores, terminada a fase competitiva, os licitantes 

são ordenados de forma crescente pelo valor de suas propostas e, posteriormente, ocorre a 

fase de aceitação onde o pregoeiro verifica se o produto ou serviço ofertado está de acordo 

com o previsto no Termo de Referência e se a proposta possui um preço exequível. 

Realizada a fase de aceitação, o pregoeiro passará para a fase de habilitação em 

que se concede o prazo de três dias úteis para que os licitantes enviem a documentação 

prevista em edital. Caso, uma empresa que teve sua proposta aceita, não envie a 

documentação no prazo estipulado, esta será inabilitada e pregoeiro deverá retornar para a 

fase de aceitação e verificar a proposta da empresa subsequente que, estando de acordo com o 

edital, será concedido o prazo de três dias úteis para o envio da documentação e, assim 

sucessivamente, até que todos os fornecedores que tiveram suas propostas aceitas sejam 

habilitados. 

Entretanto, nem sempre todos os itens de um pregão obtém sucesso na 

contratação, pois, não raro, existem os itens desertos, ou seja, aqueles que nenhuma empresa 

se interessou em ofertar lance ou itens cancelados na aceitação, normalmente porque as 

propostas dos licitantes ficaram acima do valor estimado pela administração. 

Após a habilitação de todos os fornecedores, ocorre a fase de abertura para a 

interposição de recurso, ou seja, o pregoeiro tem a obrigação de conceder aos licitantes a 

oportunidade de recorrer contra alguma decisão tomada pelo pregoeiro, seja ela na fase de 

aceitação ou de habilitação. 

O tempo mínimo que o pregoeiro deve conceder para os licitantes manifestarem a 

intenção de recurso é de vinte minutos. Neste momento, o licitante apenas manifesta a sua 

intenção, não apresenta o recurso de fato, ou seja, o licitante registra no sistema sua decisão 

de entrar com recurso e escreve sucintamente suas razões. O pregoeiro pode aceitar ou não a 

intenção de recurso do licitante, dependendo das razões apresentadas. 

Sendo acatada a intenção de recurso, o licitante tem o prazo de três dias úteis para 

apresentar o recurso, findo o prazo para a apresentação, é concedido o prazo de três dias úteis 

para a contra-razão por parte dos demais licitantes, após o prazo para a contra-razão, o 

pregoeiro possui o prazo de cinco dias úteis para tomar sua decisão de acatar ou não o 

recurso. 

Caso o recurso seja acatado, o pregoeiro deverá retornar à fase do pregão para 

corrigir a sua decisão, seja ela para a fase de aceitação ou para a fase de habilitação. Todavia, 
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se o pregoeiro mantiver a decisão tomada, deverá levar ao conhecimento do Ordenador de 

Despesas da organização para que este tome a decisão final. 

Após a fase de recurso, ocorre a adjudicação que consiste em atribuir ao licitante 

habilitado o objeto da licitação. Esta fase é realizada pelo próprio pregoeiro, quando não 

houver recurso ou quando o recurso for acatado. Caso o pregoeiro mantenha decisão contrária 

ao recurso, a adjudicação do item em questão, será realizada pelo Ordenador de Despesas da 

organização. 

Por fim, após a adjudicação ocorre a fase de homologação do certame a qual é 

realizada exclusivamente pelo Ordenador de Despesas em que são ratificados todos os atos 

anteriores, confirmando sua validade perante a lei. 

Afim de obter um diagnóstico do modelo atual das aquisições realizadas pelos 

diversos setores da BANT, a presente pesquisa utilizou como instrumento entrevistas 

estruturadas, junto aos gestores dos principais setores requisitantes da BANT, quais sejam: 

Esquadrão de Infraestrutura, Seção de Material de Intendência, Seção de Farmácia, Seção de 

Subsistência, Seção Odontológica, Seção de Transporte e Superfície e Seção de Material do 

Batalhão de Infantaria da Aeronáutica, totalizando sete gestores, realizadas nos locais de 

trabalho de cada gestor, aplicadas diretamente pelo pesquisador. 

O roteiro seguido na entrevista diagnóstico foi elaborado pelo próprio autor com 

base nas legislações de compras públicas, bem como na experiência como pregoeiro e chefe 

da Seção de Licitações. 

Inicialmente verificou-se que, em alguns setores da BANT, os chefes delegam aos 

seus subordinados a tarefa de realização do levantamento dos materiais a serem adquiridos. 

Dessa forma, considerando que para uma análise mais consistente houve a necessidade de que 

tal entrevista fosse realizada por pessoas que possuíssem algum tempo de experiência com os 

pedidos de aquisição. 

Dessa forma, o teste do instrumento foi realizado com o setor de Encargos 

Especiais (EPEE) o qual é responsável pela administração do Hotel de Trânsito da BANT e 

com o Esquadrão de Comando (EC), responsável pelo assessoramento direto ao comandante 

da BANT. 

Nesses setores, a realização dos pedidos de aquisição também é delegada pelos 

seus respectivos chefes. No entanto, os militares que realizam os pedidos de aquisição o 

fazem há mais de três anos, acarretando em uma maior experiência e familiaridade com o 

sistema de aquisição. 



 

78 

 

Após a realização das entrevistas com os respectivos militares, verificou-se a 

necessidade de mudança nas ordens de algumas questões e na reformulação de algumas 

perguntas, de modo que se tornassem mais claras, a fim de não haver nenhuma indução de 

resposta por parte do entrevistador na tentativa de esclarecer melhor a pergunta. Sendo assim, 

o instrumento final aplicado como entrevista diagnóstico encontra-se no APÊNDICE A deste 

trabalho. 

A metodologia utilizada para interpretar os dados das entrevistas foi a análise de 

conteúdo, haja vista que esta técnica proporciona uma compreensão do ponto de vista dos 

entrevistados.  

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é uma técnica utilizada para descrever o 

conteúdo das mensagens, possibilitando a realização de inferências dessas mensagens e deve 

ser organizada em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise corresponde a etapa de organização 

dos dados coletados, por meio de uma leitura flutuante, com o objetivo de operacionalizar e 

sistematizar as ideias iniciais, contribuindo para um esquema preciso para o desenvolvimento 

da análise. Em seguida, passa-se para a exploração do material, realizando codificações, 

decomposições ou enumerações, de acordo com a metodologia optada previamente. Por 

último, os resultados são tratados e interpretados de forma a possibilitar a criação de um 

quadro que contribua para a reflexão de seus conteúdos, permitindo a realização de 

inferências. 

Dessa forma, a entrevista foi elaborada sob a ótica de três categorias temáticas: 

 Planejamento da aquisição: questões 1, 2, 3, 4, 5 e 10; 

 Tipologia do sistema de compras: questões 6, 7 e 8; e 

 Percepção dos usuários sobre o sistema de compras: questões 9, 11 e 12. 

De acordo com Gibbs (2009), categorizar consiste em estruturar as ideias 

temáticas do texto para possibilitar a análise. Sendo assim, após a primeira leitura das 

entrevistas, buscou-se codificar alguns trechos para serem apresentados em forma de tabela. 

Na coluna subcategoria, foram extraídas as ideias dos textos das entrevistas para 

se tomar por indicativo de uma característica. Já a coluna Unidade de Contexto é composta 

por fragmentos das entrevistas que englobam a categoria, contextualizando o indicador no 

decurso da entrevista. 
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4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

O processo de análise das entrevistas foi estruturado a fim de se obter um retrato 

do modelo atual do processo de compras da Base Aérea de Natal em que se buscou 

compreender a forma como os setores determinam as quantidades a serem licitadas, como 

ocorre o processo de descrição do material, a pesquisa de mercado, a comunicação entre o 

setor requisitante e o sistema de compras, a interação com os fornecedores e a percepção dos 

usuários a respeito do sistema de compras. 

Sendo assim, o questionário da entrevista foi dividido em três partes temáticas sob 

as quais serão realizadas as análises. No APÊNDICE D deste trabalho, encontram-se as 

tabelas sob as quais foram realizadas as inferências. No Quadro 5, são apresentadas as 

divisões temáticas e os questionamentos referentes ao assunto. 

 

Quadro 5 - Divisões temáticas da entrevista diagnóstico 

Categoria 

Temática 
Pergunta 

Planejamento da 

aquisição 

1. Qual parâmetro você utiliza para estimar a quantidade de itens a ser adquirido? 

 

2. Ao enviar a sua necessidade para o setor de compras, você estabelece uma 

quantidade mínima a ser adquirida por pedido? (Em caso positivo, qual o parâmetro 

utilizado?). 

 

10. Normalmente, quanto tempo antes da necessidade de utilização do material, 

você envia o pedido para a Seção de Provedoria? 

3. Como você descreve o material que deseja comprar? 

 

4. Você consulta o material no Comprasnet, verificando a descrição, código do 

material e unidade de fornecimento? 

 

5. Como você realiza a pesquisa de mercado? (Qual a composição do preço?). 

 

Tipologia do 

sistema de 

compras  

6. Existe um acompanhamento do processo de compras, ou seja, solicitação de 

amostras, auxílio ao pregoeiro no momento da aceitação dos itens? 

 

7. Existe algum tipo de acompanhamento dos prazos de entrega? (Em caso 

positivo, como é realizado?). 
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8. Os fornecedores entregam o material no prazo estipulado? (Em caso negativo, 

qual o procedimento é adotado?). 

 

Percepção dos 

usuários sobre o 

Sistema de 

Compras 

9. Para você quantos dias seria ideal para a execução do processo de compras na 

organização, ou seja, desde a entrega do pedido à Seção de Provedoria até a 

homologação do pregão? 

 

11. O material que você recebe atende às suas necessidades? Em caso negativo por 

quê? 

 

12. Como você avalia, hoje, o Sistema de Compras da Base Aérea de Natal? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1.1 Planejamento da aquisição 

 

Ao serem indagados a respeito do parâmetro utilizado para estimar a quantidade 

de itens a serem adquiridos no período de um ano para seu respectivo setor, verifica-se a 

existência de três metodologias adotadas por parte dos entrevistados. A primeira diz respeito a 

utilização de sistemas de controle de estoque conforme relatado pelo Gestor de Farmácia “(...) 

consumo histórico. O sistema dá o consumo médio mensal, mas eu pego o consumo histórico 

de um ano no SISALMOX (...)”. Este sistema, SISALMOX, foi desenvolvido e homologado 

pelo Comando da Aeronáutica a fim de controlar a entrada e saída de materiais, bem como 

para a obtenção de relatórios a fim de realizar a prestação de contas dos materiais estocados.  

A segunda metodologia observada, diz respeito a experiência profissional baseada 

na percepção do gestor da saída de material, conforme informado pela Gestora do Setor de 

Odontologia “(...) o parâmetro real é o que eu sinto de gasto, eu tenho noção de cada material 

e sei o que sai semanal (...)”, ou seja, apesar de existir o sistema de controle de estoque, a 

gestora baseia-se em sua intuição para determinar a quantidade de itens a serem licitados. 

E, por fim, verificou-se a inexistência de qualquer tipo de técnica utilizada para 

controle de estoque que ultrapassasse a subjetividade do gestor a fim de proporcionar dados 

mais confiáveis para fundamentar o pedido de aquisição de material, conforme verificado na 

entrevista do Setor de Infraestrutura “(...) a gente não tem um parâmetro confiável para 

estimar as quantidades. No momento aqui a gente não tem (...)”. 

De acordo com Gurgel (2013, p. 160), “para que o controle de estoque seja eficaz 

é necessário, portanto, que haja um fluxo de informações adequado e um resultado esperado 

quanto a seu comportamento”. Para Baily (2000, p. 143) “parte da função de planejamento e 
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controle de estoque e de planejamento e controle de produção é calcular quando e que 

quantidades são necessárias para atender às exigências de estoque ou de produção”. 

 Dessa forma, um correto dimensionamento da quantidade de itens a serem 

adquiridos, necessita de informações corretas e precisas a respeito do histórico de consumo 

dos materiais estocados. Tal constatação só poderá ser observada se houver uma 

documentação a respeito desse controle afim de que possa ser analisada, arquivada e 

recuperada quando necessária, além disso, o registro dessas informações contribuirá para a 

constatação de ausência de materiais solicitados pelos clientes. 

Dentre os sete setores entrevistados, verificou-se que quatro deles baseiam-se em 

relatórios anuais de consumo de materiais para realizar o Pedido de Aquisição de Material, 

dessa forma, estes setores possuem informações mais fidedignas para embasar seu pedido. 

Entretanto, verificou-se que na Seção de Odontologia apesar de existir um sistema de controle 

de estoque, a metodologia utilizada baseia-se na percepção do gestor acerca do consumo de 

material, trata-se de um procedimento não muito confiável que poderá acarretar em sérios 

erros de dimensionamento das quantidades culminando com a interrupção do atendimento do 

setor, caso haja a falta de material no estoque devido a uma subestimação da demanda. 

Além disso, o pedido baseado na experiência faz com que o histórico do consumo 

vá embora junto com o gestor quando este for transferido para outra Organização Militar, ou 

seja, o próximo gestor não terá nenhum parâmetro para realizar o seu pedido de aquisição. 

 Todavia, a constatação de maior preocupação diz respeito a identificação de 

setores que não possuem nenhum tipo de critério para elaboração do pedido de compra. 

Apesar de ser um princípio básico de administração de materiais, a Seção de Material do 

BINFA sequer possui um sistema de controle de estoque, ou seja, não há nenhum histórico de 

consumo anual de material que fundamente os seus pedidos, a metodologia utilizada pelo 

gestor de se basear no que é necessário para a tropa cumprir a missão, torna-se extremamente 

subjetiva haja vista as inúmeras variáveis que poderão surgir em cada tipo de missão, dentre 

elas, a primeira diz respeito a quantidade de militares envolvidos que está diretamente 

relacionada à quantidade de materiais necessários para concluir a missão. Outro fator 

preponderante, trata-se da previsão de substituição de material, pois não há elementos 

técnicos para estimar a vida útil de cada equipamento. 

A Seção de Infraestrutura, apesar de possuir um sistema de controle de estoque, 

não faz uso das informações disponibilizadas pelo sistema, quando da elaboração de seus 

pedidos, o gestor do setor afirmou que apenas tem reeditado a quantidade do pregão do ano 

anterior.  Ressalta-se que a Seção de Infraestrutura é responsável pela aquisição de todos os 
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materiais de consumo e permanentes necessários para a manutenção das instalações físicas da 

BANT e Unidades Sediadas, dentre os materiais necessários para o cumprimento da sua 

função pode-se citar, por exemplo, materiais de construção e materiais elétricos. 

Portanto, a ausência de informações confiáveis para a elaboração dos pedidos de 

aquisição por parte dos setores da BANT poderá gerar tanto subestimação quanto 

superestimação das quantidades a serem adquiridas e, ambos os casos, ocasionarão problemas 

no fluxo de fornecimento dos materiais, pois o primeiro acarretará diretamente na falta de 

material para atender a demanda, já o segundo, apesar de, a priori, o gestor acreditar que a 

superestimação de quantidades não acarretará problemas na licitação, verifica-se que ao licitar 

grandes quantidades de materiais com um consumo real baixo, primeiramente, poderá incorrer 

a administração no descumprimento da Lei Complementar n° 123/06, haja vista a previsão 

legal de realização de licitação exclusiva nos itens com o valor total de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e, segundo, o fornecedor poderá recusar a entrega de pequenas quantidades 

de materiais, visto que, no momento da licitação, sua proposta foi elaborada para uma grande 

quantidade de materiais considerando a economia de escala e o fornecimento de pequenas 

quantidades poderá apresentar prejuízo para o fornecedor, considerando os custos com o frete.   

No que diz respeito ao lote mínimo de compra, apesar da previsão legal, por meio 

do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Administração Pública Federal estipular em 

suas licitações uma quantidade mínima a ser requisitada por pedido, verificou-se que dos sete 

setores entrevistados, três não cumprem com a previsão legal, conforme transcrição abaixo. 

“(...) não, eu coloco a quantidade que eu preciso, com certa margem de segurança, 
mas eu não estipulo quantidade mínima, eu coloco o valor realmente que a gente vai 
precisar comprar (...)”. (Setor de Transportes) 
 
“(...) não, mínima não, só a máxima (...)”. (Setor de Odontologia) 
 
“(...) eu faço o pedido necessário ali para que durante um ano, se eu precisar eu faço 
um PPM (...)”. (Seção de Material do BINFA) 

 

Ressalta-se que a determinação em estipular quantidades mínimas por pedidos 

justifica-se pela necessidade do correto dimensionamento da proposta por parte do licitante no 

momento da licitação, haja vista que sabendo a quantidade mínima de pedido, o licitante 

poderá verificar a economia de escala do pedido, como os custos com o frete, entre outros, 

para um melhor dimensionamento de sua proposta. Sendo assim, um item com um lote 

mínimo de 10 unidades possui um valor “X” para o licitante enquanto que um lote mínimo de 

100 unidades possui um valor “Y”, ou seja, licitações realizadas com lotes de grandes 

quantidades, geram maior economicidade para a Administração Pública. 
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Contudo, observa-se que dois dos sete setores entrevistados estipulam lotes 

mínimos de apenas uma unidade, ou seja, não há nenhuma economia de custo para os 

licitantes e, consequentemente, o valor da licitação torna-se mais elevado e antieconômico 

para a administração. 

 

“(...) sim, o mínimo é sempre um (...)”. (Setor de Material de Intendência) 
 
“(...) atualmente sim porque mudou a legislação, mas a gente não estava colocando 
quantidade mínima. Inclusive é até uma dúvida que eu tenho, quando a gente coloca 
uma quantidade mínima a gente vai ter que comprar a quantidade mínima ou não? É 
uma dúvida que eu tenho (...) a quantidade mínima que a gente está colando aqui é 
um. Porque a gente parte do pressuposto que pode não ter dinheiro para comprar, daí 
a gente faz o que? (...)”. (Setor de Infraestrutura) 
 

Observa-se que os setores que não estipulam quantidades mínimas ou que geram 

lotes com apenas uma unidade, com exceção do Setor de Material de Intendência, são aqueles 

que não utilizam sistemas de informação para controle dos estoques. Esta seria apenas uma 

dentre tantas as informações que podem ser extraídas desses sistemas, pode-se verificar o 

consumo médio mensal o qual poderia ser tomado por base para estipulação do lote mínimo 

por pedido. Contudo, verificou-se que, apesar da Seção de Material de Intendência possuir um 

sistema de controle de estoque, este setor estipula, como quantidade mínima a ser adquirida 

por pedido, apenas uma unidade de cada item gerando maiores custos para administração. 

