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RESUMO 

 

 

Em meio às mudanças de paradigma ocorridas na administração pública, ao longo dos anos, o 

delineamento de objetivos e de ações por parte dos órgãos públicos, considerando o ambiente 

interno e externo relacionado à organização, tem sido de grande valia na busca por melhorias 

de desempenho organizacional. Nesse contexto, a elaboração de um planejamento estratégico 

adequado às características de uma organização é essencial. Assim, o Balanced Scorecard 

(BSC) surgiu como uma importante ferramenta na operacionalização desse planejamento. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi o de propor um modelo de planejamento estratégico 

para o Campus Picuí do IFPB, através da utilização do BSC. Para tanto, em um primeiro 

momento, foram adotadas a pesquisa bibliográfica e a documental e, posteriormente, a 

entrevista semiestruturada e o grupo focal, com o principal intuito de coletar informações e 

dados a serem analisados sobre a abordagem qualitativa, que serviriam de subsídio para 

construir a matriz swot, BSC e seu mapa estratégico. Foi realizada também uma entrevista 

não estruturada com um dos gestores, com o objetivo de validar o modelo de BSC proposto e 

de encontrar os caminhos para se institucionalizar tal proposta. Por fim, foram apresentados 

os principais aspectos a serem considerados na implementação da proposta. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Balanced Scorecard. Gestão pública. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

In the midst of paradigm shifts occurring in public administration over the years, the design of 

objectives and actions by public agencies, considering the internal and external environment 

related to the organization, has been of great value in the search for performance 

improvements Organizacional. In this context, an elaboration of a strategic plan appropriate to 

the characteristics of an organization is essential. Thus, the Balanced Scorecard (BSC) 

emerged as an important tool in the operationalization of this planning. In this sense, the 

objective of this study for the strategic planning model for the Campus Picuí of the IFPB, 

through the use of BSC. To do so, initially, for a bibliographical and documentary research, 

for a semi-structured interview and the focus group, for the main purpose of collecting 

information and data to be analyzed on a qualitative approach, which would serve as a 

subsidy to build a Matrix Swot, BSC and its strategic map. An unstructured interview was 

also conducted with one of the managers, with the aim of validating the proposed BSC model 

and finding ways to institutionalize such a proposal. Finally, the principles are fundamental 

and are applicable in the implementation of the proposal. 

 

Keywords: Strategic planning. Balanced Scorecard. Public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meio às mudanças de paradigma ocorridas na administração pública ao longo dos 

anos, os aspectos relacionados à melhoria no desempenho organizacional têm se tornado uma 

constante, o que vem levando as organizações públicas a profissionalizarem mais suas ações. 

É nesse viés que a elaboração de um planejamento estratégico torna-se essencial, 

principalmente em tempos de escassez cada vez maior de recursos financeiros e demandas 

sociais ilimitadas. Por essa razão, as organizações devem planejar suas ações ao longo de 

determinado período de tempo, considerando as diversas variáveis inerentes ao ambiente em 

que estão inseridas. Podendo assim, enfrentar um contexto de incertezas e de complexidade, 

na perspectiva de melhorar a qualidade do atendimento das demandas sociais e de ter mais 

transparência nas informações. 

Através do Planejamento Estratégico, as organizações podem definir seus objetivos e 

adotar ações, caso seus resultados não sejam considerados satisfatórios, que se potencializem 

forças, minimizem-se fraquezas, aproveitem-se oportunidades e previnam-se ameaças, 

levando em consideração também a participação dos diversos atores envolvidos em sua 

concepção. Dentro desse contexto, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm despertado 

para a importância do planejamento estratégico como instrumento de desenvolvimento 

organizacional, em que se buscam identificar e propor soluções para os problemas levantados. 

Porém, a implantação desse enfoque estratégico de planejamento em instituições públicas de 

ensino é considerada recente, pois só ocorreu em algumas instituições. Tal fato se deve às 

características inerentes a uma IES, uma vez que há uma gama de objetivos e metas, assim 

como uma pluralidade de concepções a respeito desses ambientes, que dificultam a 

implantação do modelo estratégico de planejamento. 

No caso dos Institutos Federais, como unidades voltadas para a formação técnica, com 

capacitação profissional em diversas áreas e que oferecem, ao mesmo tempo, ensino médio 

integrado ao ensino técnico, cursos técnicos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-

graduação, seus objetivos e metas são difusos, assim como a definição de seus principais 

clientes, porque lida com necessidades variadas, que são entraves na utilização desse modelo 

de planejamento.  

Ressalte-se, porém, que, ao mesmo tempo em que as características inerentes aos 

Institutos Federais dificultam a concepção de um modelo estratégico de planejamento, a atual 

realidade, de demandas sociais cada vez maiores e recursos financeiros escassos para 

satisfazer á essas demandas faz com que as organizações busquem mais mecanismos que 
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possibilitem melhorias no desempenho organizacional. Um desses mecanismos é o Balanced 

Scorecard (BSC), utilizado como ferramenta de operacionalização do planejamento 

estratégico. Apesar de ter sido desenvolvido para organizações do setor privado, o BSC tem 

sido cada vez mais utilizado pela esfera pública, e isso se deve, principalmente, à nova 

realidade e às transformações por que o setor vem passando. 

Ao longo dos anos, o BSC tem sido uma das ferramentas de gestão de desempenho 

com grande destaque. Criado no início dos anos 90, a partir de um estudo desenvolvido de 

forma conjunta com diversas empresas pelo Professor Robert Kaplan, da Universidade de 

Harvard, e por David Norton, consultor da Zona de Boston. O termo “Balanced Scorecard” 

surgiu como proposta de um sistema de medição e desempenho que contemplasse a 

abordagem tradicional de avaliação de resultado através da integração de indicadores 

financeiros com indicadores representativos dos processos internos, da relação entre a 

empresa e os cliente e da capacidade da organização, no que se refere ao aprendizado e ao 

crescimento. Através do BSC, a estratégia organizacional, em termos operacionais, pode ser 

traduzida para objetivos traçados em perspectivas que são controlados através de metas e 

indicadores, para alinhar a organização estratégica, de modo que seja tarefa de todos 

(KAPLAN; NORTON, 1992, 2004). 