Além disso, verificou-se o desconhecimento por parte do Setor de Infraestrutura a 

respeito do conceito de lote mínimo de aquisição, o que demonstra uma falta de comunicação 

entre o setor de compras e os setores requisitantes e da capacitação do pessoal responsável 

pelo pedido de aquisição. 

Ao serem indagados sobre a forma como realizam a descrição do material que 

desejam comprar, verificou-se três técnicas utilizadas pelos gestores entrevistados. 

Primeiramente, a utilização das especificações técnicas de produtos similares no mercado. 

 

“(...) baseio-me nos produtos, pego o melhor produto e coloco a especificação dele 
sem ficar direcionando (...)”. (Seção de Material de Intendência) 
 
“(...) eu entrei no site do fabricante e copiei a especificação inteira e coloquei a 
referência (marca), digamos que uns 85 a 90% as empresas entregaram produtos de 
outra marca. (...)” 
“(...) existem algumas falhas nas nossas descrições por falta de tempo porque as 
tabelas são grandes, temos tabela de consumo que são 700 itens, é muita coisa e eu 
trabalho com um soldado praticamente e ele concorre a escala de serviço (...) é uma 
falha que está tendo assim (...) que talvez fosse uma interação entre o EI e a gente, 
eu não conheço o procedimento, tem um regulamento que norteia isso tudo e eu não 
sei se estou agindo certo (...)”. (Seção de Infraestrutura) 
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A segunda técnica é a descrição disponível no catálogo de materiais disponível no 

Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet). 

 

“(...) pesquisamos no Comprasnet e a descrição de mais de 90% dos itens é a 
descrição do Portal de Compras do Governo Federal. Alguns itens que, no 
Comprasnet não atende, é feita uma descrição complementar (...)”. (Setor de 
Farmácia) 
 
“(...) de duas formas, a primeira a gente quase sempre se baseia nas anteriores, 
tentando corrigir algumas falhas (...) então acontece de um item ou outro a gente tem 
que acrescentar a descrição, especificar melhor porque, às vezes, só pegar o 
CATMAT, o CATAMAT não está bem específico (...)”. (Setor de Subsistência) 
 
“(...) eu pego as informações da manutenção e tento adequar essas informações no 
Comprasnet. Tenho que tentar pegar o que eu tenho e tentar pegar a descrição do 
Comprasnet, o mais próximo possível daquilo que eu quero (...)”. (Setor de 
Transportes) 
 
“(...) eu não tenho muita liberdade não (...) só pelo CATMAT. Uso só a descrição do 
CATMAT. A gente coloca uma descrição complementar, mas eu sinto que não 
adianta de nada. Depende muito do pregoeiro se vai usar ou não essa descrição 
complementar (...)”. (Setor de Odontologia) 

 

Por fim, a descrição por meio da observação visual do material. 

 

“(...) eu costumo visualizar o material na prática, por exemplo, aquele suspensório, 
eu tenho que ver, na prática, um material que seja ajustável e que tenha, no caso do 
cinto, os furos para colocar os equipamentos que seria porta-carregador, coldre, os 
bolsos na frente para colocar bússola, lanterna, aí faço a medição desse material, 
largura, comprimento, cor, eu tento colocar de forma bem clara para que não venha 
um material diferente do que eu estou pedindo como já aconteceu (...)”. (Seção de 
Material do BINFA) 

 

A descrição do material, na fase do planejamento da licitação, é o momento 

crucial que irá impactar diretamente na efetividade da aquisição. Isto porque, no pregão, os 

materiais ou serviços licitados são avaliados, em sua grande maioria, apenas pela descrição do 

Termo de Referência. 

Com o objetivo de catalogar todos os materiais adquiridos pela Administração 

Pública Federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) criou o catálogo 

de materiais (CATMAT) disponível para consulta dos usuários tanto no Portal de Compras do 

Governo Federal quanto no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). 

A inclusão do número do catálogo é obrigatória para a compra de qualquer tipo de material ou 

serviço e, caso o usuário não encontre um código para o item/serviço que almeja adquirir, 

poderá solicitar ao MPOG a criação de um código específico para o material ou serviço 

almejado. 
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Contudo, verificou-se que três dos sete setores entrevistados, não se baseiam nas 

especificações disponibilizadas no sistema de compras do Governo Federal. A consequência 

desse tipo de comportamento implica em um atraso para a divulgação da licitação, haja vista 

que a inserção do código de material é obrigatória para a divulgação da licitação. Sendo 

assim, quando o pedido de aquisição encontra-se sem o código de material, o setor de 

compras tem que consultar o código de cada item para realizar a divulgação da licitação, 

causando um atraso na confecção do edital. 

Além disso, verificou-se que o Setor de Infraestrutura admitiu a existência de 

falhas na descrição dos materiais em virtude do alto volume de itens a serem adquiridos e da 

falta de pessoal no setor para a realização dos trabalhos. Ressalta-se que erros na descrição 

dos itens a serem adquiridos apresenta sérios riscos à administração, pois possibilitam que 

fornecedores mal intencionados utilize dessa brecha deixada pela administração para fornecer 

materiais de baixa qualidade com preços compatíveis com produtos de alta qualidade, 

tornando a aquisição ineficiente. 

Quando questionados acerca da utilização do Portal de Compras do Governo 

Federal para elaborar os pedidos de aquisição, todos os setores afirmaram utilizar essa 

ferramenta, o que demonstra que a falta de inserção ou, até mesmo, erros de descrição de 

CATMAT não está diretamente relacionada ao desconhecimento ou familiaridade com o 

sistema. 

O segundo ponto crucial da fase de planejamento da licitação trata-se da pesquisa 

de mercado, cuja média de preços constituirá o preço máximo a ser pago pela administração. 

A pesquisa de mercado está diretamente relacionada à eficácia, economicidade e eficiência da 

aquisição, pois itens com preços abaixo do mercado não atraem fornecedores para a entrega 

do produto, ficando o mesmo sem proposta, sendo denominado nas licitações como item 

“deserto”. Já pesquisas de mercado com altos valores, afetam diretamente a economicidade da 

aquisição onde poderá ocorrer itens com preços superestimados, elevando desnecessariamente 

o gasto público para a aquisição do material, diminuindo a capacidade orçamentária para 

adquirir outros produtos. Além disso, normalmente, os itens desertos em uma licitação ou cuja 

proposta dos fornecedores ficaram acima do estimado pela administração, são republicados, 

ou seja, existe todo o trabalho de confecção de edital novamente para a publicação do pregão, 

tornado o sistema ineficiente. 

Verifica-se que, na percepção dos gestores entrevistados, o Comprasnet não tem 

sido uma ferramenta eficiente para a realização da pesquisa de mercado, pois além da 

dificuldade em consultar os preços, existem aqueles que estão defasados quando comparados 
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com o mercado. Isto faz com que, após todo o processo de elaboração da licitação, diversos 

itens não possuam eficácia na contratação, gerando um retrabalho para a administração fazer 

todo o processo novamente, além do tempo desperdiçado e, consequentemente, a falta de 

material nos setores.  

Durante as entrevistas, constatou-se que em um pregão do Setor de Infraestrutura, 

em torno de 25,7% dos itens licitados não obtiveram fornecedores em virtude do baixo preço 

estimado pela administração com base no Portal de Compras do Governo Federal. 

 

“(...) depois teve um pregão que a gente enviou que continha 700 itens e em torno de 
180 deram problema por causa de preço. Aí eu cheguei a conclusão que eu não 
poderia me apoiar totalmente no banco de preços sem fazer uma verificação na praça 
para saber se aquele preço está atualizado (...)”. (Seção de Infraestrutura) 
 

Isso ocorre em virtude dos preços disponibilizados no Comprasnet serem os 

mínimos ofertados pelos licitantes em pregões para outros órgãos da Administração Pública 

Federal realizados para o mesmo tipo de material, ou seja, ao utilizar os preços disponíveis no 

Portal de Compras, a administração passa a adotar como o preço máximo a ser pago o mínimo 

que os fornecedores chegaram em outros pregões, tendo que reduzir ainda mais o preço. Isto 

causa o desinteresse por parte dos licitantes, até porque, os preços disponibilizados são dos 

pregões realizados por todos os órgãos da Administração Pública Federal distribuídos por 

todo o território nacional, ou seja, o custo para uma empresa de São Paulo entregar um 

material naquela mesma região não é o mesmo para se entregar na região Nordeste, por 

exemplo, e por falta dessa informação alguns gestores se baseiam somente nos preços 

disponibilizados e acabam não tendo sucesso na contratação. 

Por outro lado, verificou-se que a pesquisa direta com os fornecedores tende a ser 

mais demorada em virtude do desinteresse das empresas em elaborar orçamentos para 

diversos itens, sabendo que não irão concretizar nenhuma venda. Entretanto, setores que 

conseguem realizar a pesquisa por esse método, tem apresentado altos índices de eficácia nas 

suas licitações como foi verificado na Seção de Subsistência e Seção de Material de 

Intendência. 

  Outra ferramenta utilizada para se estimar os preços utilizados pelos gestores, é a 

utilização da internet que, entretanto, tem gerado dificuldades na hora de se considerar o frete. 

Isto porque para materiais de alto valor, o preço do frete não altera demasiadamente o preço 

final do produto, já para itens de baixo valor, como materiais elétricos, por exemplo, muitas 

vezes o preço do frete consultado nas empresas pela internet é mais alto do que o próprio 

produto. Dessa forma, o gestor encontra-se no dilema em considerar o frete e o produto estar 
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superestimado ou, não considerar o frete, e o produto não estar com o preço compatível com o 

mercado. 

Contudo, verificam-se duas maneiras interessantes de realização de pesquisa que 

poderia auxiliar outros gestores como o Setor de Infraestrutura, por exemplo. A Seção de 

Subsistência realiza licitações com mais de 400 itens e divide sua equipe para realizar a 

pesquisa de preços nos supermercados locais e tem apresentado excelentes resultados em suas 

licitações. Já a Seção de Farmácia, realiza a pesquisa de mercado por meio do Comprasnet e 

confronta os valores com a média de preços do seu sistema de controle de estoque para saber 

se o preço está compatível com o mercado e, caso não esteja, realiza a pesquisa direto com os 

fornecedores, somente para aqueles itens com maior discrepância. Nenhuma dessas 

metodologias são utilizadas pelo Setor de Infraestrutura que demonstrou maior dificuldade em 

realizar a pesquisa, tal cenário poderia ser revertido se houvesse uma maior interação e troca 

de experiência entre os setores requisitantes. 

Quando questionados a respeito da antecedência com que enviam os pedidos de 

aquisição de material, todos informaram enviar com, pelo menos, 90 (noventa) dias de 

antecedência, exceto a Seção de Material do BINFA que no decorrer da entrevista demonstrou 

bastante dificuldade em responder as perguntas, evidenciando um desconhecimento acerca do 

funcionamento do Setor de Compras, pois informou enviar o pedido de aquisição de material 

com um ano e três meses de antecedência o que não corresponde com a realidade constatada 

na Seção de Licitações. Ressalta-se que, neste setor, a pessoa responsável para elaboração dos 

pedidos de material não é o chefe do setor, tal função foi delegada para um sargento cuja 

especialidade corresponde a de guarda e segurança e não de administração e que, além disso, 

o referido militar não recebeu nenhum tipo de capacitação para confeccionar os pedidos de 

aquisição. 

 

4.1.2 Tipologia do Sistema de Compras 

 

No que diz respeito à comunicação entre o setor requisitante e o setor de compras, 

verificou-se uma baixa interação, haja vista que dos sete entrevistados quatro afirmaram não 

solicitar nenhum tipo de amostra de material nem auxiliar os pregoeiros no momento da 

aceitação dos itens.  

“(...) não, isso aí eu não faço. Realmente essa comunicação entre licitações e o 
gestor, ela é um pouco deficiente (...)”. (Setor de Transportes) 
 
“(...) amostras eu nunca pedi. Auxílio ao pregoeiro só quando eles me chamam (...)”. 
(Seção de Odontologia) 
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“(...) não, não tem não (...)”.  (Seção de Material do BINFA) 
 
“(...) não. Essa é uma interação que vai ter que ter (...), porque se não pode sair uma 
compra errada novamente e amostragem por aqui, por exemplo, que eu me lembro, 
no período que eu estou participando nunca ouvi falar em amostragem, de a gente 
pedir para o fornecedor (...)”. (Seção de Infraestrutura) 

 

Todavia, é no momento da aceitação em que a administração verifica se o material 

ofertado pelo licitante atende as necessidades da administração quanto às especificações 

técnicas, desempenho e qualidade. Dessa forma, a solicitação de amostras ou o auxílio ao 

pregoeiro na aceitação dos itens, evita surpresas apontadas pelos setores quando recebem 

materiais diferentes daqueles que tinham planejado. 

Além disso, normalmente, o pregoeiro não é um técnico no material licitado, ou 

seja, não possui a capacidade de discernimento para saber se o material, de fato, atende ou não 

às necessidades do setor. Sendo assim, o pregoeiro acaba se baseando apenas na descrição do 

material ofertado pelo licitante sem levar em consideração a especificação própria da marca e, 

compara com a descrição do edital. Ou seja, sem o auxílio do setor requisitante na aceitação 

do material, o pregoeiro baseia-se apenas na descrição elaborada pelo fornecedor, se ela 

encontra-se exatamente igual ao previsto no edital de licitação o item é aceito e, dessa forma, 

somente após a entrega do material é que o setor requisitante verifica que o item não atende à 

sua expectativa ou necessidade. 

Verificou-se ainda que, setores que solicitam amostras ou auxiliam os pregoeiros 

na fase de aceitação do pregão, possuem maior satisfação com o material contratado como é o 

caso da Seção de Subsistência, Farmácia e Material de Intendência.  

Com relação ao controle dos prazos de entrega dos materiais empenhados, cabe 

ressaltar que durante a realização deste trabalho o Comandante da Aeronáutica por meio da 

Portaria n°1.527/GC6, de 12 de setembro de 2014, criou uma Instrução Normativa de 

Fiscalização e Recebimento de Bens e de Serviços e de Aplicação de Sanções Administrativas 

(ICA 12-23). 

Por meio dessa Portaria, o Comandante da Aeronáutica determinou a criação de 

uma seção denominada Assessoria de Contas a Pagar e de Diligenciamento junto aos 

fornecedores (ACP) para todas as organizações que possuem dotação orçamentária acima de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

A ACP, na estrutura organizacional, está vinculada diretamente ao Ordenador de 

Despesas da Unidade Gestora e tem por função o acompanhamento do adimplemento dos 
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materiais e serviços contratados, bem como de instruir o Processo Administrativo de 

Apuração de Irregularidade (PAAI) das empresas inadimplentes. 

De acordo com a ICA 12-23, o PAAI é um procedimento administrativo interno 

formal em que se investiga as causas dos atrasos das entregas dos materiais e serviços 

contratados a fim de assessorar corretamente a Autoridade Competente para julgar a aplicação 

ou não das sanções previstas em Lei para os fornecedores inadimplentes. 

Na BANT, esse procedimento passou a ser adotado em meados de 2015 em que 

foi designada uma Comissão de Recebimento de Material para cada setor da organização. 

Dessa forma, essas comissões tem por responsabilidade manter um controle de todos os 

materiais empenhados para o seu respectivo setor e realizar a cobrança junto aos 

fornecedores. Além disso, mensalmente, os presidentes das Comissões realizam a prestação 

de contas de cada empenho para o Comandante da Unidade, informando a situação e o 

procedimento adotado quando do atraso da entrega do material. 

Sendo assim, a criação da ACP representou um grande avanço dentro das 

organizações do COMAER, pois atribuiu maior responsabilidade aos setores que executam o 

crédito orçamentário da organização, ou seja, aqueles que solicitam o recurso orçamentário 

para o atendimento de uma determinada necessidade terão que comprovar para o Ordenador 

de Despesas que estão, de fato, comprometidos em utilizar bem o recurso.  

Essa atitude faz com o que recurso da organização seja empregado com maior 

eficácia, pois antes da criação desta Instrução não havia tanto esforço por parte dos gestores 

em cobrar das empresas as entregas dos materiais, essa atitude só era adotada para os 

materiais mais urgentes, conforme se verifica nas transcrições abaixo. 

 

“(...) agora tem, quer dizer, antes a gente tinha, mas agora a gente está fiscalizando 
melhor ainda esse processo, porque a gente tem que informar o Agente de Controle 
Interno (...)”. (Seção de Transportes) 
 
“(...) sim, eu ligo, a gente liga para saber se chegou o e-mail do empenho, até porque 
agora todo mês a Comissão de Fiscalização tem que dar uma satisfação ao Coronel 
(...)”. (Seção de Odontologia) 
 
“(...) atualmente, com certeza sim, porque a gente está envolvido com esse 
CADTEC que mensalmente tem que acompanhar o empenho (...), mas depois do 
CADTEC, porque antes dele o envolvimento era zero. A gente não estava 
preocupado com isso (...)”. (Seção de Infraestrutura) 

 

Dessa forma, verifica-se que, atualmente, todos os setores da BANT possuem um 

controle dos prazos de entrega dos materiais empenhados, entretanto, constatou-se que tal 

atitude só passou a ser adotada com maior rigor no ano de 2015, conforme observado nos 
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depoimentos dos Setores de Transportes e Infraestrutura os quais relataram que o 

envolvimento com a cobrança dos fornecedores antes da Instrução Normativa era “zero”, pois 

não havia preocupação por parte do setor a esse respeito.  

Contudo, apesar da criação da ACP, todos os entrevistados foram unânimes 

quanto ao inadimplemento dos fornecedores no cumprimento dos prazos de entrega dos 

materiais. Todos relataram que apenas os fornecedores locais conseguiam cumprir os prazos 

de entrega estipulados no edital que é de 20 (vinte) dias. 