Atualmente, o IFPB – Campus Picuí - não dispõe de mecanismo estratégico de 

planejamento, e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é uma ferramenta de 

planejamento elaborada de forma consolidada e que não pode ser considerada estratégica, 

porque não garante a participação de toda a comunidade em seu processo de elaboração. 

Assim, a falta de uma ferramenta, em nível local, que considere as influências do ambiente 

onde se está inserido e que seja capaz de auxiliar o Campus a formular seu planejamento é um 

grande entrave para seu crescimento e estruturação. 

Nesse panorama, este estudo visa, por meio da coleta de informações, elaborar uma 

proposta de planejamento estratégico, através do BSC, para o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Picuí, a fim de que o Campus disponha de 

uma ferramenta de inovação administrativa, por meio da qual possa melhorar seu desempenho 

através do aumento da eficiência, uma possível redução de custos e maior accountability, uma 

vez que, com o uso dessa ferramenta, os membros de uma organização poderão participar 

muito mais, e a sociedade terá mais acesso a essas informações, e o monitoramento dos 

gestores será garantido. Logo, auxiliará o processo de tomada de decisão, e o Campus terá 

uma visão mais competitiva e continuada. 
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Considerando todo o exposto, este trabalho se propõe a solucionar o seguinte 

problema de pesquisa: Quais as adaptações necessárias para operacionalizar o planejamento 

estratégico, por meio do BSC, em uma Instituição federal de ensino, especificamente o IFPB 

– Campus Picuí?  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Na perspectiva de realizar esta proposta de intervenção, foram estabelecidos um 

objetivo geral e três específicos.  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Propor um modelo de planejamento estratégico para o Campus Picuí, do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, através da utilização do Balanced 

Scorecard. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar um diagnóstico estratégico para identificar as oportunidades e as 

ameaças, as forças e as fraquezas; 

 Adaptar as perspectivas do Balanced Scorecard para que se adéque à realidade da 

organização, propondo metas, iniciativas e indicadores sobre todas as perspectivas 

adaptadas; 

 Criar um mapa estratégico do Campus, evidenciando as possíveis relações de 

causa e efeito. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O tema escolhido teve como motivação principal a possibilidade de levar para um 

campus do interior, onde o autor deste trabalho se encontra inserido como servidor técnico-

administrativo, uma ferramenta de planejamento estratégico capaz de promover melhorias em 

seu desempenho, visando melhorar a qualidade do atendimento das demandas sociais, à 

transparência nas informações e a participação dos mais diversos envolvidos com a realidade 

do Campus na construção dessa proposta, para identificar os principais problemas e encontrar 
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formas de solucioná-los, na perspectiva de torná-lo referência em relação a outras unidades 

gestoras da Instituição. 

A relevância do tema Planejamento Estratégico e as contribuições que a metodologia 

do BSC traz para as organizações do setor público são perceptíveis, no entanto não são muitos 

os estudos que versam sobre o tema na área pública. Em pesquisa no site de periódicos da 

Capes, observou-se um total de 42 publicações sobre a temática BSC no setor público, um 

número considerado baixo, se compararmos com a quantidade de estudos sobre BSC e 

planejamento estratégico na área privada (126 publicações). Tal fato demonstra a lacuna de 

estudos sobre a utilização do BSC e do planejamento estratégico em organizações do setor 

público e reforça a importância desta proposta. 

Através da elaboração de uma proposta de planejamento estratégico, formalizada por 

meio do BSC, em um Instituto Federal de Ensino, foram coletados dados que serviram de 

subsídio para nortear a aplicabilidade dessa ferramenta em instituições semelhantes. Além 

disso, esta proposta é um importante instrumento para que gestores de outras instituições 

públicas, sejam elas relacionadas ao ensino ou não, possam conhecer o tema e decidir por 

adotar ou não tais mecanismos, adaptando-os a sua realidade. No que se refere ao local de 

pesquisa desta proposta - o IFPB, Campus Picuí - serão possíveis importantes reflexões e 

análises sobre o Campus, que servirão como mecanismo para os gestores na tomada de 

decisão e colaborarão com o crescimento e o desenvolvimento do Campus.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

  

A revisão bibliográfica inicia-se com uma breve contextualização a respeito da 

reforma do Estado e os três modelos de administração utilizados no setor público, com ênfase 

na administração pública brasileira. Sequencialmente, são apresentados os principais 

conceitos e as características que envolvem o planejamento estratégico e o Balanced 

Scorecard. 

 

2.1 REFORMA DO ESTADO: DA ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA AO MODELO 

GERENCIAL 

 

A Administração Pública, em nível mundial, passou por grandes transformações. No 

decorrer dos anos, houve diferentes formas de se administrar o Estado, sem que nenhuma 

delas seja inteiramente abandonada. De acordo com Bresser (1998), a Administração Pública 

passou por três diferentes modelos de administração: a administração patrimonialista; a 

administração burocrática e a administração gerencial.  

Com o Estado moderno e as teorias do liberalismo, passou-se a distinguir a res pública 

dos bens privados, e a democracia e a administração burocrática emergiram como 

mecanismos de proteção do patrimônio público contra a privatização do Estado. O modelo de 

administração pública burocrática surgiu como um mecanismo de combate à corrupção e ao 

nepotismo patrimonialista, porque, no modelo anterior, o patrimônio das monarquias era 

confundido com o patrimônio público. Esse foi um período com amplas práticas clientelistas, 

e como refere Silveira (2006), um período em que o patrimônio adquirido em razão dos 

tributos não se diferenciava dos bens privados do senhor.  

No Brasil, foi durante o governo de Getúlio Vargas que surgiram as primeiras 

reformas administrativas, com o objetivo de superar o modelo patrimonialista que regia a 

Administração Pública Brasileira. Com a adoção de um modelo burocrático-racional de 

Weber, buscava-se mais eficácia nas atividades administrativas, pois, conforme Secchi 

(2009), foi Max Weber quem examinou e sintetizou as características da burocracia com mais 

afinco. 