 

“(...) a maioria não. Em torno de 90% não entrega no prazo. (...) (Seção de 
Farmácia) 
 
“(...) nem sempre (...)”. (Seção de Subsistência) 
 
“(...) não, a maioria não entrega. Somente os fornecedores locais, os fornecedores de 
outras praças, eles normalmente não entregam dentro dos vinte dias (...)”. (Seção de 
Transportes) 
 
“(...) nos vinte dias úteis não, nunca (...)”. (Seção de Odontologia) 
 
“(...) não, não todos (...)” (Seção de Material de Intendência) 
 
“(...) só os que são daqui próximo. Os que são do sudeste, sul não (...)”. (Seção de 
Material do BINFA) 
 
“(...) eu fiquei como substituto do presidente da Comissão de Recebimento e 
Fiscalização e se eu te disser que por amostragem, as empresas atrasam bem (...)”. 
(Seção de Infraestrutura) 

 

As empresas das regiões mais distantes como Sudeste e Sul, dificilmente 

entregam os materiais dentro dos prazos estipulados pela administração. Dessa forma, o 

procedimento adotado pela grande maioria dos gestores consiste em informar à ACP para a 

realização de diligências a fim de se aplicar as sanções previstas nas Lei n° 8.666/93 e Lei n° 

10.520/02. Foi constatado que, somente a Seção de Material do BINFA, não realiza este 

procedimento que em vez de informar à ACP realiza a comunicação para a Seção de 

Licitações em desacordo com o previsto na legislação, demonstrando o desconhecimento do 

procedimento adotado dentro da OM. 

Outrossim, foi informado pelos entrevistados que os resultados, após a 

implantação da ACP, foram positivos, pois os fornecedores tem entregado os materiais após a 

notificação realizada pela ACP.  

 

“(...) se ele não tiver nenhuma comprovação de que ele já enviou, a gente faz aquele 
PAAI para advertir a empresa. Só que normalmente, esse processo também é um 
pouco demorado, vai via correio, para depois ter o aviso de recebimento do correio 
que a empresa recebeu a notificação, às vezes, quando a gente recebe a resposta o 
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material já chegou ou está chegando. Mas funciona porque a empresa acaba tendo 
um pouco de cuidado para evitar problemas futuros como multa, proibição de licitar, 
etc (...)”. (Setor de Transportes) 

 

Todavia, foi relatado que existe um atraso na instauração do processo de sanção 

das empresas em virtude da burocracia envolvida e que, muitas vezes, quando o processo está 

próximo de ser finalizado a empresa já entregou o material e a punição não é aplicada. 

 

4.1.3 Percepção dos usuários sobre o sistema de compras 

 

Ao serem indagados acerca do prazo ideal, na concepção dos entrevistados, para a 

concretização da licitação, sem levar em consideração o tempo de entrega do material por 

parte dos fornecedores, a maioria dos gestores apontaram como ideal o prazo de 60 (sessenta 

dias). Contudo, ao consultar o controle de prazos de execução das licitações da BANT, 

verificou-se que o tempo demandado para a execução dos pregões tem ultrapassado 90 

(noventa dias), o que foi motivo de insatisfação por parte de diversos setores. 

A respeito da efetividade da aquisição, buscou-se compreender se o material 

adquirido na licitação atende às necessidades dos setores entrevistados. Apenas a Seção de 

Subsistência e a Seção de Material de Intendência afirmaram que o material recebido atende 

totalmente às necessidades do setor, os demais gestores afirmaram atender parcialmente ou, 

até mesmo, não atender, conforme transcrito abaixo. 

 

“(...) atende (...) algumas vezes há problemas com desvio de qualidade, mas daí a 
gente entra em contato com a empresa para realizar uma substituição (...)”. (Seção 
de Farmácia) 
 
“(...) não atende 100%, mas a gente cada ano que passa a gente vai melhorando o 
pregão, a gente vai incluindo novos itens, acredito que 80 a 90% atenda as nossas 
necessidades (...)”. (Setor de Transportes) 
 
“(...) minimamente ali atende (...)”. (Seção de Material do BINFA) 
 
“(...) o material que eu peço, normalmente, ele atende, mas já houve casos em que 
não atendeu (...)”.  (Seção de Infraestrutura) 
 
“(...) não por conta da marca. Tenho muito problema com marca, mas já senti que 
não sou só eu não, já conversei com um militar do Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno e ele está na mesma situação (...)”. (Seção de Odontologia) 

 

A principal reclamação por parte dos entrevistados diz respeito à qualidade do 

material adquirido que não corresponde às expectativas dos gestores. Contudo, constatou-se 

que a insatisfação se concentra nos setores que não acompanham e interagem com o setor de 
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compras para verificar o andamento do processo, solicitar amostras e auxiliar o pregoeiro na 

aceitação dos itens. 

Quando indagados a respeito do grau de satisfação do sistema de compras, apenas 

a Seção de Material de Intendência afirmou estar totalmente satisfeita com os processos. Já os 

demais setores demonstraram insatisfação com, pelo menos, um tipo de procedimento como: 

os prazos para a conclusão dos processos, a falta de transparência do andamento do processo, 

a falta de disseminação do conhecimento, comunicação e, até mesmo, a falta de recurso 

orçamentário para o atendimento da sua necessidade. 

Dessa forma, de acordo com Braga (2006), verifica-se que o perfil do atual 

sistema de compras da Base Aérea de Natal encontra-se ainda em com um perfil tático, em 

virtude da baixa interação entre o sistema de compras e os setores requisitantes, a 

preocupação voltada apenas para a economicidade da aquisição em oposição da efetividade 

do material a ser adquirido, a falta de capacitação dos elementos que compõem o sistema e a 

ausência de um planejamento adequado que juntamente com a baixa velocidade processual 

faz com que a maior parte do tempo do setor de compras seja utilizado para “apagar 

incêndios”. 

 

5 MODELO PROPOSTO  

 

De acordo com o Programa de Trabalho da Base Aérea de Natal, a missão dessa 

organização militar consiste em prover o apoio necessário às Unidades Aéreas e Unidades de 

Aeronáutica que nela operem, permanentemente ou temporariamente, ou que nela estejam 

sediadas. 

Além disso, a visão desta organização busca “ser reconhecida como parâmetro de 

excelência nas funções típicas de Base Aérea”. Portanto, para que se alcance este cenário 

futuro, é necessário traçar a trajetória a ser percorrida para a concretização dessa visão. 

Considerando que a essência em apoiar consiste em compreender e atender as 

necessidades dos usuários da organização, este trabalho buscou traçar uma estratégia baseada 

no Balanced Scorecard como forma esclarecer e transmitir a todos os componentes do 

sistema de compras da BANT, os objetivos que deverão ser percorridos para o alcance da 

visão almejada. 

Dessa forma, a construção do modelo proposto nesta pesquisa foi dividido em 

quatro tópicos. Primeiramente identificou-se a necessidade de adaptação das perspectivas do 

BSC para as características organizacionais da instituição estudada, haja vista que o BSC foi 
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concebido, inicialmente, para as organizações do setor privado e a BANT constitui uma 

organização pública militar. 

Após a adaptação das perspectivas, com base na análise das entrevistas, foram 

traçados os objetivos para compor o mapa estratégico de natureza conceitual e, 

posteriormente, foram verificadas as relações de causa e efeito entre os objetivos. Por fim, o 

mapa estratégico foi submetido à validação dos componentes do sistema de compras e de 

alguns especialistas no assunto por meio de uma entrevista de grupo focal. A seguir, será 

detalhado os passos galgados para a construção do modelo proposto. 

 

5.1 ADAPTAÇÃO DAS PERSPECTIVAS 

 

Kaplan e Norton (2004) ressaltam que o sucesso das organizações públicas é 

medido pelo desempenho no cumprimento de sua missão e este sucesso é alcançado por meio 

da melhoria da performance dos processos internos, aliados com o apoio dos ativos 

intangíveis da organização. Ressaltam ainda que as organizações do setor público abrangem 

um conjunto amplo e diversificado de missões e que, consequentemente, exigem a definição 

de objetivos de maneiras diferentes, até então, não se verifica nenhuma diferença das 

organizações do setor privado, entretanto, enquanto as organizações privadas trabalham 

focalizadas em determinado grupo de clientes para diminuírem seus custos e obterem maiores 

lucros, as organizações do setor público prestam serviços para toda a sociedade, seja de forma 

direta ou indireta, sem a perspectiva de lucro. Sendo assim, a partir da revisão da literatura 

sobre as adaptações do BSC para as organizações públicas e, com base na análise do modelo 

atual de compras do setor da BANT, foram realizadas as adaptações necessárias para as 

perspectivas, conforme especificado abaixo. 

 

5.1.1 Perspectiva Financeira 

 

Niven (2003) afirma que nenhuma organização atende à satisfação de seus 

clientes sem recursos financeiros e que, nas organizações públicas, o recurso financeiro pode 

atuar como um elemento de restrição ou facilitador para a implementação da estratégia, pois, 

as vezes, não há como se mensurar um retorno financeiro para um trabalho bem executado. 

Este autor utiliza como exemplo um serviço de assistência pré-natal para gestantes 

carentes executados por agências sem fins lucrativos que possui como resultado almejado o 
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nascimento de um bebê saudável, ou seja, não há nenhuma preocupação com medidas 

financeiras. 

De fato, nas organizações públicas, tudo gira em torno do orçamento, pois é com 

base nele que a organização poderá capacitar seus servidores, adquirir materiais e 

equipamentos necessários para a manutenção da máquina administrativa e, também, para a 

prestação de serviços à sociedade. 

Destarte, o orçamento está para as organizações públicas, assim como a fundação 

está para a construção de uma edificação, ou seja, o orçamento nas organizações públicas é o 

pilar que sustenta toda a estrutura a ser levantada, funcionando como um alicerce para 

sustentar a capacitação de seus servidores e a manutenção da máquina administrativa com 

vistas a prestar serviços de melhor qualidade para a sociedade. 

Felix et al (2011) também compartilham a ideia de que as metas e os objetivos 

estratégicos das organizações públicas estão relacionadas diretamente com o orçamento 

recebido e que a ênfase dessas organizações não está no resultado financeiro, mas sim na 

obrigação em satisfazer à sociedade. Dessa forma, estes autores identificaram a necessidade 

de adaptação da perspectiva financeira para a perspectiva orçamentária dentro da 

Administração Pública Federal e esta ficando situada na base do mapa estratégico dessas 

organizações. 

Dessa forma, a perspectiva orçamentária passa a ser um fator limitador das 

organizações públicas, haja vista que os gastos são limitados de acordo com o orçamento 

recebido e nela estão envolvidos os custos operacionais e investimentos a serem realizados, 

reforçando a necessidade de otimização na utilização dos recursos. 

Ghelman (2006) aponta que “a boa execução orçamentária e a ampliação de 

recursos financeiros são fatores essenciais para tornar uma instituição pública mais sólida e 

apta a cumprir sua missão.” Este pesquisador ressalta, também, a importância da perspectiva 

financeira do BSC ser adaptada para a perspectiva orçamentária e ficar situada na base da 

execução do planejamento estratégico. 

Considerando que a presente pesquisa consiste na elaboração de um modelo de 

BSC para o Setor de Compras de uma organização pública, verifica-se que, de fato, o 

orçamento a ser recebido pela organização irá funcionar como um fator determinante para o 

desenvolvimento da estratégia, pois uma diminuição de recursos orçamentários implicará 

tanto na diminuição de recursos para a capacitação, quanto para investimentos e, ainda, 

ocasionará o atendimento das necessidades de um número reduzido de clientes. 



 

95 

 

Sendo assim, para a presente pesquisa, verifica-se a necessidade de adaptação da 

perspectiva financeira do modelo original do BSC para a perspectiva orçamentária, passando 

esta a fazer parte da base do mapa estratégico dando suporte para a consecução dos objetivos 

das demais perspectivas. 

 

5.1.2 Perspectiva dos Clientes 

 

No BSC das organizações privadas, a perspectiva dos clientes encontra-se 

imediatamente abaixo da perspectiva financeira, isto porque quanto maior o empenho em 

satisfazer os clientes, atendendo as suas expectativas e necessidades, maior será o lucro e a 

sobrevivência em longo prazo dessas organizações. 

No mercado privado, uma maior satisfação dos clientes gera um aumento no 

volume de vendas e, caso algum concorrente oferte um produto de qualidade superior, 

acarretará na diminuição do lucro. 

Acontece que, ao contrário das organizações do setor privado, nas organizações 

públicas a fonte de recursos não está diretamente ligada à satisfação da sociedade, pois 

satisfeitos ou não, o cidadão é obrigado a pagar os impostos instituídos por lei. 

Entretanto, ressalta-se que os governos democráticos existem para prestar serviços 

à sociedade e o monopólio da prestação desses serviços faz com que alguns administradores 

públicos passem a ignorar seus “clientes”, pois satisfeitos ou não, o serviço prestado pelo o 

Estado é a única opção. 

Este modelo de governo, típico da administração patrimonialista, torna-se 

incompatível com os padrões de administração buscados pela Administração Gerencial. Nos 

Estados Unidos, em agosto de 1993 durante o governo Clinton, foi sancionada uma lei 

denominada “Government Performance and Results Act”, trata-se de uma nova forma de 

administrar a máquina pública dando maior ênfase ao que está sendo realizado em oposição 

ao que está sendo gasto. 

Com base nessa lei, as organizações públicas americanas são obrigadas a 

desenvolver e implementar sistemas de responsabilização com base na medição de 

desempenho, incluindo a definição de metas e objetivos, passando a fazer um 

acompanhamento do progresso para o alcance dos objetivos. 

Dessa forma, uma organização alinhada aos princípios da Nova Gestão Pública 

deve valorizar os seus clientes, modernizando e se capacitando para melhor servir aos anseios 

da sociedade, por isso, no BSC desenvolvido para as organizações públicas a perspectiva dos 
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clientes deve ocupar o topo do seu mapa estratégico, ou seja, a perspectiva financeira é tão 

importante para as organizações privadas, assim como a perspectiva dos clientes é para as 

organizações públicas. 

Corroborando deste pensamento, Niven (2003) aponta a criação do BSC para a 

Cruz Vermelha do estado da Philadelphia em que a perspectiva do cliente se localizava no 

topo do mapa estratégico pelo seguinte motivo: 

 

“We put the Customer perspective at the top. The message is that anything and 
everything we do regarding financials, revenues, and so on is there to support our 

customers” (NIVEN, 2003, p. 34) 
 

O BSC desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA também modificou a 

estrutura original do BSC, colocando a perspectiva do cliente no topo do mapa estratégico, 

concentrado seus esforços em trabalhos que aumentassem a percepção dos clientes. 

Contudo, Niven (2003) aponta que uma das grandes dificuldades encontradas 

pelas organizações públicas na adaptação desta perspectiva é definir quem são os clientes da 

organização, pois existem aqueles que projetam o serviço a ser prestado, aqueles que pagam 

por este serviço e, finalmente, aqueles que se beneficiam do serviço. 

Em uma organização militar, por exemplo, os clientes podem ser definidos como 

os comandantes militares, a sociedade brasileira e a tropa. Neste trabalho, por si tratar da 

implementação do BSC em uma atividade de apoio para a defesa aérea, serão considerado 

como clientes apenas os setores requisitantes, pois são os clientes diretos que consomem o 

serviço e, por se tratar de um setor de compras, os interesses sociais serão focalizados dentro 

da perspectiva de processo internos onde se buscará uma maior eficiência dos processos e 

utilização do recurso, já o interesse dos comandantes militares, que são aqueles responsáveis 

pela gestão junto ao Ministro da Defesa na busca da descentralização de recursos 

orçamentários, serão atingidos se estes forem utilizados com efetividade. 

 

5.1.3 Perspectiva dos Processos Internos 

 

A perspectiva dos Processos Internos das organizações públicas não diferem 

quanto ao seu conteúdo das organizações privadas, pois em ambos os casos busca-se pela 

excelência operacional para a realização dos objetivos dos clientes.  

Nas organizações privadas, a estrutura dos processos internos deve ser concebida 

de forma a perpetuar a organização dentro do mercado, pois empresas que não acompanham 
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as mudanças tecnológicas, do comportamento do cliente ou as novas tendências de produtos 

acabam sendo engolidas pela concorrência.  

Portanto, é dentro dessa perspectiva que se encontram os processos de geração de 

valor para o cliente, dentre os quais, Kaplan e Norton (1997) destacam os processos de 

inovação, operações e serviços pós-venda. 

Contudo, as organizações públicas não possuem, a priori, concorrência em seu 

ambiente de prestação de serviço e, possivelmente, este é o fato da falta de qualidade da 

prestação dos serviços em muitas organizações, pois um serviço mal prestado não acarretará 

no desaparecimento da organização ou na perda de clientes e, por isso, os dirigentes não 

identificam razões para a inovação ou acompanhamento das novas exigências do cidadão. 

Gaebler e Osborne (1995) ressaltam a importância da competição na prestação dos 

serviços públicos, para esses autores as organizações públicas podem concorrer tanto entre si 

quanto com as organizações do setor privado e as principais vantagens da competição são: 

 O aumento da eficiência na prestação dos serviços, à medida que se faz mais com 

menos; 

 A competição força os monopólios públicos ou privados a atender as necessidades dos 

clientes; 

 A competição encoraja a inovação; e 

 A competição aumenta o orgulho e o prestígio dos servidores. 

Esses autores ressaltam que quando os administradores públicos passam a adotar 

o procedimento de competitividade, resultados notáveis passam a acontecer. Osborne e 

Gaebler (1995) destacam o caso ocorrido na Iugoslávia em que: 

 

“Um observador americano presente na ocasião afirmou jamais ter visto 
funcionários públicos trabalhar com tanto afinco como os planejadores de Liubliana, 
que desesperadamente lutavam para não passar pela humilhação de ver o trabalho de 
planejamento de sua própria cidade sendo delegado a seus rivais de profissão em 
outra cidade.” (OSBORNE; GAEBLEER, 1995, p. 96). 

 

No Brasil, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) destaca a 

administração pública gerencial em que a estratégia deverá estar voltada para: 

1. Definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir sem sua 

unidade; 

2. Garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos 

contratados; e 
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3. Controle e cobrança a posteriori dos resultados. 

Além disso, este plano prevê, ainda, a prática de competição conduzida no interior 

do próprio Estado, quando houver a possibilidade de estabelecer concorrência entre as 

unidades internas.  

Dessa forma, mesmo que não haja uma competitividade direta entre as 

organizações públicas, deve haver uma maior preocupação com a eficiência processual, haja 

vista não apenas a previsão Constitucional, mas sim as crises fiscais cíclicas por que passam o 

Estado brasileiro. Portanto, é preciso uma busca pela otimização do recurso, porém isto não 

quer dizer que a organização deve sempre buscar o produto ou serviço mais barato, pois em 

alguns casos acabará pecando na qualidade e, consequentemente, na insatisfação dos clientes. 

A otimização consiste na redução dos custos de uma forma geral, evitando os desperdícios e 

aumentando a produtividade.  

Para Niven (2003), a Perspectiva dos Processos Internos dentro das organizações 

públicas deve ser desenvolvida com base na seguinte pergunta: “What are the key internal 

processes we must excel at in order to drive value for our customers?” (NIVEN, 2003, p. 35).  

Logo, a administração pública deve buscar por novos processos ou novas formas 

de realizar seus trabalhos, pois não necessariamente mais recurso orçamentário implica em 

melhor prestação do serviço, mas sim através da racionalização dos processos reduz-se os 

custos diretos e indiretos agregando um maior valor ao serviço prestado pelo Estado. 

 

5.1.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

 

A Perspectiva de Aprendizado e Crescimento, na administração pública, constitui 

a área de maior dificuldade de implementação, isto porque os objetivos a serem desenvolvidos 

nessa perspectiva afetam diretamente a cultura do servidor público. 

Kaplan e Norton (2004) afirmam que nessa perspectiva devem estar dispostos 

objetivos e indicadores referentes ao capital humano, capital da informação e capital 

organizacional. De acordo com estes autores, o capital humano constitui as habilidades, 

talento e conhecimento para executar as atividades requeridas pela estratégia, o capital da 

informação constitui o sistema de informação, infraestrutura e de aplicativos de gestão do 

conhecimento necessários para suportar a estratégia, já o capital organizacional devem estar 

previstos elementos culturais, de liderança, alinhamento entre metas e incentivos com a 

estratégia e trabalho em equipe.  
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Tanto nas organizações privadas quanto nas organizações públicas, a capacitação 

dos recursos humanos torna-se crucial para o sucesso organizacional, sendo assim, o setor 

privado busca, no mercado, as pessoas mais bem qualificadas para exercerem as funções 

estratégicas da instituição e incentivando seu aprimoramento. 

As organizações públicas não possuem a mesma liberdade de contratação de 

pessoal, conforme o setor privado, a Constituição de 1988 estabeleceu a obrigatoriedade de 

realização de concurso para o ingresso na carreira pública. Por um lado, essa medida evitou a 

generalização das práticas clientelistas a que se submeteu o Estado brasileiro com o Decreto-

Lei 200/67, entretanto, o concurso público, não necessariamente, aprova a mão de obra mais 

adequada para o cargo público, pois apenas a realização de provas objetivas não garante que o 

candidato possui as competências necessárias para o exercício da função. 

Contudo, alguns concursos públicos tem adotado outros critérios, além das provas 

objetivas, para a seleção dos melhores candidatos, dentre eles, está a análise de currículo que 

atribui determinada pontuação para cada capacidade apresentada pelo candidato. Tal fato 

constitui um grande avanço para a administração pública, pois o órgão poderá inserir no 

edital, como um dos critérios a serem pontuados na fase de análise de currículo, as 

competências necessárias para o desenvolvimento do cargo público. 

Apesar disso, a área pública encontra dificuldades para recrutar os melhores 

talentos do mercado, pois de acordo com Ghelman (2006) existe uma grande defasagem 

salarial entre as funções desempenhadas nas organizações públicas, quando comparadas com 

as mesmas funções na administração privada. Fato este torna a administração pública um 

mercado menos atrativo para a mão de obra mais bem especializada. 

Entretanto, este problema poderia ser resolvido com a realização de cursos de 

capacitação ou reciclagem, após a admissão do funcionário. Daí surgem outras dificuldades 

típicas das organizações públicas que consistem na falta de recursos para a capacitação dos 

servidores, pois além dos altos preços para a realização dos cursos, normalmente, estes são 

realizados fora da sede da organização, elevando os gastos com transportes, hospedagem e 

alimentação do servidor. 

A falta de recursos específicos para a capacitação da mão de obra faz com que a 

organização que queira aumentar a qualidade de seus funcionários tire recursos de sua vida 

vegetativa, ou seja, recursos destinados para a manutenção da organização, como para a 

aquisição de material de expediente, limpeza e informática para aplicá-los na capacitação e 

nem todos os Ordenadores de Despesas estão dispostos a tomar essa decisão em virtude dos 

baixos orçamentos já previstos para a manutenção das atividades.  
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Para Kaplan e Norton (1997) essa visão é típica dos administradores que pensam 

no curto prazo porque não conseguem enxergar o ganho estratégico que o aprimoramento das 

capacidades dos funcionários poderão trazer no longo prazo. 

Além da dificuldade orçamentária, outro obstáculo a ser enfrentado pelo gestor 

público consiste na dificuldade para motivar seus funcionários a realizarem os cursos de 

capacitação, pois em diversas organizações, como as militares por exemplo, a política 

remuneratória é bastante engessada, ou seja, não há incentivos financeiros para os 

funcionários mais bem qualificados, dessa forma, os funcionários que desempenham suas 

atividades com excelência percebem a mesma remuneração daqueles que desempenham com 

mediocridade. 

Outrossim, na era da informação, as organizações não conseguem produzir 

nenhum resultado sem que haja um aparato tecnológico que deem suporte as suas atividades 

como sistemas, banco de dados, redes, etc, que forneçam informações e conhecimentos 

necessários para a organização. 

Dessa forma, as organizações orientadas para a estratégia devem possuir uma 

infraestrutura de tecnologia da informação adequada como computadores adequados, e-mail, 

rede de banda larga, intranets, servidores, etc, para atenderem com rapidez a necessidade de 

seus clientes. 

Além do capital humano e do capital da informação, Kaplan e Norton (2004) 

ressaltam a importância da prontidão do capital organizacional. De acordo com estes autores, 

o capital organizacional consiste na capacidade da organização de mobilizar e sustentar o 

processo de mudança necessário para executar a estratégia, integrando o capital humano e o 

capital da informação para atuarem juntos no alcance dos objetivos estratégicos da 

organização. 

Normalmente o capital organizacional é constituído por quatro componentes: 

 Cultura: Consciência e internalização da missão, visão e valores essenciais necessários 

para executar a estratégia; 

 Liderança: disponibilidade de líderes qualificados em todos os níveis, para mobilizar a 

organização rumo à sua estratégia; 

 Alinhamento: interligação dos objetivos e dos incentivos individuais, de equipes e 

departamentais para a realização dos objetivos estratégicos; e  

 Trabalho em equipe: compartilhamento em toda a organização do conhecimento com 

potencial estratégico. 
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Dessa forma, o mapa estratégico constitui novos valores e comportamentos que 

devem ser congregados pela força de trabalho realizando mudanças na criação de valor da 

organização concentrando o foco no cliente, trabalhando com criatividade e inovação para 

produzir resultados e, também, adequando comportamentos para a execução da estratégia 

como disseminando a compreensão da missão, estratégia e valores, promovendo o senso de 

responsabilidade, comunicação e trabalho em equipe. 

 

5.2 CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO CONCEITUAL 

 

Após a revisão bibliográfica acerca da implementação do BSC em organizações 

públicas, identificou-se a necessidade de adaptação e inversão na ordem das perspectivas do 

modelo originalmente concebido por Kaplan e Norton. Dessa forma, as perspectivas 

adaptadas para o Mapa Estratégico do Sistema de Compras da BANT foi idealizado da 

seguinte forma: 

 Perspectiva dos Clientes; 

 Perspectiva dos Processos Internos; 

 Perspectiva Aprendizado e Crescimento; e  

 Perspectiva Orçamentária. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2004), a construção dos mapas estratégicos deve 

se iniciar de cima para baixo, ou seja, os objetivos devem ser inicialmente traçados a partir da 

perspectiva que ficará no topo do mapa. Tal fato ocorre em virtude destes objetivos estarem 

mais próximos da concretização da visão organizacional, além de necessitar do envolvimento 

da alta administração. 

Após serem traçados os diversos objetivos dentro de cada perspectiva, deverá ser 

verificada as relações de causa e efeito entre os objetivos, ou seja, os objetivos constantes do 

mapa estratégico deverão estar inter-relacionados, conectados de forma a esclarecer a 

responsabilidade e a sinergia que cada integrante da organização deve possuir para alcançar 

com sucesso a estratégia organizacional. 

Dessa forma, a construção do mapa estratégico para o Sistema de Compras da 

BANT iniciou-se com a definição dos objetivos da Perspectiva dos Clientes, haja vista que a 

essência da missão da BANT em apoiar as suas Unidades implica em adotar uma estratégia 

que satisfaça os seus clientes. 
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5.2.1 Perspectiva dos Clientes 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), em organizações públicas, não são os 

indicadores financeiros que demonstram se a organização está cumprindo a sua missão, para 

que essas organizações alcancem a missão institucional, elas deverão atender aos seguintes 

objetivos: criação de valor, a custo mínimo, promover o apoio e o comprometimento 

contínuos de seus clientes. Sendo assim, a partir da análise das entrevistas diagnóstico, 

buscou-se identificar os pontos críticos a serem abordados para que o Sistema de Compras da 

BANT possa contribuir com a missão de apoiar os seus clientes. 

No decorrer das entrevistas, verificou-se um atraso excessivo dos fornecedores 

para a entrega dos materiais empenhados. A resposta a este questionamento foi praticamente 

unânime entre todos os gestores acerca do atraso da entrega dos materiais e, apesar da grande 

maioria dos gestores compreender os procedimentos a serem adotados a respeito da abertura 

de sanção contra essas empresas, este procedimento tem se apresentado lento e pouco eficaz.  

De acordo com Dias (2012), a pontualidade na entrega do material constitui um 

ponto chave para o sucesso da cadeia de suprimentos de uma organização, pois é com base no 

tempo gasto entre a emissão do pedido e a efetiva chegada do material que o setor 

determinará o estoque mínimo necessário para a sua operação. Principalmente em 

organizações prestadoras de serviço de saúde onde, qualquer atraso neste ciclo, poderá 

comprometer ou, até mesmo, causar a interrupção dos serviços prestados.  

Portanto, um objetivo identificado como essencial para a perspectiva dos clientes 

foi a velocidade da compra, ou seja, o tempo decorrido entre o envio da nota de empenho para 

o fornecedor e o recebimento do material. 

Outro fator, também relacionado ao tempo relatado pelos entrevistados, 

corresponde ao processo licitatório, que vai desde a abertura do pedido de aquisição do 

material pelo setor requisitante até a homologação do processo. Foi constatado o 

descontentamento por parte de alguns gestores com a demora para a concretização do certame 

que chegou a durar em alguns casos mais de seis meses, conforme relatado pelo Setor de 

Infraestrutura. 

“(...) olha (...) o EI costuma dizer que é 90 dias, mas na prática é bem superior a isso. 
Eu estou com um pregão lá, por exemplo, de serviço de refrigeração (...) e eu 
mandei ele em abril (...) e ontem eu liguei na Provedoria e verifiquei que esse pregão 
parece que abriu agora dia 13, mas já está seis meses lá. Já teve pregão meu lá que 
ficou quase um ano e teve pregão que sumiu (...)”. (Seção de Infraestrutura) 
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Assim sendo, a velocidade da licitação foi adotada como um objetivo estratégico a 

ser alcançado nessa perspectiva a fim de atender da forma mais imediata possível as 

necessidades dos usuários do sistema de compras. 

O terceiro objetivo alocado na Perspectiva dos Clientes consiste na eficácia da 

aquisição que, apesar de não ter sido relatada diretamente pelos entrevistados, verificou-se o 

desagrado com a falta de comunicação e comprometimento do sistema em alcançar o sucesso 

da contratação dos materiais, conforme exposto pelo chefe da Seção de Odontologia. 

 

“(...) a gente coloca uma descrição complementar, mas eu sinto que não adianta de 
nada. Depende muito do pregoeiro se vai usar ou não essa descrição complementar 
(...)”. (Setor de Odontologia) 

 

Dentro desta análise, destaca-se, ainda, a narração do gestor responsável pelos 

pedidos de aquisição do Esquadrão de Infraestrutura que em um de seus pregões, dos 

setecentos itens licitados, cento e oitenta foram fracassados no certame, ou seja, em torno de 

25,71% dos itens. 

Por fim, alinhando-se à missão institucional da organização, projetou-se a 

satisfação do cliente como um objetivo estratégico a ser alcançado, buscando-se a efetividade 

da aquisição com base na análise da questão de número 11 da entrevista diagnóstico. 

 O Quadro 6 resume os objetivos estratégicos traçados, inicialmente, para a 

Perspectiva dos Clientes. 

 

Quadro 6 - Objetivos estratégicos para a perspectiva dos clientes 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 

Perspectiva dos 
Clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.2 Perspectiva dos Processos Internos 

 

Para Kaplan e Norton (19997), os objetivos traçados na perspectiva dos processos 

internos correspondem aos processos chave para a realização dos objetivos dos clientes. A 

operacionalização da estratégia por meio do BSC provoca uma análise mais crítica a respeito 
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da forma como vem sendo realizados os processos dentro da Organização e isto costuma 

revelar a necessidade de criação de processos inteiramente novos nos quais a Organização 

deverá buscar a excelência. 

Nesse sentido, os gestores criticaram a falta de transparência do andamento dos 

processos dentro da organização, pois havia bastante dificuldade de se identificar em que fase 

encontrava-se o processo. Além disso, constatou-se a necessidade de criação de uma 

ferramenta que alertasse os gestores a dispararem as novas solicitações de PAM para que o 

fornecimento dos materiais não perdesse a continuidade. 

 

“(...) outro mecanismo que eu acharia interessante também, é a gente ter na rede um 
mecanismo de alerta, digamos assim, para a gente disparar os processos. Não tem, 
eu controlo os meus pregões aqui e tem uns que nem aparece na rede, a gente não 
sabe se entrou ou não (...)” (Seção de Infraestrutura) 
 
“(...) eu acho que deveria ser melhorado seria a questão do prazo para o envio dos 
PAMs. Eu sei que existe uma tabelinha, mas muita gente nem sabe que existe (...). A 
provedoria deveria comunicar aos setores que quando fosse chegando perto do 
vencimento do prazo para o envio do PAM informasse o prazo para a entrega (...). 
Eu sei porque eu venho aqui, aí tem ali na parede e eu fico anotando, mas já 
aconteceu de eu perder o prazo. Porque, normalmente quando avisa, já venceu. Aí já 
sabemos que o pregão vai sair atrasado (...)”. (Seção de Subsistência) 
 

Com base nesse ponto de vista, observou-se a necessidade de se estabelecer o 

objetivo de desenvolvimento de processos mais transparentes e de mais rápida resposta o qual 

poderá ser facilmente atingido com a criação de um software disponibilizado na rede interna 

da organização para ser consultada por qualquer interessado. 

Além disso, considerando que a modalidade licitatória mais utilizada dentro da 

BANT corresponde ao pregão eletrônico em que são licitados os bens e serviços comuns, 

torna-se um ponto essencialmente crítico para o sucesso da aquisição a compreensão das 

necessidades dos clientes, isto é, ler a descrição do objeto e entender o que o setor almeja 

adquirir. 

Durante a análise das entrevistas, constatou-se a dificuldade de alguns setores em 

conseguir passar para o papel as características dos materiais que atende as suas necessidades. 

Essa brecha deixada no planejamento da aquisição abre margem para que alguns licitantes 

oportunistas forneçam materiais de baixa qualidade que não irá ser efetivo ou que não 

corresponde à expectativa do setor requisitante, fato este ficou bastante evidente na análise da 

entrevista do Setor de Infraestrutura. Sendo assim, a compreensão das necessidades dos 

clientes deve ser um objetivo estratégico a ser alcançado para que haja uma melhoria na 

eficácia da aquisição. 
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Por outro lado, com o intuito de tornar mais célere a entrega dos materiais 

empenhados por parte dos fornecedores, parte-se da hipótese que uma maior agilidade no 

pagamento dos fornecedores acarretará em uma maior velocidade de entrega. Isto porque, 

com um baixo volume de estoque e com uma alta demanda de entrega, o fornecedor irá 

atender, primeiramente, o órgão que possui um histórico de pagamento confiável e mais 

célere. Portanto, foi traçado como um objetivo dentro dos processos internos do sistema de 

compras da BANT a pontualidade no pagamento dos fornecedores. 

A partir da análise da questão número 8 da entrevista diagnóstico, verifica-se que 

existem diversos fornecedores que atrasam a entrega do material e que, apesar dos gestores 

terem o conhecimento dos procedimentos de abertura do Processo Administrativo de 

Apuração de Irregularidade (PAAI), existe uma grande demora para a conclusão do processo 

e que a única punição adotada para essas empresas tem sido a notificação. Esse 

comportamento da administração gera a sensação de impunidade por parte do fornecedor, ou 

seja, não há o comprometimento em entregar o material dentro do prazo, pois mesmo que haja 

um atraso, a punição recebida será apenas uma notificação que para fins de participação em 

outras licitações não compromete em nada, conforme verificado na entrevista da Seção de 

Infraestrutura. 

“(...) quando eles atrasaram a entrega o procedimento adotado depende do que a 
empresa nos diz, (...) quando a empresa me pede um maior prazo para entrega com 
argumentos eu aceito, mas quando começa a me contar história, eu notifico. Mas 
depois da notificação eu não tenho um exemplo prático para te dizer (...). Eu nem sei 
te dizer qual é o procedimento depois da notificação o que acontece, se o problema 
persistir (...)”. (Seção de Infraestrutura) 

 

Ressalta-se que tanto a Lei n° 8.666/93 quanto a Lei n° 10.520/02 preveem outros 

tipos de sanções para os fornecedores que não cumprem com suas obrigações contratuais 

como: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de 

licitar e contratar com a Administração Púbica, descredenciado do SICAF e até a declaração 

de inidoneidade. Deste modo, a exclusão dos fornecedores inadimplentes constitui um 

caminho crítico a ser percorrido para que haja uma maior pontualidade na entrega dos 

materiais para a BANT. 

Outro objetivo que merece destaque dentro dos processos internos da organização 

diz respeito à economicidade e eficiência com que os trabalhos são realizados, pois 

considerando que não há recursos orçamentários suficientes para o atendimento de todas as 

necessidades, é preciso realizar uma priorização para atender, primeiramente, as mais 
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imprescindíveis. Sendo assim, a racionalização dos processos possibilitará um maior volume 

de necessidades atendidas que, conforme relatado pelo Setor de Material do BINFA: 

 

“(...) desde de 2012 nós estamos pedindo e recebemos apenas quatro mochilas no 
ano passado e a gente está em uma turma de 130 esse ano, então a gente teve que 
dividir uma mochila para dois alunos, não é o ideal, era para a gente fornecer o 
material ali para que o exercício fosse feito da melhor maneira possível (...)” (Seção 
de Material do BINFA) 
 

 Portanto, a maximização do poder de compra foi estabelecida como um objetivo 

a ser alcançado dentro da perspectiva de processos internos. 