Os princípios da administração burocrática foram introduzidos no Brasil por meio da 

criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que representou a 

primeira reforma administrativa, com a implantação da administração pública burocrática. As 

principais realizações do DASP foram: ingresso no serviço público através de concurso, 
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definição de critérios uniformes e gerais de classificação de cargos, organização de serviços 

de pessoal e do seu aperfeiçoamento, administração orçamentária e padronização nas compras 

do Estado e racionalização geral de métodos (WAHRLICH, 1983). 

No modo burocrático de administração, algumas de suas características marcantes são: 

Serviço civil profissional; Dominação racional-legal weberiana e universalismo de 

procedimentos, que deve ser expresso em normas rígidas de procedimento administrativo, 

buscando-se reduzir a incerteza em relação ao processo de tomada de decisão, o que 

aumentou a previsibilidade dos comportamentos. Tal modelo é considerado também a melhor 

maneira de tentar eliminar ou, ao menos, reduzir aspectos como empreguismo, nepotismo, 

corrupção, além de uma importante forma de se estabelecer o Estado de Direito, que é 

mecanismo seguro e efetivo para garantir a execução das leis (BRESSER, 1998). 

Ainda que o modelo burocrático de administração tenha trazido mudanças importantes 

no modo de administração do Estado, principalmente no que se refere à gestão dos recursos 

humanos, e eliminado práticas clientelistas até então vigentes, é importante se destacar a 

criação do Decreto-Lei nº 200, que representou uma tentativa de superar toda a rigidez 

burocrática. No entanto, conforme assevera Bresser (1998), trouxe consequências inesperadas, 

porquanto transferiu as atividades de produção de bens e serviços para autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, que passaram a utilizar empregados 

celetistas e deixaram de realizar concursos e desenvolver carreiras de altos administradores, 

facilitando a volta de antigas práticas patrimonialistas. 

Em meados dos anos 1970, começaram a emergir várias propostas de reforma do 

Estado, pois, conforme Abrúcio (1998), as críticas ao modelo burocrático ficaram mais 

acentuadas, ao mesmo tempo em que a crise financeira se intensificava. O modelo 

burocrático, conhecido como Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social, mostra-se 

aparentemente esgotado. Nesse contexto, o Estado enfrentou uma crise em suas três 

dimensões: econômica, social e administrativa (ABRÚCIO, 2007). Corrobora tal fato uma 

grande crise econômica, que começou a se projetar em quase todo o mundo, nos anos 70 e 

assumiu plena definição durante os anos 80. Isso tornou ainda mais questionável a então atual 

estrutura do Estado. Assim, surgiram várias explicações e teorias a respeito da crise instalada, 

algumas delas apontavam o Estado como responsável pela crise. 

 Nessa perspectiva, vários autores consideram em suas interpretações sobre a 

crise do Estado fatores como: a crise econômica mundial, as inovações tecnológicas; uma 

crise na forma burocrática de se administrar o Estado; a universalização dos direitos sociais 

com mudanças no comportamento dos cidadãos; o déficit de desempenho em termos de baixa 
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qualidade na prestação de serviços; as mudanças no padrão tecnológico, a ineficiência 

gerencial dos serviços e a crise fiscal (ABRUCIO, 1998; BRESSER, 1998; NOGUEIRA, 

1999; MARINI, 2002; COSTA, 2003). 

Em meio às muitas interpretações sobre a crise do Estado, surgiram, como um dos 

principais apontamentos, a crise fiscal e a necessidade de se reformar o Estado para torná-lo 

mais eficiente no atendimento as suas diversas demandas. Devido a essa crise, um conjunto de 

medidas foi posto em prática, visando promover o ajuste estrutural macroeconômico, através 

de medidas de ajuste fiscal, de liberalização comercial e de liberalização de preços, iniciando-

se a reforma do Estado, por meio dos programas de privatização. Tais medidas são 

enquadradas na chamada primeira geração de reformas (BRESSER, 1998). 

Em meados dos anos 90, surgiu uma segunda geração de reformas, uma vez que a 

proposta desprendida nos anos anteriores era ineficaz, tanto no aspecto econômico quanto no 

político. Assim, surgiu a segunda geração, encabeçada pela reforma da administração pública, 

com o objetivo principal de reconstruir o Estado. Destacam-se nesse modelo o fortalecimento 

das instituições, a ênfase na efetividade, o aumento da accountability e a participação social. 

Ainda que o Estado tenha passado por muitas reformas, e todas elas visem à 

modernização, à mudança e, até, à incorporação de novos termos, sempre se tinha de conviver 

com os paradoxos do modelo burocrático de administração, que já não garantia rapidez, boa 

qualidade e custo baixo para os serviços prestados pelo Estado, de modo que o modelo 

burocrático baseado na rigidez de normas e na disciplina dos servidores públicos tornou-se 

incompatível com as necessidades atuais. Nesse contexto, o pressuposto de eficiência e 

racionalidade sugerido pelo modelo não se revelou como ideal, causou muitas distorções e foi 

relacionado, muitas vezes, a aspectos como papelada, rigidez, falta de iniciativa, dentre 

outros. 

Buscou-se, então, promover a reforma do setor público, através da transição de um 

padrão burocrático de administração para um modelo gerencial, com o objetivo de melhorar o 

desempenho governamental. Em meio a esse contexto de mudanças e de modernização, em 

que o Estado, como organização, precisava ser eficiente e efetivo, levando em consideração as 

mudanças em curso de um mundo globalizado, surgiu um novo modelo de administração, 

chamado de Nova Gestão Pública (New Public Management), pautado na preocupação em se 

ter um Estado com mais performance e mais voltado para atender aos cidadãos com melhores 

serviços públicos.  

Esse modelo foi criado em 1979, no Reino Unido, e foi adotado nos Estados Unidos, 

nos anos 80, e se expandiu em países como Austrália e Nova Zelândia e atingiu praticamente 
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a totalidade dos países da chamada Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que chegou ao Brasil em meados dos anos 90, através do Plano Diretor 

de Reforma do Aparelho do Estado (MARINI, 2002).  

Novos conceitos passaram a compor a nova gerência pública, que, conforme Lawrence 

e Thompson (2000), através da adoção dos cinco “Rs” - reestruturação, reinvenção, 

realinhamento e reconceitualização - busca-se como resultado um governo com mais 

capacidade de resposta, mais eficiente e efetivo, em que a procura pela eficiência passa a ser 

uma das preocupações centrais. Em meio a esses novos aspectos, que passaram a fazer parte 

da administração pública, técnicas e métodos até então vigentes apenas em empresas privadas 

passaram a ser uma realidade nas organizações.  

Abrúcio (2007) assevera que o paradigma gerencial de administração se integra a um 

processo de defesa e modernização do setor público, onde conceitos e termos como busca 

contínua da qualidade, descentralização e avaliação dos serviços públicos pelos consumidores 

ou cidadãos se inserem cada vez mais nessa realidade. No entanto, é importante destacar que 

o modelo gerencial de administração não é antônimo de burocracia, uma vez que o primeiro 

apoia-se no segundo em muitos dos seus princípios básicos, como a admissão de pessoal 

através de critérios rígidos, meritocracia na carreira, entre outros aspectos.  

A Nova Gestão Pública operacionalizada no Brasil, através do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, tentou definir as instituições e estabelecer as diretrizes para 

implantar o modelo gerencial de administração no país (BRESSER, 2001). Esse Plano do 

parte do pressuposto de que a administração pública precisava se renovar e que a burocracia 

era um dos principais empecilhos para o Estado brasileiro. 

O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a fazer uma reforma gerencial nos 

anos 90. Ficou à frente de países como Japão e Alemanha. Bresser (2001) aponta como 

resposta para essa questão o fato de que, se a administração for razoavelmente eficiente, será 

menos perceptível a necessidade de mudança. Em países em desenvolvimento como o Brasil, 

onde a sociedade civil é pouco estruturada e as instituições que o tornem resistentes à crise 

são praticamente inexistentes, o ambiente torna-se propício a reformas. 

Um dos principais objetivos da Reforma, com vistas a implantação do modelo 

gerencial de administração, foi o de contribuir para formar um Estado forte e eficiente, onde 

por meio do Plano Diretor buscou-se um avanço em três diferentes dimensões: a institucional, 

a gerencial e a cultural. 
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2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Desde os primórdios, a civilização tem despertado para a importância do 

planejamento, ainda que sua concepção não estivesse definida com clareza. Em 1911, Taylor, 

através de sua obra, Princípios da Administração Científica, já evidenciava que, por meio do 

princípio do planejamento, o critério individual e de improvisação seria substituído. Para ele, 

existia ainda a presunção de que o planejamento das tarefas era um dos elementos para 

obtenção de mais eficiência e produtividade (TAYLOR, 1990). 

Planejar significa pensar antes de agir, de modo sistemático, com um método, 

explicando cada uma das possibilidades e analisando suas respectivas vantagens e 

desvantagens, portanto, é uma ferramenta vital, que, se não sabemos planejar, estamos 

condenados à improvisação (HUERTAS, 1995). Para Drucker (1962), o planejamento é de 

extrema necessidade, uma vez que os administradores precisam sempre estar entre o presente 

e o futuro. Isso se deve ao fato de que, para sobreviver, as organizações devem prosperar no 

presente e crescer ou, ao menos, sobreviver no futuro. Oliveira (2004) complementa dizendo 

que o processo do planejamento é composto de ações que se inter-relacionam e que são 

interdependentes, em busca do alcance de objetivos que foram previamente estabelecidos. 

No enfoque estratégico de planejamento, há diversas definições, e isso se deve a uma 

gama de conceitos e acepções sobre planejamento e estratégia, algumas delas orientadas para 

a administração de empresas ou o chamado planejamento corporativo, de autores como 

Michael Porter (1980) e Henry Mintzberg (2003). Há, também, os orientados para a 

administração pública, como Matus (2006). 

A estratégia, para Porter (1980), está relacionada a ações ofensivas ou defensivas, com 

o intuito de criar uma posição de defesa em uma indústria, para que possa enfrentar as 

chamadas forças competitivas e obter um retorno maior sobre o investimento. Mintzberg 

(2000) defende a definição de estratégia de forma mais ampla, como uma maneira de pensar 

no futuro e baseada nos 5 Ps da estratégia: plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Na 

concepção de Matus (2006), a estratégia pode ser definida como a arte de lidar com a 

incerteza. Para Ansoff (1993), a estratégia envolve regras e diretrizes voltadas para a decisão 

e que orientam todo o processo de desenvolvimento de uma organização. 

Dentre os vários conceitos propostos pelos diversos autores a respeito da estratégia, o 

mais utilizado, para Mintzberg et al (2003, p.39), é o de que a estratégia é como um 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 
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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. 

 

Ao mesmo tempo em que existem diferentes abordagens relacionadas à estratégia, 

notam-se algumas convergências, como a de que a estratégia se relaciona com o futuro e está 

pautada na interação entre a organização e o ambiente.  

Ao longo da história do planejamento estratégico, várias foram as linhas de 

pensamento seguidas, que representavam diferentes fases ou aspectos do pensamento 

estratégico, que é retratado por Mintzberg (2000) em dez escolas de pensamento, com 

diferentes características, sintetizadas no Quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Escolas do pensamento estratégico 

Escola do 

Design 

Foi a primeira escola de pensamento, segundo a qual a base da escola está nos 

elementos da Matriz Swot, através das forças e das fraquezas, das 

oportunidades e das ameaças. O modelo de formulação da estratégia busca a 

adequação entre capacidades internas e possibilidades externas. 

Escola do 

Planejamento 

Nessa escola de pensamento, há uma preocupação maior com o processo de 

formulação da estratégia, que se dá por meio de um processo formal. Há uma 

divisão de responsabilidades, de forma que uma delas recai sobre o executivo 

principal, e a outra, pela execução, fica na prática com os planejadores. 