Ademais, nem todos os processos licitatórios possuem sucesso em todos os itens 

licitados, pois existem pregões cujos itens são desertos, itens cancelados por erro de descrição 

ou por erro da pesquisa de mercado e, até mesmo, quando da entrega do material verifica-se 

que o produto não atende as necessidades, por falta de interação com o sistema de compras. 

Quando isso ocorre, existe a necessidade de republicação do certame, ou seja, um retrabalho 

administrativo para licitar apenas os itens que fracassaram em cada certame. 

 Sendo assim, foi estabelecido o objetivo de melhoria contínua dos processos 

como forma de aumentar a interatividade entre o sistema de compras e o setor requisitante a 

fim de diminuir a quantidade de pregões republicados, aumentado a produtividade , eficiência 

e eficácia administrativa. 

Assim sendo, a Perspectiva dos Processos Internos do Mapa Estratégico elaborado 

para o Sistema de Compras da BANT foi concebido, conforme quadro 7: 

Quadro 7 – Proposta de mapa estratégico para o sistema de compras da BANT 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 

Perspectiva 
dos 

Processos 
Internos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.2.3 Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 202), “a perspectiva de aprendizado e 

crescimento do BSC enfatiza a importância de alinhar os ativos intangíveis com a estratégia 

da organização”. Dessa forma, estes autores afirmam que a perspectiva de aprendizado e 

crescimento deve conter objetivos para, pelo menos três, componentes dos ativos intangíveis 

essenciais para a implementação da estratégia, são eles: o capital humano, capital da 

informação e o capital organizacional. 

Por capital humano, entende-se a disponibilidade de habilidades, talento e 

conhecimento para executar as atividades. O capital da informação consiste na 

disponibilidade de sistemas da informação e aplicativos que contribuam para o cumprimento 

da estratégia. Já o capital organizacional é composto pela cultura, liderança alinhamento e o 

trabalho em equipe (KAPLAN; NORTON, 2004). 

De acordo com uma pesquisa realizada no Setor de Licitação, verificou-se que, 

apesar de nas entrevistas todos os gestores afirmarem que entregam seus pedidos de aquisição 

com, pelo menos, três meses de antecedência, existem alguns atrasos na entrega dos processos 

que acabam comprometendo o planejamento de toda a organização, pois considerando que o 

atraso da entrega do pedido torna a aquisição deste mais urgente do que a de outros processos, 

a Seção de Licitações acaba tendo que “apagar incêndios”, colocando uns processos na frente 

dos outros para a confecção do edital de licitação, independentemente da ordem de chegada. 

Sendo assim, foi traçado o objetivo de cumprimento de metas para a perspectiva 

de aprendizado e crescimento, corroborando com o alinhamento previsto dentro do capital 

organizacional. 

Baseado nas respostas das questões de 1 a 5 da entrevista diagnóstico, identificou-

se o desconhecimento de alguns procedimentos básicos de gestão de estoques por alguns 

gestores da BANT, além de procedimentos específicos para a aquisição de materiais por meio 

de licitações públicas.  

O desconhecimento constatado foi desde a ausência de sistemas de controle de 

estoques para se realizar um correto dimensionamento da demanda, como formas de realizar a 

pesquisa de mercado e até em descrever o material a ser adquirido. Para corrigir este cenário, 

traçou-se o objetivo de capacitação dos setores requisitantes. 

Entretanto, não adianta apenas a capacitação dos setores requisitantes se não 

houver uma reciclagem e aperfeiçoamento dos agentes do setor de compras, principalmente 

em virtude do surgimento de novos procedimentos para a aquisição por meio de Leis, 
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Decretos e outros instrumentos congêneres, como pela inovação tecnológica que impõem a 

utilização de novos softwares e ferramentas cujo desconhecimento atrasa ou, até mesmo, 

impede o andamento dos processos.  

Também foi constatada a ausência de sistemas da informação que transmitissem 

maior transparência do andamento do processo e que servissem como forma de alertar os 

setores requisitantes sobre o vencimento do prazo para o envio dos pedidos. Além disso, outra 

reclamação dos gestores diz respeito sobre a velocidade da internet que impede a celeridade 

de elaboração do processo. Portanto, outro objetivo traçado para a presente perspectiva foi a 

de sistemas de informação de pronta resposta. 

Outrossim, foi identificado como necessário para o mapa estratégico do sistema 

de compras da BANT o estreitamento do relacionamento com o cliente. Este objetivo se 

insere dentro da cultura organizacional como forma de aumentar o trabalho em equipe por 

meio do compartilhamento do conhecimento entre todos os envolvidos nas aquisições. 

Por meio das entrevistas, verificou-se que além da falta de inter-relacionamento 

entre o setor requisitante e o sistema de compras, existem procedimentos adotados por alguns 

setores que auxiliaria na resolução de problemas identificados em outros setores, apenas com 

a troca de experiências. 

O quadro 8 ilustra os objetivos que foram traçados para a Perspectiva de 

Aprendizado e Crescimento. 

 

Quadro 8  - Objetivos traçados para a perspectiva de aprendizado e crescimento 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 

Perspectiva 
Aprendizado 

e 
Crescimento 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.2.4 Perspectiva Orçamentária 

 

Ao contrário do modelo original do BSC aplicado para os setores privados em que 

a perspectiva financeira é colocada no topo do mapa estratégico, nesta pesquisa, adotou-se 
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essa perspectiva como sendo o alicerce, a base que sustenta todo o sistema de compras e, 

considerando que se trata de uma organização pública, houve uma mudança de nomenclatura 

de financeira para orçamentária. 

Tal mudança na estrutura do BSC possui legitimidade conceitual uma vez que, 

Kaplan e Norton (2000) afirmam que a maioria das entidades governamentais enfrentam 

dificuldades com a arquitetura original do Balanced Scorecard, na qual a perspectiva 

financeira é colocada no topo da hierarquia, pois o sucesso financeiro não é o principal 

objetivo dessas organizações e que é possível reformular a arquitetura para colocar os clientes 

no alto da pirâmide. 

Contudo, primeiramente, cumpre ressaltar que existem três formas das 

organizações púbicas militares receberem recursos para o desenvolvimento de suas atividades. 

A primeira delas é via orçamentária, ou seja, pela descentralização de recursos da União de 

acordo com a Lei Orçamentária Anual. A segunda ocorre por meio de transferências de 

recursos por outros órgãos e, por fim, ocorre a arrecadação por meio de arrendamento, 

conforme disposto no Decreto n° 84.905, de 14 de julho de 1980. 

Considerando que a descentralização de recursos para a BANT ocorre por meio 

do planejamento do Estado Maior do Comando da Aeronáutica que estabelece o quanto cada 

organização do COMAER irá receber após o estabelecimento do orçamento pelo Ministério 

da Defesa. Estabeleceu-se o objetivo de aumento da captação de recursos orçamentários, haja 

vista que organizações que apresentam um planejamento mais estruturado e que conseguem 

garantir a aplicação dos recursos recebidos possuem chances de receberem fatias maiores do 

orçamento, principalmente, no final de ano em que, normalmente, a maior parte do orçamento 

é distribuído e tem que ser empenhado até o dia 31 de dezembro de cada ano. Dessa forma, 

organizações que possuem um planejamento sólido e demonstram a sua necessidade com 

processos prontos para serem empenhados, acabam recebendo mais recursos orçamentários. 

O segundo objetivo traçado para esta perspectiva, participa dos pensamentos de 

Gaebler; Osborne (1995) em que as organizações públicas devem desenvolver um lado mais 

empreendedor, ou seja, devem deixar de se visualizarem apenas como um aparelhamento que 

só consome recursos públicos para organizações que conseguem captar mais recursos extra 

orçamentários.  

Seguindo essa linha de raciocínio, de acordo com o Decreto n° 84.905, de 14 de 

julho de 1980, o Comando da Aeronáutica pode realizar o arrendamento de bens imóveis da 

União que se encontram sob a sua jurisdição e cuja renda recolhida mensalmente é enviada ao 

Fundo Aeronáutico que, por sua vez, são descentralizados para o órgão. 
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Considerando que existem diversos imóveis sob jurisdição da BANT que podem 

ser arrendados, foi estabelecido o objetivo de aumento da captação de recursos próprios como 

sendo um objetivo estratégico a ser perseguido na perspectiva orçamentária. 

Por fim, o aumento da eficiência tanto na realização dos pregões buscando 

negociações junto aos licitantes para reduzirem as propostas, como na racionalização dos 

trabalhos cotidianos, evitando o desperdício, aumentam o poder de compra da organização 

que passa a fazer mais, com menos recursos. O quadro 9 resume os objetivos traçados na 

Perspectiva Orçamentária. 

 

Quadro 9 - Objetivos traçados na perspectiva orçamentária 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 

Perspectiva 
Orçamentária 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.3 CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO 

 

Após o estabelecimento dos objetivos estratégicos a serem alcançados, é preciso 

verificar o alinhamento entre eles para que haja criação de valor e uma estratégia focada e 

dotada de consistência interna. Um mapa estratégico elaborado corretamente deve demonstrar 

a estratégia a ser percorrida por todo o sistema por meio de relações de causa e efeito, 

interligando as quatro perspectivas. 

Ao contrário do estabelecimento dos objetivos que ocorrem de cima para baixo, a 

verificação das relações de causa e efeito entre esses objetivos ocorre de baixo para cima, ou 

seja, partem da primeira perspectiva do mapa estratégico até a perspectiva que se encontra no 

topo. Ressalta-se ainda que, de acordo com Kaplan; Norton (2004), não necessariamente, os 

objetivos deverão estar ligados diretamente ao objetivo da perspectiva superior, alguns 

objetivos da Perspectiva Aprendizado e Crescimento, pode se conectar diretamente com um 

objetivo da Perspectiva Clientes, por exemplo. 

As relações de causa e efeito serão analisadas a partir da figura 9. 
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Figura 9 – Mapa estratégico conceitual para o sistema de compras da BANT. 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 
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5.3.1 Relações de causa e efeito das Perspectivas Orçamentária e Aprendizado e 

Crescimento 

 

Ao analisarmos os objetivos da perspectiva orçamentária, verifica-se que todos 

eles contribuem para os mesmos objetivos da perspectiva posterior que são: capacitação dos 

setores requisitantes, sistema de informação de pronta resposta e capacitação e reciclagem do 

setor de compras. 

Isto porque, nessa perspectiva, encontra-se o alicerce para uma organização 

pública executar as suas atividades, pois sem recursos, o alcance dos demais objetivos ficarão 

comprometidos.  

 O objetivo de eficiência da aquisição faz com que haja uma otimização da 

utilização do crédito e, além de contribuir para os objetivos supramencionados, relaciona-se 

com o objetivo de maximização do poder de compra dos processos internos. 

Ademais, ao se realizar uma consulta na execução orçamentária da BANT no ano 

de 2015, verificou-se que dos R$ 28.955.987,38 2 recebidos, apenas R$ 8.000,00 foram 

investidos em capacitação dos militares da organização. 

  

5.3.2 Relações de causa e efeito das Perspectivas Aprendizado e Crescimento e Processos 

Internos 

 

Nessa perspectiva, partindo do objetivo de cumprimento das metas, verifica-se o 

seu relacionamento com dois objetivos da perspectiva seguinte: desenvolvimento de 

processos transparentes e de mais rápida resposta e pontualidade no pagamento dos 

fornecedores. O primeiro, diz respeito ao cumprimento do calendário do planejamento das 

aquisições em que são fixados os prazos para as entregas dos processos no Setor de 

Provedoria e o segundo contribui para a agilidade no pagamento dos fornecedores. 

A capacitação tanto dos setores requisitantes quanto do sistema de compras irá 

contribuir para o alcance de três objetivos da perspectiva superior. Primeiramente para o 

desenvolvimento de processos mais rápidos, haja vista que os gestores irão deter todo o 

conhecimento necessário para o planejamento adequado da aquisição. Por conseguinte para a 

exclusão de fornecedores inadimplentes, visto que o aumento do conhecimento irá contribuir 

para o maior rigor na sanção aplicada aos fornecedores que não cumprem com os prazos de 

                                                 
2 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal no ano de 2015. 
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entrega e, por fim, para a melhoria contínua dos processos, evitando a repetição dos erros dos 

processos passados. 

O objetivo de sistemas de informação de pronta resposta está relacionado ao 

desenvolvimento de processos transparentes e de mais rápida resposta, pois irá possibilitar o 

acesso rápido tanto nas redes internas da organização como para o acesso da internet na 

consulta de materiais e realização de pesquisa de mercado. Além disso, este objetivo irá 

contribuir para a maior celeridade do pagamento dos fornecedores, uma vez que todo o 

procedimento a ser realizado depende de acesso à internet. 

Por fim, o estreitamento do relacionamento com o cliente contribui para a 

compreensão das necessidades dos setores requisitantes, buscando evitar erros de 

planejamento que possam levar o processo ao fracasso contribuindo, também, para a melhoria 

contínua dos processos, visto que haverá um compartilhamento de conhecimentos, evitando-

se a repetição das mesmas falhas. 

 

5.3.3 Relações de causa e efeito das Perspectivas Processos Internos e Clientes 

 

Inicialmente, identifica-se que o objetivo de desenvolvimento de processos 

transparentes e de mais rápida resposta contribui tanto para a satisfação dos clientes que 

visam obter uma melhor e mais rápida visualização do processo quanto para uma maior 

velocidade da licitação. 

A compreensão das necessidades dos clientes está diretamente relacionada com a 

satisfação dos clientes, pois ao entender o que o setor requisitante necessita a chance de se 

adquirir o produto adequado aumenta consideravelmente, como também, com a eficácia da 

aquisição, pois evitará erros que tornem o item fracassado na licitação. 

Posteriormente, os objetivos de pontualidade no pagamento dos fornecedores e 

exclusão de fornecedores inadimplentes irão colaborar com a velocidade da compra em 

virtude do incentivo dado aos fornecedores pela rapidez do pagamento, como também na 

melhoria da seleção dos fornecedores, visto que aqueles que não cumpriram com suas 

obrigações na licitação anterior não poderá participar da licitação seguinte da instituição. 

O objetivo de maximização do poder de compra encontra-se relacionado com a 

satisfação do cliente em virtude da possibilidade do atendimento de um maior número de 

demanda dos setores requisitantes. 
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Por fim, a melhoria contínua dos processos irá colaborar para uma maior eficácia 

dos processos licitatórios, evitando o fracasso sucessivo dos itens nos pregões em virtude dos 

mesmos erros apresentados em processos anteriores. 

O APÊNDICE E sintetiza as relações de causa e efeito entre os objetivos 

distribuídos nas quatro perspectivas. 

Após a elaboração do Mapa Estratégico para o Sistema de Compras da BANT, 

realizou-se a sua validação por meio de um grupo focal cujo resultado será descrito no 

próximo tópico. 

 

5.4 VALIDAÇÃO DO BALANCED SCORECARD PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA 

BANT 

 

A fim de tornar legítimo o mapa estratégico concebido durante a presente 

pesquisa, o resultado obtido foi levado para a apreciação de alguns especialistas no assunto 

como o Comandante do Esquadrão de Intendência e a Chefe do Setor de Finanças da BANT, 

ambos com mais de 10 anos de experiência no setor de compras de organizações militares. 

Além desses especialistas, encontravam-se presentes três representantes dos setores 

requisitantes, quais sejam: Chefe do Setor de Transportes, Chefe da Seção de Material de 

Intendência e o gestor responsável pelos pedidos de aquisição do Esquadrão de Infraestrutura. 

De acordo com Barbour (2009), o grupo focal é uma técnica utilizada para 

fundamentar e analisar a interação entre os participantes, em vez de perguntar a mesma 

questão para cada indivíduo. Além disso, esta técnica permite que os participantes conversem 

entre si demonstrando as suas experiências e pontos de vistas variados o bastante para que 

ocorra algum debate ou diferença de opinião e não apenas a interação com o pesquisador. Por 

esse motivo, buscou-se reunir no presente grupo gestores com experiência como setores 

requisitantes e gestores com experiência como integrantes do sistema de compras. 

A fim de nivelar a discussão sobre a ferramenta, foi enviada, com antecedência de 

cinco dias, uma carta de apresentação aos entrevistados da pesquisa contendo uma descrição 

do Balanced Scorecard, (APÊNDICE B). 

Após a apresentação da ferramenta, foi marcada a data de reunião com todos os 

especialistas envolvidos para se realizar o debate e validação do modelo proposto. 

Inicialmente, buscou-se reunir todos os entrevistados juntamente com o Comandante do 

Esquadrão de Intendência, Agente de Controle Interno e Chefa da Seção de Finanças, 

entretanto, isso não foi possível em virtude da impossibilidade de todos esses gestores terem 
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disponibilidade em um mesmo dia e no mesmo horário. Dessa forma, a pesquisa foi realizada 

apenas com os gestores relacionados inicialmente neste tópico. A discussão do grupo focal foi 

conduzida, conforme o APÊNDICE C, visando a uma melhor análise das ideias e evitar 

dispersões do tema do objeto de estudo. 

Ressalta-se que os instrumentos de coleta de dados constantes dos APÊNDICES 

B e C foram elaborados por Bentes (2011) em sua pesquisa de implementação do Balanced 

Scorecard na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte na qual apresentou o BSC por 

meio da carta constante do APÊNDICE B para explicar o que é um mapa estratégico, os 

objetivos estratégicos da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte apresentados por 

meio de uma relação e uma sugestão inicial de BSC para ser discutida com cada um dos 

entrevistados. 

Após a análise documental da primeira fase da entrevista, Bentes realizou 

entrevistas de profundidade por meio do APÊNDICE C com o objetivo de validar o BSC para 

a Polícia Militar do RN. 

Apesar de, inicialmente, a presente pesquisa adotar as ferramentas elaboradas para 

a implementação do BSC na PMRN, essas sofreram alterações em suas perspectivas e 

objetivos, mas não em sua essência, em virtude da diferença entre as organizações estudadas. 

A seguir, passa-se para a análise do debate realizado no grupo focal. 

Antes de ser iniciada a discussão, foi explanado para todos os presentes o que é o 

Balanced Scorecard, sua concepção original para as organizações privadas e a adaptação 

realizada para a realidade do Setor de Compras da BANT a fim de que ficasse bem claro para 

os participantes o objetivo a ser alcançado ao final do debate. 