Escola do 

Posicionamento 

O processo para formular a estratégia se dá através de cálculos analíticos, 

partindo-se de um pressuposto, que é o de que a estratégia se reduz a posições 

genéricas que foram selecionadas através de análise das situações da indústria. 

Escola 

Empreendedora 

Caracteriza-se pela formação da estratégia como um processo visionário, 

focada no papel do empreendedor, que formula estratégias para o negócio. 

Escola 

Cognitiva 

Nessa escola, a estratégia é formulada através de um processo mental, por meio 

do processo cognitivo, que tem lugar na mente do formulador da estratégia. 

Escola de 

Aprendizado 

Parte do pressuposto de que a organização tem natureza complexa e 

imprevisível, e a estratégia é formulada em um processo de aprendizagem. A 

organização tem muitos estrategistas em potencial que estão espalhados por 

toda ela. 

Escola do 

Poder 

Nessa escola, a formulação da estratégia ocorre em meio a um processo de 

negociação, que é emergente e assume mais forma de posições e meios de iludir 

do que perspectivas. 

Escola Cultural 

Relaciona a formulação da estratégia a um processo coletivo, de interação 

social, baseado em crenças e valores que sejam comuns aos membros da 

organização. 

Escola 

Ambiental 

A estratégia é formulada dentro de um processo reativo, considerando as 

respostas esperadas das organizações que enfrentam determinadas condições 

ambientais. 

Escola de 

Configuração 

A formulação da estratégia ocorre em um processo de transformação, e as 

organizações são percebidas como um conjunto de características e 

comportamentos que, no momento em que são transformados, passam por uma 

mudança estratégica. 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2000) 
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Na classificação feita por Mintzberg (2000) das escolas de pensamento estratégico, ele 

procedeu com a segregação entre: escolas de natureza prescritiva - Escola de Design, Escola 

de Planejamento e Escola de Posicionamento – aquelas em que há uma preocupação maior em 

descrever como as estratégias são formuladas; as de natureza descritiva - Escola 

Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola de Aprendizado, Escola do Poder, Escola Cultural 

e Escola Ambiental – que se preocupam mais com a descrição dessas estratégias; e a de 

natureza integradora, formada pela Escola de Configuração, em que há uma combinação entre 

os elementos das duas escolas anteriores. Apesar de cada uma das escolas apresentar ênfases 

diferentes, não há uma única forma de se estabelecer estratégia. 

Como ferramenta da estratégia, o planejamento estratégico visa à integração e à 

articulação entre as diversas áreas de uma empresa, de forma a orientá-las em busca de 

objetivos comuns (MEIRELLES, 2003). Pode ser compreendido como um processo em que a 

organização “define seu futuro desejado e as formas efetivas de fazê-lo acontecer” (ANSOFF, 

1970). Stoner (1985) conceitua o planejamento estratégico como um processo de 

planejamento de longo alcance, empregado com o intuito de definir e de atingir objetivos 

organizacionais. 

Fishmann e Almeida (1991) o consideram como uma “técnica administrativa” que, por 

meio da análise do ambiente da organização, cria para ela a consciência das oportunidades e 

das ameaças, os pontos fortes e os fracos, a fim de cumprir sua missão e de estabelecer a 

direção da organização para aproveitar oportunidades e reduzir riscos. 

Para Oliveira (2004), o principal objetivo do planejamento estratégico deve ser de 

direcionar as ações de maneira que se alcancem os objetivos que foram estabelecidos, 

compreender a missão, a visão, os valores e as metas da organização por todos os funcionários 

e que se estabeleça uma agenda capaz de determinar prioridades e coordenar os planos de 

ação. 

Dentro dessa perspectiva, identificar a missão, a visão e os valores de uma 

organização é um dos importantes passos no processo de construção do planejamento 

estratégico, uma vez que, com a identificação desses aspectos, podem-se direcionar as 

atividades da organização para atingir seus objetivos e atender às principais demandas de seus 

clientes, para mostrar aos seus funcionários, seus clientes e à sociedade seu propósito 

organizacional e a direção a ser seguida pela organização. 

A missão pode ser conceituada como “uma declaração concisa, com foco interno, da 

razão de ser da organização, do propósito básico para o qual direcionam suas atividades e dos 
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valores que orientam as atividades dos empregados” (KAPLAN; NORTON, 2004). Para 

Campos (1996), a missão é definida nos fins e será determinada com os olhos voltados para 

fora da organização, sempre em direção às pessoas, uma vez que a missão fundamental de 

qualquer negócio é sempre de satisfazê-las e definirá seu papel na sociedade. 

A visão, de acordo com Kaplan e Norton (2004), é uma ferramenta que aponta tanto 

para o mercado quanto para a sociedade e as metas, sempre de forma clara, as quais são de 

médio e longo prazos e a maneira como a organização quer ser percebida pelo mundo. Para 

Campos (1996), a visão é estabelecida com base nas funções consideradas fundamentais de 

uma empresa, o que corresponde a um grande sonho de futuro, que serve como um rumo geral 

e resume as pretensões da organização, de modo que se saiba onde se pretende chegar, para 

que todos a visualizem. Possibilita também entender o que precisa ser modificado na 

organização ou o que precisa ser alterado, de modo que sua visão seja consolidada. 

Por meio do planejamento estratégico, a organização, através da análise do ambiente, 

cria consciência de suas oportunidades e ameaças para o cumprimento de sua missão e 

estabelece o propósito de direção, que deve seguir para aproveitar oportunidades e evitar 

riscos. Esse é o propósito relacionado à visão da organização (FISCHMANN E ALMEIDA, 

1991). 

Os valores devem estar integrados à missão e à visão e podem estar definidos de 

maneira formal ou não pela organização, o que, conforme Niven (2005), consiste nos 

princípios que conduzem uma organização, ou seja, em que ela acredita ser importante em sua 

essência, determinando a forma como a organização espera que todos que nela trabalhem 

conduzam suas atividades em busca dos objetivos organizacionais. No processo de construção 

do planejamento estratégico de uma organização, a definição ou, ao menos, a revisão da 

missão, a visão e os valores são essenciais. E esses três importantes pontos devem ser 

compartilhados e compreendidos por todos na organização.  