Ao serem indagados sobre o equilíbrio entre os objetivos dentro das perspectivas, 

foi reportado por um dos participantes que os objetivos de aumento da captação de recursos 

orçamentários e aumento de captação de recursos próprios poderiam ser fundidos, uma vez 

que os recursos próprios passaram a ser orçamentados, ou seja, previstos no Plano de Ação da 

Unidade o qual é enviado pelo EMAER no início do mesmo exercício. Entretanto, apesar de 

fazer parte do orçamento, este entrevistado afirmou que se arrecadando mais, a organização 

irá receber mais recursos, mas não haveria diferença entre recurso orçamentário e recursos 

próprios.  

“(...) eu acho que o aumento de captação de recursos e aumento da captação de 
recursos próprios é a mesma coisa, porque os recursos próprios são orçamentados 
agora (...), mas sim, se eu arrecadar mais eu recebo mais, porém, dentro de um 
contexto orçamentado (...)”. (Comandante do EI) 
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Considerando que estes dois objetivos contribuem para os mesmos da perspectiva 

subsequente, verifica-se que, de fato, há a possibilidade de fusão sem comprometer a estrutura 

do BSC. 

Ainda dentro da Perspectiva Orçamentária, foi relatado pela Chefe da Seção de 

Finanças que o aumento do orçamento da unidade, dependeria apenas de fatores externos à 

organização e que não visualizava outra forma de aumentar os recursos. Contudo, trata-se de 

uma visão limitada em que a organização é vista apenas como um órgão gerador de despesas 

ao invés de gerir receitas.  Gaebler; Osborne (1995) ressaltam a importância dos agentes 

públicos desenvolverem o lado empreendedor dentro da administração pública, as 

organizações militares possuem imensas áreas territoriais que não são utilizadas e geram altos 

custos para a sua manutenção, recurso este que sai do orçamento público. Ao realizar o 

arrendamento das áreas não utilizadas, além da economia obtida por passar a manutenção para 

terceiros, aumentaria a arrecadação da organização para utilizar diretamente com a atividade 

fim. 

 

“(...) eu não consigo entender esse aumento na captação de recursos, eu acho que 
nada, nada vai aumentar a captação de recursos (...) porque uma coisa é aplicar bem 
o que nós temos, outra coisa é eu aumentar mais ainda (...) eu acho que as coisa que 
fazem aumentar os recursos são coisas externas à unidade (...)” (Chefe da Seção de 
Finanças) 

 

Além disso, foi relatado que o objetivo de satisfação dos clientes teria um sentido 

muito amplo e que este englobaria todos os demais objetivos que estavam dispostos na 

perspectiva dos clientes. Dessa forma, foi recomendado o desmembramento do objetivo de 

satisfação do cliente em outros dois objetivos: eficiência e efetividade da aquisição. 

 

“(...) a satisfação do cliente tem um sentido muito amplo (...) porque a satisfação do 
cliente inclui: velocidade da licitação, velocidade da compra, eficácia (...) tudo isso é 
satisfação para o cliente (...) acho que deveria ser desmembrado em efetividade e 
eficiência (...)”. (Comandante do EI) 

 

Ademais, não se verificou o excesso ou a falta de objetivos em uma determinada 

perspectiva, mas sim, a existência de objetivos que deveriam mudar de perspectiva. 

Assim sendo, passa-se para a análise da segunda pergunta do roteiro de validação 

do instrumento que busca identificar se os objetivos estão corretamente classificados dentro 

das perspectivas. 
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Primeiramente, vislumbrou-se a mudança de nomenclatura do objetivo de 

eficiência da aquisição para economicidade da aquisição, haja vista que eficiência possui um 

sentido bem mais amplo do que apenas a comparação entre o que estava previsto se utilizar e 

o que foi, de fato, gasto do orçamento e que este objetivo de eficiência deveria constar na 

perspectiva dos clientes em vez de situar-se na perspectiva orçamentária. 

 

“(...) na perspectiva orçamentária, não seria próprio julgar eficiência, seria mais 
interessante colocar economicidade da aquisição, eficiência para mim, seria mais 
aplicada a Perspectiva dos Clientes (...)”. (Comandante do EI) 

 

Nesse mesmo sentido de mudança de nomenclatura dos objetivos estratégicos, 

houve a sugestão de mudança dos objetivos de capacitação dos setores requisitantes, bem 

como de capacitação e reciclagem do setor de compras para capacitação dos profissionais dos 

setores requisitantes e capacitação e reciclagem dos profissionais do setor de compras, 

respectivamente. Além desses, sugeriu-se a mudança do objetivo de desenvolvimento de 

processos mais transparentes e de mais rápida resposta para processos mais transparentes e 

mais céleres. 

No que diz respeito à mudança de perspectiva, foi reportado que o objetivo de 

compreensão das necessidades dos clientes deveria constar na perspectiva aprendizado e 

crescimento, visto que pela essência da palavra, estaria mais relacionado ao aprendizado do 

que a um procedimento interno. 

“(...) a palavra compreender leva a gente mais para o lado de aprendizado, porque 
quando você compreende alguma coisa você aprende alguma coisa, então eu acho 
que esse objetivo seria mais de aprendizado do que de processos internos (...)” 
(Comandante do EI)  

 

Contudo, considerando que a confecção do mapa estratégico ocorre da forma top-

down, este objetivo foi traçado dentro da perspectiva de processos internos por ser 

considerado um processo crítico para se atingir a eficácia e a efetividade da aquisição, pois 

esses objetivos só serão atingidos se, no momento da confecção do edital de licitação, quando 

o setor de compras compreender o que o setor requisitante está pedindo. Dessa forma, optou-

se pela manutenção desse objetivo dentro dos processos internos. 

Outrossim, o objetivo de sistemas de informação de pronta resposta não deveria 

estar na perspectiva de aprendizado e crescimento e sim dentro da perspectiva de processos 

internos, haja vista que, na concepção dos entrevistados, na perspectiva de aprendizado e 



 

118 

 

crescimento deveria constar apenas os objetivos relacionados à capacitação das pessoas 

envolvidas nos processos, assim como o objetivo de estreitamento do relacionamento com o 

cliente acreditaram que deveria fazer parte da perspectiva dos processos internos. 

 

“(...) sistemas de informação de pronta resposta, eu acredito que não deveria estar na 
Perspectiva de Aprendizado e Crescimento, deveria estar dentro da Perspectiva de 
Processos Internos, porque, salvo engano, a Perspectiva de Aprendizado e 
Crescimento está mais ligada à capacitação (...)”. (Comandante do EI) 

“(...) o estreitamento do relacionamento com os clientes, a meu ver, está mais ligado 
aos processos internos do que aprendizado e crescimento (...)” (Comandante do EI) 

 

Apesar de em um primeiro contato com a nomenclatura da perspectiva, dar-se a 

impressão de que se trata apenas de ampliação do conhecimento e capacitação organizacional, 

contudo, a perspectiva de aprendizado e crescimento vai muito além disso, pois se trata da 

importância de alinhar os ativos intangíveis com a estratégia organizacional e dentro desses 

ativos intangíveis encontram-se o capital humano, capital da informação e capital 

organizacional. Dessa forma, o objetivo relacionado aos sistemas de informação de pronta 

resposta visa alcançar a prontidão do capital da informação, enquanto que o objetivo de 

estreitamento do relacionamento com o cliente abrange o capital organizacional buscando o 

trabalho em equipe. 

Por conseguinte, foi sugerida a mudança do objetivo de pontualidade no 

pagamento dos fornecedores para a perspectiva orçamentária, haja vista que este objetivo 

atrairia propostas mais econômicas para a organização, visto que, de acordo com o 

participante, já fora reportado por algumas empresas que elas preferem baixar os preços para 

fornecer os materiais para os órgãos do Governo Federal em virtude da maior velocidade para 

pagamento quando comparados com os órgãos dos governos estaduais, por exemplo. 

Entretanto, a pontualidade de pagamento dos fornecedores constitui um 

procedimento administrativo dentro da organização, o que está mais relacionado com os 

processos internos do que com o orçamento. Além disso, o objetivo de se economizar na fase 

externa da licitação já está previsto na mudança de nomenclatura de eficiência da aquisição 

para economicidade da aquisição. Por outro lado, o ponto de vista do grupo reforçou a ideia 

de que a pontualidade no pagamento dos fornecedores atrai bons fornecedores para a 

organização. 

Outro objetivo, em que foi sugerida a mudança de perspectiva, foi o de 

maximização do poder de compras o qual se inseriu na perspectiva de processos internos e foi 
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recomendada a sua mudança para a perspectiva orçamentária, haja vista que com a economia 

iria sobrar mais recursos para ser utilizado. 

Acontece que o objetivo de maximização do poder de compras constitui a 

eficiência com que os trabalhos são realizados dentro da organização, ou seja, economia de 

papel, impressões, água, luz, telefone, etc, todos os procedimentos necessários na fase interna 

da licitação, enquanto que a economicidade da aquisição é calculada levando em consideração 

o preço estimado da licitação com o preço final contratado. Por esse motivo, estes objetivos 

foram dispostos em perspectivas diferentes. 

Ademais, um dos participantes questionou se o objetivo de velocidade da licitação 

não seria um objetivo dos processos internos em vez de constar na perspectiva dos clientes. 

 

“(...) dentro da Perspectiva dos Clientes você colocou o objetivo de velocidade da 
licitação, não seria um objetivo a ser perseguido dentro da Perspectiva dos Processos 
Internos (...)”. (Chefe da Seção de Transportes) 

 

Ocorre que da análise das entrevistas, um dos anseios demonstrados pelos 

entrevistados foi de uma maior velocidade dos processos licitatórios e, considerando que a 

estratégia elaborada na presente pesquisa é a de satisfação do cliente, um dos objetivos a ser 

alcançado é a celeridade dos processos licitatórios e que, pela relação de causa e efeito, deverá 

possuir um objetivo que contribua para o seu alcance, dessa forma, foi traçado o 

desenvolvimento de processos transparentes e de mais rápida resposta na perspectiva de 

processos internos. 

Quando perguntado se as quatro perspectivas adaptadas preenchiam as 

necessidades do Sistema de Compras da BANT e se estas estavam devidamente enquadradas 

na estrutura da organização, não houve nenhuma objeção por parte dos entrevistados. 

Ao questioná-los sobre as relações de causa e efeito, os participantes afirmaram 

que não tiveram dificuldades de relacionar os objetivos dentro das perspectivas e que os 

únicos pontos que deveriam ser revistos foram aqueles relatados a respeito do equilíbrio dos 

objetivos e mudanças do posicionamento destes dentro das perspectivas. 

Dessa forma, o APÊNDICE F apresenta o Balanced Scorecard adaptado para o 

Sistema de Compras da BANT validado pelo grupo focal. 
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6 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

As reformas da Administração Pública brasileira acarretaram em um grande 

amadurecimento tanto das instituições quanto de seus gestores em torno da qualidade do 

gasto público, na busca pela diminuição do desperdício, melhor aproveitamento da mão de 

obra e racionalização dos procedimentos. 

Nesse sentido, o presente trabalho buscou contribuir com esse debate por meio 

do planejamento de uma reestrutura da área de compras públicas no âmbito da Base Aérea 

de Natal em busca de uma maior eficiência, eficácia e efetividade do Sistema de Compras. 

No decorrer deste trabalho, verificou-se que o atual Sistema de Compras da 

BANT apresenta falhas que comprometem a dinâmica e a performance dos processos a ela 

demandados, constatados por meio de uma entrevista diagnóstico, tornando-se visível a 

necessidade de uma intervenção nos procedimentos ora realizados. 

Apesar da BANT, no contexto do Comando da Aeronáutica, situar-se à frente 

de algumas organizações, no que diz respeito ao planejamento das aquisições, este 

procedimento carece de aperfeiçoamentos para a concretização daquilo que foi planejado 

com melhores resultados. 

A presente proposta de mudança busca implementar o Balanced Scorecard 

como uma ferramenta para corrigir as falhas apresentadas, maximizar o poder de compra 

e, principalmente, atender as necessidades dos clientes da organização. 

Dentre as falhas constadas no modelo atual, verificou-se que alguns gestores 

carecem de conhecimentos básicos de gestão de estoques, erros na descrição dos materiais 

que comprometem a eficácia, efetividade e a eficiência processual, entre outros. 

Ressalta-se, ainda, que os estoques são recursos ociosos que possuem valor 

econômico dentro de uma organização e que, a formação de altos estoques consomem um 

capital que poderia ser utilizado para atender as necessidades mais urgentes de outro setor 

da organização. Isso demonstra a importância da correta mensuração dos pedidos de 

aquisição dentro de uma organização pública. 

Além disso, apesar da previsão legal de se estabelecer uma quantidade mínima 

por pedido, a fim de buscar uma economia de escala no fornecimento do material, muitos 

setores estabelecem como quantidade mínima por pedido apenas uma unidade, como 

forma de atender a previsão legal e não buscando o real objetivo idealizado que consiste 

na economia da aquisição, uma vez que lotes maiores de compra reduzem os custos 
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unitários em virtude dos descontos por quantidade e dos menores custos de frete e 

manuseio de materiais. 

Nesse contexto, a presente proposta busca fomentar uma capacitação dos 

gestores diretamente envolvidos na gestão de estoques a fim de instruir sobre a 

importância da utilização de softwares de controles de estoques como forma de obter 

informações confiáveis para elaboração dos pedidos e um melhor aproveitamento dos 

recursos da organização no atendimento de outras necessidades mais urgentes. 

Por outro lado, a correta pesquisa de mercado é um fator essencial para a 

economicidade e eficácia da aquisição uma vez que consiste na determinação do preço 

máximo a ser pago pela administração para adquirir um determinado produto ou contratar 

um serviço. Dessa forma, pesquisas de mercados realizadas de forma equivocada podem 

acarretar em contratações superfaturadas ou frustradas. Entretanto, apesar da importância 

desse procedimento no planejamento da aquisição, observou-se que o principal setor 

requisitante da organização apresenta sérias falhas nesse tópico, motivo pelo qual em um 

de seus processos de aquisição em torno de 180 itens fracassaram devido a erros na 

pesquisa de mercado, culminando no retrabalho da aquisição. 

Erros como este anteriormente mencionado não são fatores isolados na 

administração, haja vista que o aprendizado sobre a correta formulação do pedido de 

compras públicas tem ocorrido por meio da experiência entre erros e acertos cuja 

eficiência fica em último plano, comprometida ainda mais em face da alta rotatividade de 

gestores na organização. 

Outro fator que merece destaque do modelo atual de compras é a pouca ou 

nenhuma comunicação entre os setores requisitantes e o sistema de compras, caracterizado 

pela ausência de solicitação de amostras e auxílio ao pregoeiro no momento da aceitação 

dos itens, momento este crucial para a efetividade da contratação, observou-se que a 

maioria dos gestores apenas entregam o pedido de aquisição no Setor de Licitações e 

aguardam o recebimento do material por ele idealizado sem nenhum outro tipo de 

participação no processo. 

Neste sentido, como forma de alcançar o objetivo referente à criação de 

processos transparentes e mais céleres, foi iniciado no ano de 2016, a criação de um 

software de forma a disponibilizar na rede interna da organização o andamento do 

processo em tempo real, a fim de que apenas com o número do processo, o setor 

requisitante possa verificar em que fase se encontra o seu pedido e qual o pregoeiro 

responsável pela fase externa do certame. 
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Com esse objetivo, além de dar maior transparência sobre o andamento 

processual, busca-se a multidisciplinariedade dos gestores envolvidos no processo de 

aquisição a qual é fundamental nas compras realizadas pelas organizações públicas, haja 

vista que, em sua grande maioria, as licitações são realizadas por meio do pregão 

eletrônico cujos padrões de qualidade e funcionamento dos produtos são avaliados pela 

sua descrição. Dessa forma, a participação do setor demandante do material torna-se 

primordial para a aquisição de um produto que, de fato, atenda as suas necessidades, pois 

nem todo o pregoeiro possui o conhecimento técnico necessário do material a ser licitado, 

uma vez que todos os pregoeiros da BANT são pessoas formadas em administração e 

licitam todo tipo de necessidade como: materiais médicos, odontológicos, farmacêuticos, 

máquinas e equipamentos. 

Ademais, existe um consumo de tempo excessivo para a elaboração dos 

processos licitatórios, seja por atraso do envio dos pedidos por parte dos setores 

requisitantes, seja por desconhecimento do setor de compras sobre a correta formulação 

processual do item a ser licitado, em virtude do ordenamento jurídico envolvido em cada 

tipo de contratação, ou pela falta de pessoal para atender as demandas com a velocidade 

de que o setor requisitante necessita.  

Observou-se que o acúmulo dessas deficiências faz com que os trabalhos 

desempenhados pela Seção de Licitações da BANT sejam focados em “apagar incêndios”, 

onde se trabalha nos processos mais urgentes, independentemente do planejamento 

realizado anteriormente pela organização. 

Com a implementação do BSC, além de promover a aproximação dos 

elementos constituintes da atual conjuntura organizacional, busca-se demonstrar a 

importância desse sistema para alcançar a missão organizacional ao Ordenador de 

Despesas da BANT a fim de que este setor deixe de ser apenas um elemento operacional e 

passe para um patamar estratégico dentro da organização, de forma a obter pessoas 

qualificadas para o desenvolvimento das atividades e um rigoroso cumprimento dos 

prazos de aquisições estipulados no início de cada exercício financeiro. 

Outrossim, de acordo com os entrevistados, quase a totalidade dos 

fornecedores não entregam o material empenhado dentro do prazo estipulado, 

comprometendo o planejamento e as atividades a serem desempenhadas. Entretanto, após 

a criação da Assessoria de Conta a Pagar, em 2015, a entrega do material melhorou, pois 

houve um aumento dos processos de punição para as empresas inadimplentes. 
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Contudo, os processos de sanção ainda são lentos e de baixa abrangência, em 

virtude de alguns gestores deixarem apenas como última opção a solicitação de abertura 

de processo de sanção, isto faz com que a grande maioria dos fornecedores não tenham o 

comprometimento esperado na pontualidade da entrega dos materiais, pois diferentemente 

do setor privado em que o atraso na entrega dos pedidos acarretam na rescisão contratual 

com o fornecedor, nas organizações públicas, em virtude da impunidade de alguns órgãos, 

as empresas continuam a participar de licitações normalmente, causando transtornos para 

a administração. 

Considerando que a implementação da presente proposta depende do 

envolvimento de diversos setores, bem como do Comandante da organização, os 

resultados alcançados serão levados ao conhecimento do Ordenador de Despesas a fim de 

que este promova a reestruturação necessária e para que seja disponibilizado parte dos 

recursos orçamentários da OM para a realização de cursos de aprendizagem e capacitação 

que sustentem as mudanças necessárias nos procedimentos internos do sistema de 

compras.  