São várias as metodologias propostas pela literatura a respeito do planejamento 

estratégico, no entanto, apesar das diferentes abordagens, há muitos pontos em comum. De 

acordo com Oliveira (1998), alguns dos principais pontos em comum seria o direcionamento 

dos esforços de uma organização, além do estabelecimento de uma chamada agenda de 

trabalho, para determinado período de tempo, para que se trabalhe sobre prioridades que 

foram previamente estabelecidas. 

O quadro a seguir apresenta, de forma sintetizada, as metodologias propostas por 

diferentes autores referentes ao processo de planejamento estratégico. 
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Quadro 2 – Processo de planejamento estratégico na visão de diferentes autores 

Fischmann (1987) 

Dividido em oito diferentes etapas, segregadas em dois estágios. Antes de 

dar início à primeira etapa, existe a chamada etapa zero, que consiste em 

avaliar tanto a necessidade quanto a possibilidade de se elaborar o 

planejamento. No primeiro estágio, o planejamento estratégico é feito por 

meio de cinco diferentes etapas, iniciando com a análise interna e a externa 

e finalizando com a seleção das estratégias. O estágio seguinte consiste em 

preparar e acompanhar o planejamento construído na etapa anterior. 

Oliveira (1991, 

1998) 

O processo de planejamento estratégico é realizado em cinco fases: a fase 

um é a de formulação das estratégias e antecedida pela realização das 

atividades de diagnóstico, quando se estabelecem a missão, o 

desenvolvimento de cenários e a identificação dos objetivos. Finaliza-se 

com o controle e a avaliação das estratégias implementadas. 

Certo & Peter 

(1993) 

Para os autores, o processo é uma série de três etapas que são contínuas e 

cíclicas: planejamento, implementação e controle. A etapa de planejamento 

envolve a análise do ambiente, o estabelecimento da diretriz organizacional 

e a formulação da estratégia. Nas etapas seguintes, há a implementação e o 

controle da estratégia respectivamente. 

Thompson Jr & 

Strickland III 

(2000) 

A elaboração da estratégia para construir o planejamento envolve cinco 

diferentes tarefas que se inter-relacionam, iniciando com o 

desenvolvimento da visão estratégica e missão do negócio e finalizando 

com a revisão do desenvolvimento e das correções necessárias das tarefas 

anteriores. 

Almeida (2001) 

O processo de planejamento estratégico se dá em diferentes fases: 

orientação, diagnóstico, direção, viabilidade e operacional. Inicia-se com a 

fase de orientação, em que se identificam a missão e a vocação. Em 

seguida, vem a etapa de diagnóstico, com a identificação de aspectos 

internos e a análise ambiental, além do campo de atuação e conhecimento 

da estratégia vigente. Na fase de direção, são escolhidos as estratégias e os 

objetivos, partindo-se, então, para a etapa de viabilidade, seguida da 

chamada etapa operacional, que é a etapa de formalização das 

metodologias estabelecidas. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em meio a toda a literatura que versa a respeito de estratégia e planejamento, há 

muitas definições e conceitos, no entanto, no que se refere à metodologia de construção do 

planejamento, mais especificamente nas etapas necessárias, existem muitas convergências, 

ainda que ocorram etapas e ordens de apresentação distintas. Há certo consenso entre os 

autores quanto às etapas e às atividades, que são: de diagnóstico, seleção da estratégia e 

planejamento sobre como devem ser aplicadas. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

O diagnóstico estratégico, segundo Ansoff e McDonnell (1993), é o procedimento 

necessário para responder a duas perguntas: Como diagnosticar os desafios ambientais futuros 
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com os quais a empresa se defrontará?; Como determinar a reação estratégica da empresa que 

garantirá o sucesso? Corrobora essa perspectiva a visão de Oliveira (1998), segundo o qual o 

diagnóstico estratégico é uma atividade que determina “como se está” ou “onde se está”. Isso 

requer duas análises a serem realizadas de maneira integrada - uma interna e outra externa – 

para determinar a situação atual de uma organização. Essa análise é a base para o processo de 

elaboração da estratégia. 

Através do diagnóstico, podem-se descobrir aspectos importantes relacionados a sua 

organização, alguns deles sob seu total controle e voltados para dentro, enquanto outros 

voltados para uma visão externa. Assim, podem-se reformular ou criar estratégias que se 

adéquem bem mais à realidade em que estão inseridas. 

Para que o diagnóstico seja considerado completo, deve considerar o ambiente da 

organização e todas as suas variáveis pertinentes, a fim de identificar suas possíveis ameaças e 

oportunidades, para que sejam evitadas e usufruídas respectivamente, além de conhecer seus 

pontos fortes e fracos, agindo de forma integrada, contínua e sistêmica (OLIVEIRA, 2004). 

As forças ou os pontos fortes da organização são as variáveis internas e controláveis que 

propiciam as condições favoráveis em relação ao seu ambiente (REZENDE, 2008). 

Weihrich (1982) define as forças como as competências consideradas mais fortes e 

com mais destaque e relevância, relacionadas à parte interna de uma organização, ou seja, ao 

seu ambiente interno. As fraquezas envolvem os aspectos negativos da organização, que 

podem ser controlados e considerados relevantes na construção do planejamento estratégico 

(MARTINS, 2007). Nas fraquezas, são considerados os aspectos que estão sob a influência da 

organização, porém atrapalham, ou, de certa forma, não auxiliam a gerar vantagem 

competitiva. Algumas questões podem ser utilizadas com o intuito de que os pontos fracos 

sejam identificados, as questões que busquem identificar aspectos que a organização possam 

melhorar, aspectos reclamados pelos clientes, áreas com menos recursos, dentre outras 

questões (WEIHRICH, 1982). 

As oportunidades são forças externas a uma organização e que exercem influência 

positiva sobre ela. Weihrich (1982) explana que, em muitos casos, as oportunidades estão 

relacionadas a ações do governo, seja através de políticas públicas ou por meio da escolha de 

investimentos em determinada área. Além disso, aspectos como aumento de poder de compra, 

melhoria de renda, entre outros, estão relacionados a oportunidades para uma organização. 

As ameaças são aspectos negativos relacionados a forças externas, que podem 

impactar o sucesso de uma organização. São consideradas como um desafio que foi conferido 

à organização e que pode deteriorar sua capacidade de gerar riqueza ou de atingir suas metas 
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(MORAIS, 2008; WEIHRICH, 1982). 

O quadro abaixo sintetiza os conceitos e os exemplos referentes a cada um dos fatores 

de uma análise swot. 

 

Quadro 3 – Conceitos e exemplos dos fatores de uma análise Swot 

Fatores Conceito Exemplos 

Pontos fortes (strengths) 

São fatos, recursos, reputação ou 

fatores identificados com o 

ambiente interno, que podem 

significar uma vantagem da 

organização em relação aos 

concorrentes/ ou um diferencial 

no cumprimento de sua missão; 

recursos ou capacidades que a 

organização pode usar 

efetivamente para alcançar seus 

objetivos. 

Recursos financeiros, liderança, 

abertura a mudança, clima 

organizacional, tamanho e 

lealdade da base de clientes, itens 

de diferenciação de produtos e 

serviços, margem de retorno, 

economia de escala. 

Pontos fracos 

(weakness) 

São deficiências ou limitações que 

podem restringir o desempenho da 

organização, identificados com o 

ambiente interno. 

Inabilidades técnicas ou 

gerenciais, inadequado controle de 

custos, obsolescência de métodos 

e/ ou equipamentos, 

endividamento incompatível com 

o fluxo de caixa, falta de 

definições estratégicas, 

vulnerabilidade à competição. 

Oportunidades 

(opportunities) 

São fatos ou situações do 

ambiente externo que a 

organização poderá explorar com 

sucesso 

Novas tecnologias, tendências de 

mercado, novos mercados, novos 

produtos, créditos facilitados, 

alianças estratégicas, produtos 

complementares. 

Ameaças (threats) 

Antítese das oportunidades, são 

situações do ambiente externo 

com potencial de impedir o 

sucesso de uma organização 

Legislação restritiva, taxas de 

juros, abertura de mercado. 

Fonte: Silveira (2001, p.214) 
 

A análise dos pontos fortes e fracos com a posterior análise de oportunidades e 

ameaças denomina-se análise swot, que segundo Ansoff (1990) explana, tem duas finalidades, 

sendo uma delas a de se identificar as deficiências tanto nas competências como nos recursos 

da empresa e que podem ser corrigidas e a outra finalidade, a de identificar os pontos fortes 

que a empresa pode explorar. 

A análise Swot consiste em uma ferramenta capaz de fazer análise de ambientes, 

sendo empregada como instrumento para a gestão e para a elaboração do planejamento 

estratégico de uma organização. É considerada um sistema simples capaz de posicionar ou 

verificar a posição estratégica de uma organização no ambiente em que está inserida 
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(DAYCHOUW, 2007). 

Por meio dessa análise, a organização pode avaliar seu posicionamento estratégico e 

obter informações vitais para o processo de planejamento estratégico (SILVEIRA, 2001). 

O produto de uma análise swot é um conjunto de informações a respeito de 

oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, de modo que se decida sobre as 

oportunidades que serão aproveitadas, quais ameaças enfrentadas, quais os pontos fortes 

fortalecidos e os pontos fracos minimizados. 

Na análise swot, há uma combinação entre os quatro aspectos – forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças – estruturada em duas colunas: de um lado, os aspectos e as 

características positivas, e, do outro, pontos e características negativas, o que possibilita que 

cada um dos eixos seja relacionado, para que as oportunidades e as ameaças provenientes do 

âmbito externo sejam relacionadas com as forças e as fraquezas advindas do ambiente interno, 

o que, segundo Dyson (2004), resulta em quatro zonas que funcionam como indicadoras da 

situação de uma organização. 

Na análise dos pontos fortes e dos fracos, das ameaças e das oportunidades, existem 

nomenclaturas usadas por alguns autores que consistem na junção dos fatores. Boone e Kurtz 

(1998) empregam termos como alavancagem, problema e vulnerabilidade. O primeiro é a 

junção de um ponto forte com uma oportunidade; o segundo, a relação entre as ameaças e o 

ponto fraco; e o terceiro, a ameaça a um ponto forte da organização. Tais nomenclaturas são 

importantes, porque, na análise Swot, o cruzamento de informações entre os diferentes 

aspectos possibilita que seja feito um planejamento estratégico para determinada organização, 

com o delineamento de diferentes estratégias de reforço, defensiva, entre outras.  

 

2.4 BALANCED SCORECARD 

 

Em meados de 1990, o Balanced Scorecard (BSC) foi criado através de um estudo 

desenvolvido em diversas empresas, pelo Professor Robert Kaplan, da Universidade de 

Harvard, juntamente com David Norton, consultor da zona de Boston, que, até então, estavam 

preocupados em descobrir um método para medir o desempenho nas organizações, já que a 

medição de desempenho empresarial, com foco na contabilidade financeira, era considerada 

obsoleta e limitada no que se refere à mensuração de ativos intangíveis (PINTO, 2005; 

KAPLAN; NORTON, 1992). 

O BSC surgiu, então, como uma alternativa para as limitações dos sistemas 

tradicionais de avaliação de desempenho e, com o decorrer dos anos, passou a ser considerado 
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uma importante ferramenta de gestão estratégica, porquanto mais do que um exercício de 

medição, traz melhorias para diferentes áreas, relacionadas a produtos, a clientes, a serviços, 

entre outros (KAPLAN; NORTON , 1992; 1993). Porém, as concepções e as funções do BSC 

demonstram que ele não é direcionado apenas ao processo de tomada de decisão, e ao longo 

dos anos, seu conceito tem evoluído. Ramos (2006) considera uma linha de evolução do BSC, 

cuja primeira fase é o período iniciado em 1990, durante a pesquisa de Robert Kaplan e David 

Norton, em que se buscava um sistema de medição de desempenho que fosse capaz de servir 

de guia, levando-se em consideração as diferentes áreas sem privilégios a nenhuma delas em 

razão da outra.  