Os objetivos a serem alcançados em cada uma das perspectivas serão 

demonstrados para todos os envolvidos, juntamente com a reunião que ocorre acerca do 

Sistema de Planejamento Orçamentário. 

A avaliação do sistema ocorrerá por meio de metas e indicadores a serem 

estabelecidos para cada um dos objetivos traçados, os quais serão apresentados 

mensalmente durante a prestação de contas realizada pelos gestores ao Comandante da 

organização. Dentre os indicadores a serem utilizados, podem ser citados: a 

economicidade da aquisição, deficiência dos processos, eficácia das ações corretivas, lead 

time da fase interna e externa da licitação, entre outros. Entretanto, considerando que para 

o caso concreto a mensuração dos resultados só poderá ser realizada após, pelo menos, um 

ano de sua implementação, haja vista que os pregões são realizados com uma vigência de 

doze meses, a presente pesquisa constitui apenas uma proposta de intervenção. 

Sendo assim, a implementação do BSC busca a total integração e um aumento 

da responsabilidade entre os agentes diretamente envolvidos no processo de aquisição da 

organização, esclarecendo a todos a estratégica a ser perseguida por meio de objetivos e 

indicadores a serem alcançados, contribuindo com o aumento da eficiência, eficácia e 

efetividade das compras públicas realizadas na Base Aérea de Natal. 
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APÊNDICE A 

(ENTREVISTA DIAGNÓSTICO) 

 

1. Qual parâmetro você utiliza para estimar a quantidade de itens a ser adquirido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ao enviar a sua necessidade para o setor de compras, você estabelece uma quantidade 

mínima a ser adquirida por pedido? (Em caso positivo, qual o parâmetro utilizado?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Como você descreve o material que deseja comprar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Você consulta o material no Comprasnet, verificando a descrição, código do material e 

unidade de fornecimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Como você realiza a pesquisa de mercado? (Qual a composição do preço?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Existe um acompanhamento do processo de compras, ou seja, solicitação de amostras, 

auxílio ao pregoeiro no momento da aceitação dos itens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Existe algum tipo de acompanhamento dos prazos de entrega? (Em caso positivo, 

como é realizado?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Os fornecedores entregam o material no prazo estipulado? (Em caso negativo, qual o 

procedimento é adotado?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Para você quantos dias seria ideal para a execução do processo de compras na 

organização, ou seja, desde a entrega do pedido à Seção de Provedoria até a homologação do 

pregão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Normalmente, quanto tempo antes da necessidade de utilização do material, você 

envia o pedido para a Seção de Provedoria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. O material que você recebe atende às suas necessidades? Em caso negativo por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Como você avalia, hoje, o Sistema de Compras da Base Aérea de Natal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS ENTREVISTADOS DA PESQUISA 

Parnamirim, xx de outubro de 2015 

 

Ilustríssimo senhor (a), 

 

A coleta de dados faz parte do projeto de intervenção de Mestrado Profissional em 

Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo tema é a criação de 

um Balanced Scorecard para o Sistema de Compras da Base Aérea de Natal, com base no 

Sistema de Planejamento Orçamentário. 

De acordo com a metodologia aplicada, apresenta-se o instrumento a ser utilizado 

para cumprir importante etapa da pesquisa. Assim, sua participação é essencial para que o 

sucesso seja alcançado. Para atingir o nosso objetivo, é importante a observação dos itens 

orientadores que se seguem. 

Com o intuito de tornar clara a mensagem e não pairar quaisquer dúvidas nas suas 

respostas acompanha a presente carta, o material contendo o resultado da pesquisa já realizada 

de forma documental e bibliográfica, que depois de lido o auxiliará no preenchimento do 

mapa estratégico e na indicação das prováveis relações de causa e efeito entre os objetivos do 

Sistema de Compras da BANT dispostos nas quatro perspectivas relacionadas abaixo: 

1) Clientes; 

2) Processos Internos; 

3) Aprendizado e crescimento; 

4) Orçamentária. 

Para que haja um maior entendimento sobre o tema, abaixo se encontra um texto 

que trata sobre o mapa estratégico; o rol dos objetivos estratégicos do Sistema de Compras da 

BANT e uma proposição de BSC, que mostra esses objetivos organizados em cada uma das 

perspectivas. Acrescenta-se, ainda, um diagrama de mapa estratégico sem as relações de causa 

e efeito explícitas, cuja intenção é apreender suas percepções sobre as possíveis afinidades 

causais que possam ser estabelecidas entre as quatro perspectivas através da inter-relação dos 

seus objetivos. 

Assim sendo, é importante apontar as relações de causa e efeito. Para isso, basta 

iniciar no sentido de baixo para cima, conforme exemplo da figura abaixo, indicando através 

de setas as relações identificadas entre os objetivos da perspectiva orçamentária e os objetivos 

da perspectiva subsequente, aprendizado e crescimento. Em ato contínuo, precisa relacionar 
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os objetivos de aprendizado e crescimento aos objetivos da perspectiva processos internos, e 

os objetivos dessa perspectiva aos objetivos da perspectiva clientes. 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 

Clientes  

Processos Internos  

Aprendizado e Crescimento  

Orçamentária  

Antecipadamente agradecemos a sua importante colaboração, sem a qual estaria 

comprometido o alcance do sucesso desta pesquisa. 

Atenciosamente, 

Objetivo 

10 

Objetivo 8 Objetivo 7 

Objetivo 9 

Objetivo 

11 

Objetivo 

12 

Objetivo 6 

Objetivo 5 

Objetivo 4 

Objetivo 3 

Objetivo 2 

Objetivo 1 
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Alexsandro Alves de Oliveira 

Mestrando 

 

 

Thiago Ferreira Dias 

Orientador 

 

 

TEXTO EXPLICATIVO SOBRE A PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO 

 

1. Construindo o mapa estratégico 

 

O mapa estratégico do Balanced Scorecard é a representação visual e fornece um 

modelo que mostra como a estratégia liga os ativos tangíveis e intangíveis aos processos que 

criam valor, mostrando em uma única página como os objetivos nas quatro perspectivas se 

integram e combinam para descrever essa estratégia. 

Sua construção se dá do geral para o específico, ou seja, segue a estrutura das 

perspectivas do BSC de cima para baixo, partindo da perspectiva clientes para as demais, 

processos internos, aprendizado e crescimento e orçamentária. 

Entretanto, este modelo não é um modelo rígido, as perspectivas poderão ser 

adaptadas, conforme a necessidade de cada organização. Considerando que o objeto de estudo 

deste trabalho trata-se de uma organização pública militar e que o sucesso dessa organização é 

medido pelo grau de eficácia e eficiência com que as necessidades de seus participantes são 

atendidas, foi introduzido neste trabalho a perspectiva orçamentária e no topo do mapa 

estratégico ficou a perspectiva clientes haja vista que todas as ações a serem realizada pelo 

Sistema de Compras visam ao alcance da satisfação dos setores requisitantes da organização. 

Outro ponto importante relacionado à construção do mapa estratégico é que haja a 

previsão das relações de causa e efeito entre os objetivos de cada uma das perspectivas, sem a 

qual não haverá uma relação causal entre eles. 

2. Mapa estratégico: Relações de causa e efeito entre objetivos e perspectivas 

Para o estabelecimento de causa e efeito entre os objetivos do mapa estratégico, 

diferente da construção desse mesmo mapa, as relações ocorrem no sentido contrário, ou seja, 

de baixo para cima. Dessa forma, se visualiza como os resultados dos objetivos de uma 

perspectiva colaboram com o resultado dos objetivos de outras perspectivas. 



 

136 

 

Assim, inicia-se o estabelecimento das relações começando da última perspectiva 

e passando por todas as outras até chegar à primeira, criando assim, uma relação de causa e 

efeito completa. Significa dizer que os objetivos da perspectiva orçamentária devem se 

relacionar com os objetivos de aprendizado e crescimento, estes com os objetivos de 

processos internos, que por sua vez devem se relacionar com os objetivos dos clientes. 

Por se tratar de uma organização pública e, portanto, sem fins lucrativos, não se 

busca compensações financeiras como demonstração de sucesso e sim a satisfação dos 

clientes internos a qual passou a ocupar a posição de razão principal da criação de valor, tendo 

a perspectiva orçamentária, como base, posicionando-se como facilitadora e impulsionadora 

para o desenvolvimento das demais perspectivas, a saber. 

Perspectiva Clientes: alcançar a missão não equivale à responsabilidade fiscal e 

direção, ou seja, a organização pública deve definir a quem servir e como suas exigências 

podes ser satisfeitas. Assim, cumprir a sua missão. 

Perspectiva Processos Internos: as medidas dos processos internos nessa 

perspectiva no setor público devem derivar da proposta de valor refletida na perspectiva do 

cliente. Trata-se dos processos críticos em que a organização deverá busca a excelência na 

execução a fim de satisfazer as necessidades dos seus clientes. 

Perspectiva Aprendizado e Crescimento: o alcance dos objetivos nessa 

perspectiva significa que servidores motivados pela correta mistura de técnica e ferramentas 

funcionando em clima organizacional gerado para apoiar as melhorias são o ingrediente 

fundamental na melhoria dos processos, funcionando dentro de limitações financeiras e, 

finalmente, orientado à organização e ao êxito da missão. 

Perspectiva Orçamentária: considerando que a presente ferramenta será a 

aplicada no Sistema de Compras da BANT, os objetivos dentro da presente perspectiva 

funcionaram como  elementos facilitadores ou limitadores para o alcance dos objetivos das 

perspectivas seguintes, haja vista que sem recursos orçamentários o setor de compras não 

consegue desenvolver as suas atividades. 

Portanto, estabeleça as relações entre os objetivos dessa perspectiva com os 

objetivos da perspectiva seguinte, aprendizado e crescimento e assim sucessivamente.  

Ressalta-se que um objetivo pode se relacionar com um ou mais objetivos da 

próxima perspectiva. Além disso, alguns objetivos dessas perspectivas podem se relacionar 

diretamente a outros da expectativa clientes, não seguindo necessariamente a hierarquia de 

perspectivas do BSC. 
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PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE COMPRAS DA BANT 

Perspectiva 

dos Clientes 

   

Perspectiva 

dos Processos 

Internos 

 

Perspectiva 

Aprendizado 

e 

Crescimento 

 

Perspectiva 

Orçamentária 

 

 

 

 

 

Satisfação 

do Cliente Velocidade 

da licitação Eficácia da 

aquisição 

Velocidade 

da compra 

Desenvolvimento 

de processos 

transparentes e de 

mais rápida 

Compreender 

as necessidades 

dos clientes 
Pontualidade no 

pagamento dos 

fornecedores 

Excluir 

fornecedores 

inadimplentes 

Maximização 

do poder de 

compra 

Melhoria 

contínua dos 

processos 

Cumprimento 

de metas 

Capacitação 

dos setores 

requisitantes 

Sistemas de 

informação de 

pronta resposta 

Capacitação e 

reciclagem do 

setor de compras 

Estreitamento do 

relacionamento 

com o cliente 

Eficiência 

da aquisição 

Aumento da 

captação de 

recursos 

Aumento da 

captação de recursos 

próprios 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DO PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 

Visando obter respostas válidas e informações pertinentes, o segundo contato 

dessa pesquisa será estabelecido depois de realizada as análises sobre a estrutura da proposta 

inicial do BSC e a indicação das relações de causa e efeito entre os objetivos em cada uma das 

perspectivas do desenho do mapa estratégico. 

Para complemento da etapa da coleta de dados da presente pesquisa, será realizada 

entrevistas de profundidade, cuja orientação é considerar os temas relativos à proposta inicial 

do BSC sugerido para o Sistema de Compras da BANT e a estrutura do seu mapa estratégico 

seguindo o roteiro abaixo: 

 

1. Balanceamento e equilíbrio dos objetivos nas perspectivas propostas: 

Há equilíbrio entre os objetivos nas quatro perspectivas? Aponte qual (quais) 

perspectiva(s) apresenta(m) excesso ou falta de objetivos, em caso de resposte negativa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

2. Objetivos e classificação nas perspectivas: 

Os objetivos descritos estão devidamente classificados nos temas e suas 

perspectivas estratégicas? Se a resposta for negativa, apresente o(s) objetivo(s) e recomende 

a(s) perspectiva(s) onde esse(s) objetivo(s) melhor se enquadra(m). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Estruturação de perspectivas: 

As quatro perspectivas formadas, os temas e os objetivos estratégicos, preenchem 

as necessidades do Sistema de Compras da BANT? Caso negativo aponte perspectivas mais 

adequadas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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As perspectivas posicionadas no mapa estratégico estão devidamente enquadradas 

na estrutura da organização? Se caso responder negativamente, mostre qual posicionamento 

de perspectiva estaria mais adequado. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Relações de causa e efeito: 

A estrutura ajudou a identificar as relações de causa e efeito de maneira clara? 

Caso negativo, que estrutura seria mais adequada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Entre as relações de causa e efeito identificados no diagrama do mapa estratégico 

sugerido para o Sistema de Compras da BANT, foram encontradas dificuldades no inter-

relacionamento das perspectivas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Caso positivo, entre quais objetivos especificamente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Avaliação da proposta do mapa estratégico: 

De forma geral, quais são os pontos críticos que deveriam ser revistos ou 

melhorados para que a proposta de mapa estratégico estivesse mais adequada à estratégia de 

compras da BANT? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

(ANÁLISE DAS ENTREVISTAS) 

 

1) Qual o parâmetro você utiliza para estimar a quantidade de itens a serem adquiridos? 
Categoria 
Temática 

Planejamento da Aquisição 
 

Subcategorias Série histórica 
Experiência 
profissional 

Sem parâmetro 

Unidade de 
Contexto 

Pelo consumo histórico. O 
sistema dá o consumo 
médio mensal, mas eu pego 
o consumo histórico de um 
ano no SISALMOX (...) 
(Setor de Farmácia) 

O parâmetro real 
é o que eu sinto 
de gasto, eu tenho 
noção de cada 
material e sei o 
que sai semanal 
(...) (Setor de 
Odontologia) 

A gente não tem um 

parâmetro confiável para 

estimar as quantidades. 

No momento aqui a 

gente não tem. (Seção de 

Infraestrutura) 

A movimentação do ano 
anterior, o SISALMOX, 
verifico o que entrou e o que 
saiu do nosso banco de 
dados de almoxarifado (...) 
(Setor de Transportes) 

 

O parâmetro que eu 
utilizo é o material que 
eu tenho disponível aqui 
no depósito e o que 
necessário para a tropa 
cumprir a missão (...) 
(Seção de Material do 
BINFA) 

Consumo anual. (Setor de 

Material de Intendência) 

 

  

 

Primeiro a gente se baseia 

na quantidade de refeições 

que a gente fornece 

anualmente (...) (Seção de 

Subsistência) 

  

 

2) Ao enviar a sua necessidade para o setor de compras, você estabelece uma quantidade 
mínima a ser adquirida por pedido? (Em caso positivo, qual o parâmetro utilizado?) 
Categoria 
Temática 

Planejamento da Aquisição 

Subcategorias Série histórica Não estipula quantidade 
mínima 

Não possui critério 

Unidades de 
Contexto 

Sim. São vários 
parâmetros. Existe 
uma curva chamada 
ABC e outra chamada 

Não, eu coloco a 

quantidade que eu 

Sim. O mínimo é sempre 

um. (Setor de Material 
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XYZ (...) (Setor de 
Farmácia) 

preciso, com uma certa 

margem de segurança, 

mas eu não estipulo 

quantidade mínima, eu 

coloco o valor realmente 

que a gente vai precisar 

comprar. (Setor de 

Transportes) 

 

de Intendência) 

 

Alguns itens a gente 
coloca no edital, 
entrega mínima de 
tanto. Porque alguns 
itens torna a entrega 
inviável se a entrega 
for pequena. O 
parâmetro da 
quantidade mínima 
quem estabelece é o 
operador do SAI 
juntamente com a 
nutricionista. (...) 
(Setor de 
Subsistência) 

Não, mínima não, só a 

máxima. (Setor de 

Odontologia) 

 

Atualmente sim porque 
mudou a legislação, mas 
a gente não estava 
colocando quantidade 
mínima. Inclusive é até 
uma dúvida que eu 
tenho, quando a gente 
coloca uma quantidade 
mínima a gente vai ter 
que comprar a 
quantidade mínima ou 
não? É uma dúvida que 
eu tenho (...) 
A quantidade mínima 
que a gente está colando 
aqui é um. Porque a 
gente parte do 
pressuposto que pode 
não ter dinheiro para 
comprar, daí a gente faz 
o que? (...) (Setor de 
Infraestrutura) 

 Eu faço o pedido 

necessário ali para que 

durante um ano, se eu 

precisar eu faço um 

PPM. (Seção de Material 

do BINFA) 

 

 

 

3) Como você descreve o material que deseja comprar? 

Categoria 
Temática 

Planejamento da Aquisição 
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Subcategorias 
Especificação 
técnica 

Catálogo de material 
(CATMAT) 

Inspeção visual 

Unidade de 

Contexto 

Baseio-me nos 

produtos, pego o 

melhor produto e 

coloco a 

especificação dele 

sem ficar 

direcionando. 

(Seção de Material 

de Intendência) 

 

Pesquisamos no 
Comprasnet e a descrição 
de mais de 90% dos itens 
é a descrição do Portal de 
Compras do Governo 
Federal. 
Alguns itens que, no 

Comprasnet não atende, 

é feita uma descrição 

complementar. (Setor de 

Farmácia) 

 

Eu costumo visualizar o 

material na prática, por 

exemplo, aquele 

suspensório, eu tenho que 

ver na prática um material 

que seja ajustável e que 

tenha, no caso do cinto, os 

furos para colocar os 

equipamentos que seria 

porta-carregador, coldre, 

os bolsos na frente para 

colocar bússola, lanterna, 

aí faço a medição desse 

material, largura, 

comprimento, cor, eu 

tento colocar de forma 

bem clara para que não 

venha um material 

diferente do que eu estou 

pedindo como já 

aconteceu. (Seção de 

Material do BINFA) 

 

 

(...) eu entrei no site 
do fabricante e 
copiei a 
especificação inteira 
e coloquei a 
referência (marca), 
digamos que uns 85 
a 90% as empresas 
entregaram produtos 
de outra marca. (...) 
(...) Existe algumas 
falhas nas nossas 
descrições por falta 
de tempo porque as 

De duas formas, a 
primeira a gente quase 
sempre se baseia nas 
anteriores, tentando 
corrigir algumas falhas 
(...) 
Então acontece de um 
item ou outro a gente tem 
que acrescentar a 
descrição, especificar 
melhor porque, às vezes, 
só pegar o CATMAT, o 
CATAMAT não está 
bem específico.(...) 
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tabelas são grandes, 
temos tabela de 
consumo que são 
700 itens, é muita 
coisa e eu trabalho 
com um soldado 
praticamente e ele 
concorre a escala de 
serviço (...) 
(..) é uma falha que 
está tendo assim (...) 
que talvez fosse uma 
interação entre o EI 
e a gente, eu não 
conheço o 
procedimento, tem 
um regulamento que 
norteia isso tudo e 
eu não sei se estou 
agindo certo. (Seção 
de Infraestrutura) 

(Setor de Subsistência) 

  

Eu pego as informações 
da manutenção e tento 
adequar essas 
informações no 
Comprasnet. Tenho que 
tentar pegar o que eu 
tenho e tentar pegar a 
descrição do 
Comprasnet, o mais 
próximo possível daquilo 
que eu quero.(...) (Setor 
de Transportes) 

 

  

Eu não tenho muita 

liberdade não (...) só pelo 

CATMAT. Uso só a 

descrição do CATMAT. 

A gente coloca uma 

descrição complementar, 

mas eu sinto que não 

adianta de nada. Depende 

muito do pregoeiro se vai 

usar ou não essa 

descrição complementar. 
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(Setor de Odontologia) 

 
 

4) Você consulta o material no Comprasnet, verificando a descrição, código do material e 

unidade de fornecimento? 

Categoria 
Temática 

Planejamento da Aquisição 

Subcategorias Possui familiaridade com o sistema Não possui familiaridade 
com o sistema 

Unidade de 

Contexto 

Sim. Para os três critérios. (Seção de 

Farmácia) 

 

 

A gente verifica tudo. Mas eu não 
costumava a verificar a unidade de 
fornecimento porque eu já confiava na 
tabela que já tinha (..) (Seção de 
Subsistência) 

 

Consulto. Todos os itens. Às vezes a gente 
não encontra, mas tem a possibilidade de a 
gente tentar incluir (...) (Seção de 
Transportes) 

 

Sim, tudo isso. (Seção de Odontologia) 

 

 

Sim. Todos os três critérios. (Seção de 

Material de Intendência) 

 

 
 

Consulto o Comprasnet. Eu tento enquadrar 

na necessidade que a gente tem aqui. 

(Seção de Material do BINFA) 

 

 

Sim. Unidade de fornecimento, até que 

nem tanto, mas a especificação que a gente 

põe lá é exatamente a que está escrito no 

CATMAT acrescido daquilo que a gente 

acha que pode melhorar aquela definição, 

isso depois que eu entendi que esse 

processo era admissível. (Seção de 

Infraestrutura) 
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5) Como você realiza a pesquisa de mercado? (Qual a composição do preço?). 

Categoria Temática Planejamento da Aquisição 

Subcategorias 
Direto com os 
fornecedores 

Comprasnet Internet 

Unidade de 
Contexto 

A pesquisa de mercado, 
como são muitos itens, a 
gente divide em três 
grupos. Como são seis 
pessoas na seção, a gente 
monta três duplas e cada 
dupla vai em um 
supermercado (...) (Seção 
de Subsistência) 

A pesquisa de 
mercado, 
inicialmente, a gente 
faz pela consulta ao 
site de compras do 
governo federal e 
depois disso, nós 
avaliamos se os 
preços ainda estão 
compatíveis com o 
preço de mercado 
ainda, pois pode ser 
que eles estejam 
muito altos ou muito 
baixos. (Seção de 
Farmácia) 

 

Pesquisa de mercado eu realizo pela internet, na praça 

local e pelo próprio banco de dados do Comprasnet. (...) Quando eu 

pego da internet eu pego o preço que está disponível na tela, mas 

considero o frete (...) (Seção de Transportes) 

Nesse ano a gente fez uma 

pesquisa pela internet e as 

outras duas por empresas de 

fora. Na pesquisa pela 

internet eu levo em 

consideração o maior preço, 

o da marca melhor. (Seção 

de Odontologia) 

 

Os últimos pregões 
que nós fizemos 
foi baseado no 
banco de preços e 
no Comprasnet. 
Ultimamente a 
gente continua se 
apoiando no 
Comprasnet, 
porque o banco de 
preços foi 
desativado (...) 
(...) o Comprasnet 
é engessado, ele é 
muito pouco 
amigável, ele não é 
produtivo (...) 
(...) Depois teve 
um pregão que a 
gente enviou que 
continha 700 itens 
e em torno de 180 
deram problema 

Nesse ano a gente 

fez uma pesquisa 

pela internet e as 

outras duas por 

empresas de fora. 

Na pesquisa pela 

internet eu levo 

em consideração o 

maior preço, o da 

marca melhor. 

(Seção de 

Odontologia) 
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por causa de preço. 
Aí eu cheguei a 
conclusão que eu 
não poderia me 
apoiar totalmente 
no banco de preços 
sem fazer uma 
verificação na 
praça para saber se 
aquele preço está 
atualizado.(...) 
(Seção de 
Infraestrutura) 

Enviamos para os 

fornecedores. Nós pegamos 

três fornecedores, enviamos 

a proposta por e-mail e eles 

retornam com a proposta 

preenchida. Todos eles 

retornam as propostas, não 

tenho dificuldades. (Seção 

de Material de Intendência) 

 

 

Por meio da 

internet. Quando 

o material é difícil 

de encontrar do 

jeito que a gente 

quer, eu já fiz 

pesquisa de 

mercado aqui no 

comércio local. 

Eu vejo o preço 

que está no site e 

procuro saber 

também o frete e 

pelo tempo que eu 

já estou fazendo 

isso, eu tenho um 

pequeno cadastro 

de algumas 

empresas que eu 

já peço direto a 

eles, não são todas 

não que manda o 

orçamento não, às 

vezes, a gente 

perde muito 
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tempo pedindo 

para uma empresa 

e ela não manda o 

orçamento, mas 

tem outras que 

são mais 

prestativas, a 

gente pede o 

orçamento e dois 

ou três dias depois 

elas mandam o 

orçamento de 

volta. 

(Seção de 

Material do 

BINFA). 

 
 

6) Existe um acompanhamento do processo de compras, ou seja, solicitação de amostras, 

auxílio ao pregoeiro no momento da aceitação dos itens? 

Categoria Temática Tipologia do Sistema de Compras 

Subcategorias 
Possui interação com o 
setor de compras 

Não possui interação com 
o setor de compras 

Unidade de Contexto 

Auxilio o pregoeiro no 

momento da aceitação e se 

o material e se o material é 

sabidamente problemático 

em termos de qualidade a 

gente solicita amostra e esta 

avaliada por um 

profissional que utiliza o 

produto, enfermeiro, 

médico, etc. (Seção de 

Farmácia) 

 

Não, isso aí eu não faço. 
Realmente essa 
comunicação entre 
licitações e o gestor, ela é 
um pouco deficiente. (...) 
(Setor de Transportes) 
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(...) o primeiro 
acompanhamento o 
pregoeiro dos gêneros 
alimentício fica com um 
auxiliar. O auxiliar 
acompanha em uma 
planilha se foi recebida a 
amostra ou não, mas quem 
faz a avaliação é o corpo 
técnico que o pessoal 
encarregado do armazém, 
do frigorífico e a 
nutricionista (...) (Seção de 
Subsistência) 

Amostras eu nunca pedi. 
Auxílio ao pregoeiro só 
quando eles me chamam 
(...) (Seção de 
Odontologia) 

Sim.  (Seção de Material de 

Intendência) 

 

Não, não tem não.  

(Seção de Material do 

BINFA) 

 

 

Não. Essa é uma 

interação que vai ter que 

ter (...) interagir, porque 

se não pode sair uma 

compra errada 

novamente. E 

amostragem por aqui, por 

exemplo, que eu me 

lembro, no período que 

eu estou participando 

nunca ouvi falar em 

amostragem, da gente 

pedir para o fornecedor. 

(Seção de Infraestrutura) 

 
 

7) Existe algum tipo de acompanhamento dos prazos de entrega? (Em caso positivo, 

como é realizado?). 

Categoria Temática Tipologia do Sistema de Compras 

Subcategoria Possui controle dos prazos de entrega 
Não possui controle 
dos prazos de entrega 

Unidade de Sim, fazemos. Ao recebermos o e-mail  
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Contexto contendo a nota de empenho enviada para a 
empresa a gente faz o controle por meio de 
uma planilha, inserindo o prazo previsto para 
a entrega que é de vinte dias. (...) (Seção de 
Farmácia) 
O prazo de entrega é realizado pelo operador 
do SAI, que é o encarregado pelo estoque.(...) 
(Seção de Subsistência) 

 

Agora tem, quer dizer, antes a gente tinha, 
mas agora a gente está fiscalizando melhor 
ainda esse processo, porque a gente tem que 
informar o Agente de Controle Interno (...) 
(Seção de Transportes) 

 

Sim, eu ligo, a gente liga para saber se 
chegou o e-mail do empenho, até porque 
agora todo mês a Comissão de Fiscalização 
tem que dar uma satisfação ao Coronel. (...) 
(Seção de Odontologia) 

 

Sim, nós fazemos o acompanhamento do 
empenho (...) (Seção de Material de 
Intendência) 

 

Tem, depois que é feita a nota de empenho a 
gente começa a ligar para empresa para ver a 
possibilidade dela fazer a entrega o mais 
rápido possível (...) (Seção de Material do 
BINFA) 

 

Atualmente, com certeza sim porque a gente 

está envolvido com esse CADTEC que 

mensalmente tem que acompanhar o 

empenho, atualmente estamos envolvidos, 

mas depois do CADTEC porque antes do 

CADTEC o envolvimento era zero. A gente 

não estava preocupado com isso. (Seção de 

Infraestrutura) 

 

 

 

8) Os fornecedores entregam o material no prazo estipulado? (Em caso negativo, qual o 

procedimento é adotado?). 

Categoria Temática Tipologia do Sistema de Compras 
Subcategorias Entrega no prazo Não entrega no prazo 

Unidade de 
Contexto 

 

A maioria não. Em torno de 90% não entrega 
no prazo. (...) 
Quando elas não entregam no prazo, a gente 
informa a comissão de fiscalização e ela toma 
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as providências (...) (Seção de Farmácia) 
 Nem sempre (...) (Seção de Subsistência) 

 

Não, a maioria não entrega. Somente os 

fornecedores locais, os fornecedores de outras 

praças, eles normalmente não entregam dentro 

dos vinte dias. 

Quando eles não entregam, a gente faz um 

contato telefônico para saber se eles já 

encaminharam, já colocaram em uma 

transportadora, se já tem nota fiscal, se já tem 

algum comprovante de que ele já enviou o 

material. 

Se ele não tiver nenhuma comprovação de que 

ele já enviou, a gente faz aquele PAAI para 

advertir a empresa.   (Seção de Transportes) 

 

 

Nos vinte dias úteis não, nunca. Quando eles 

não entregam o procedimento que a gente 

adota é ficar ligando e a Comissão de 

Fiscalização faz a notificação. (...) (Seção de 

Odontologia) 

 

 

Não, não todos. Quando eles não entregam, 

nós seguimos a ICA 12-23, enviando 

primeiramente uma notificação e posterior 

encaminhamento do processo para a ACP para 

a abertura do PAAI. (Seção de Material de 

Intendência) 

 

 

Só os que são daqui próximo. Os que são do 

sudeste, sul não. 

Quando eles atrasam a entrega, a gente 

comunica por meio de parte ao Setor de 

Licitação. (Seção de Material do BINFA) 

 Eu fiquei como substituto do presidente da 
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Comissão de Recebimento e Fiscalização e se 

eu te disser que por amostragem, as empresas 

atrasam bem (...) 

(...) Quando eles atrasaram a entrega o 

procedimento adotado depende do que a 

empresa nos diz, (...) quando a empresa me 

pede uma maior prazo para entrega com 

argumentos eu aceito, mas quando começa a 

me contar história, eu notifico. (...) (Seção de 

Infraestrutura) 

 

 

9) Para você quantos dias seria ideal para a execução do processo de compras na 

organização, ou seja, desde a entrega do pedido à Seção de Provedoria até a homologação do 

pregão? 

Categoria Temática Percepção dos usuários sobre o Sistema de Compras 
Subcategorias Até 45 dias De 45 a 60 dias De 60 a 90 dias 

Unidade de 
Contexto 

 
Dois meses, no 
máximo (...) (Seção 
de Farmácia) 

 

 

O ideal seria 60 dias. 

(Seção de 

Subsistência) 

 

 

  
Eu acho que o ideal 
seria noventa dias. (...) 
(Seção de Transportes) 

Acho que um mês. 

(Seção de 

Odontologia) 

 

 

Três meses. (Seção de 

Material de 

Intendência) 

 

Na minha visão, três 

meses para eu 

receber o material. 

(...) (Seção de 

Material do BINFA) 
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Para mim o prazo 

ideal seria no 

máximo uns trinta 

dias. (...) (Seção de 

Infraestrutura) 

  

 

10) O material que você recebe atende às suas necessidades? Em caso negativo por quê? 

Categoria Temática Planejamento da Aquisição 
Subcategorias Totalmente Parcialmente Não atende 

Unidade de 
Contexto 

Há um tempo atrás 
acontecia de ter entrega 
que não era exatamente 
igual ao empenho, 
como a marca, mas hoje 
nós não estamos tendo 
esse problemas não. 
Eles estão entregando o 
que realmente 
empenhado. (...) (Seção 
de Subsistência) 

Atende (...) 

algumas vezes há 

problemas com 

desvio de 

qualidade, mas daí 

a gente entra em 

contato com a 

empresa para 

realizar uma 

substituição. (Seção 

de Farmácia) 

 

Não por conta da 

marca. Tenho muito 

problema com marca, 

mas já senti que não 

sou só eu não, já 

conversei com um 

militar do Centro de 

Lançamento da 

Barreira do Inferno e 

ele está na mesma 

situação. (...) (Seção 

de Odontologia) 

 

Sim. (Seção de Material 

de Intendência) 

 

Não atende 100%, 
mas a gente cada 
ano que passa a 
gente vai 
melhorando o 
pregão, a gente vai 
incluindo novos 
itens, acredito que 
80 a 90% atenda as 
nossas 
necessidades. (...) 
(Setor de 
Transportes) 

 

 

Minimamente ali 
atende. (...) (Seção 
de Material do 
BINFA) 

 

 O material que eu  
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peço, normalmente, 
ele atende. Mas já 
houve casos em 
que não atendeu.  
(Seção de 
Infraestrutura) 

 

11) O material que você recebe atende às suas necessidades? Em caso negativo por quê? 

Categoria Temática Percepção dos usuários sobre o Sistema de Compras 
Subcategoria Totalmente Parcialmente Não atende 

Unidade de 
Contexto 

Há um tempo atrás 
acontecia de ter 
entrega que não era 
exatamente igual ao 
empenho, como a 
marca, mas hoje nós 
não estamos tendo 
esse problemas não. 
Eles estão entregando 
o que realmente 
empenhado. (...) 
(Seção de 
Subsistência) 

Atende (...) algumas 

vezes há problemas 

com desvio de 

qualidade, mas daí a 

gente entra em 

contato com a 

empresa para realizar 

uma substituição. 

(Seção de Farmácia) 

 

Não por conta da 

marca. Tenho muito 

problema com marca, 

mas já senti que não 

sou só eu não, já 

conversei com um 

militar do Centro de 

Lançamento da 

Barreira do Inferno e 

ele está na mesma 

situação. (...) (Seção 

de Odontologia) 

 

Sim. (Seção de 

Material de 

Intendência) 

 

Não atende 100%, 
mas a gente cada ano 
que passa a gente vai 
melhorando o 
pregão, a gente vai 
incluindo novos 
itens, acredito que 80 
a 90% atenda as 
nossas necessidades. 
(...) (Setor de 
Transportes) 

 

 

Minimamente ali 
atende. (...) (Seção 
de Material do 
BINFA) 

 

 

O material que eu 
peço, normalmente, 
ele atende. Mas já 
houve casos em que 
não atendeu.  (Seção 
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de Infraestrutura) 
 

12) Como você avalia, hoje, o Sistema de Compras da Base Aérea de Natal? 

Categoria Temática Percepção dos usuários sobre o Sistema de Compras 

Subcategorias 
Satisfeito 
totalmente 

Satisfeito parcialmente Insatisfeito 

Unidade de 

Contexto 

Bom. (Seção de 

Material de 

Intendência) 

 

Dentro da realidade de 
quantidade de pessoal, 
eu avalio bem todo o 
sistema (...) 
Mas poderia ser 
melhor (...) (Seção de 
Farmácia) 

Eu acho regular, não acho 
bom não. (Seção de 
Odontologia) 

 

Eu acho que o 
processo em si está a 
contento. Desde que 
eu cheguei aqui já 
melhorou muito, pois 
já foi bem pior. A 
única coisa que eu 
acho que deveria ser 
melhorado seria a 
questão do prazo para 
o envio dos PAMs (...) 
(Seção de 
Subsistência) 

Existem falhas no sistema. 
(...) Existem atrasos, ou 
melhor, eu não sei 
exatamente como cada 
setor funciona (...) 
(...) Um outro mecanismo 
que eu acharia interessante 
também, é a gente ter na 
rede um mecanismo de 
alerta, digamos assim, para 
a gente disparar os 
processos. Não tem, eu 
controlo os meus pregões 
aqui e tem uns que nem 
aparece na rede, a gente 
não sabe se entrou ou não. 
(...) (Seção de 
Infraestrutura) 

 

(...) o sistema dentro 
da Base Aérea é 
razoável, eu acho que 
a única coisa 
deficiente desse 
sistema é que muitos 
usuários não 
conhecem o sistema 
todo. (...) (Seção de 
Transportes) 

 

 

Levando em 

consideração a 

legislação que é muito 

densa, o sistema 

funciona bem, se 
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colocasse ali para 

funcionar como ele 

deveria realmente, 

tendo crédito, cada 

seção tendo 

conhecimento do 

sistema de compras, 

ele funcionaria bem. 

(...) (Seção de Material 

do BINFA) 
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APÊNDICE E 

(RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO DO MAPA ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA 

DE COMPRAS DA BANT) 
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APÊNDICE F 

(MAPA ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE COMPRAS DA BANT) 

 