A segunda fase é a que contempla a relação entre BSC e administração estratégica 

empresarial, por meio da publicação de um livro de Kaplan e Norton e de um artigo publicado 

em 1996, que apresenta a utilização do BSC como um sistema gerencial estratégico (RAMOS, 

2006). A terceira fase é aquela em que as empresas que implementaram o BSC aperfeiçoam o 

método, transformam-no em um sistema de gestão e direcionam a organização efetivamente 

para a estratégia, traduzindo-a em termos operacionais, o alinhamento da organização à 

estratégia e a mobilização por meio da liderança executiva (RAMOS, 2006). 

Para Costa (2001), as classificações do BSC como sistema de mensuração de 

desempenho e de gestão estratégica são inapropriadas, porque, na visão do autor, o termo 

mais adequado é sistema, em um sentido mais amplo e de suporte para a tomada de decisão, já 

que pretende reunir elementos para assim poder acompanhar o cumprimento da estratégia. 

Porém, com o passar dos anos, o termo BSC foi evoluindo, saiu do seu foco inicial na 

mensuração de desempenho e partiu para algo mais amplo, relacionado à visão estratégica de 

uma organização, mas sem focar apenas a tomada de decisão. Nessa perspectiva, Pinto (2005) 

destaca que as potencialidades e as versatilidades a respeito do BSC fizeram com que ele 

integrasse três diferentes capacidades: a de um sistema de medição, uma ferramenta de 

comunicação e um sistema de gestão estratégica. 

O principal objetivo do BSC é de alinhar o planejamento estratégico com as ações 

operacionais de uma organização, por meio das seguintes práticas: esclarecer e traduzir a 

visão e a estratégia; comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, 

estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; e melhorar o feedback e o aprendizado 

estratégico. Além disso, o BSC deve dispor dos seguintes componentes: objetivos 

estratégicos, ou seja, aquilo que deve ser alcançado, considerado importante para o sucesso de 

uma organização; indicadores para mensurar como será medido e acompanhado o alcance de 

determinado objetivo; meta, ou nível de desempenho; e plano de ação, que consiste em 
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programas de ação necessários para se alcançarem os objetivos previamente definidos 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O BSC busca, então, traduzir a visão e a estratégia de uma organização em objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas, dentro de quatro diferentes perspectivas, de acordo com 

Kaplan e Norton (1997): perspectiva financeira, perspectiva dos clientes, perspectiva dos 

processos internos e perspectiva do aprendizado e do crescimento.  

A perspectiva financeira consiste em evidenciar os resultados financeiros, de modo 

que suas medidas indiquem se a estratégia da empresa, tanto sua implementação quanto sua 

execução, estão contribuindo para melhorar seus resultados, porque o desempenho de 

qualquer empresa é motivado por sua rentabilidade, que é derivada do negócio e da posição 

que ocupa no âmbito de sua competência. Essa perspectiva serve de foco para as outras, e as 

medidas tomadas em outras diferentes perspectivas culminam com a melhoria de seu 

desempenho financeiro (KAPLAN; NORTON, 1997; PORTER, 2004). 

Na perspectiva dos clientes, são identificados os principais segmentos de mercado, 

assim como o ramo dos clientes em que a organiza atua. Essa perspectiva está diretamente 

relacionada à continuidade de uma organização, porquanto, através dela, é possível descobrir 

as necessidades de seus potenciais clientes e satisfazê-las, porque tanto a satisfação quanto a 

retenção de um cliente são forças que impulsionam as organizações que desejam sobreviver e 

progredir (KAPLAN; NORTON, 1997; CAMPOS, 1998). 

A perspectiva dos processos internos consiste em identificar fatores que atraiam, 

mantenham e valorizem os clientes, e os processos internos são responsáveis por ações 

implementadas dentro da organização. No BSC, recomenda-se que seja definida uma cadeia 

de valor completa, que vai desde os processos internos, que se iniciam com a identificação das 

necessidades atuais e futuras dos clientes e o desenvolvimento de novas soluções para essas 

necessidades, passam pela entrega dos produtos e pela prestação de serviços aos clientes já 

existentes, até o serviço de pós-venda, que é a oferta de serviços que complementam o valor 

proporcionado aos clientes pelos produtos ou serviços de uma empresa (KAPLAN; 

NORTON, 1997). 

Já a perspectiva do aprendizado e do crescimento é o alicerce para o alcance dos 

objetivos das outras diferentes perspectivas, uma vez que, por meio das perspectivas 

anteriores, revela-se onde a empresa deve se destacar para obter um desempenho excepcional, 

enquanto, na perspectiva de aprendizado e crescimento, procura-se identificar a infraestrutura 

de que a organização necessita para obter um desempenho excepcional. A elaboração do BSC 

revela três diferentes categorias de objetivos para essa perspectiva: a capacidades dos 
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funcionários, a capacidade dos sistemas de informação e a motivação, empowerment e 

alinhamento (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Kaplan e Norton (2004) acrescentam que as quatro diferentes perspectivas 

apresentadas têm sido consideradas adequadas para a maioria das organizações, no entanto 

devem ser consideradas apenas como um modelo, e não, como uma “camisa de força”, 

porque, como refere Giuntini (2003), não existe nenhum estudo que comprove que as quatro 

perspectivas sejam suficientes e definitivas, em alguns casos, é preciso agregar uma ou mais 

perspectivas, a fim de complementar a realidade de uma organização.  

Definidas as perspectivas do BSC, uma das etapas fundamentais em sua construção é a 

de elaboração do mapa estratégico, que, segundo Kaplan e Norton (1997), é a descrição da 

estratégia de uma organização através de objetivos relacionados entre si e distribuídos nas 

quatro dimensões. Assim, os objetivos estratégicos da organização, nas quatro perspectivas, 

são determinados pelo mapa estratégico através de relações de causa e efeito. 

A Figura 1 representa um modelo de mapa estratégico, em que se evidenciam as 

relações entre as diferentes perspectivas. 

 

Figura 1 – Modelo de mapa estratégico 

 
Fonte: Kaplan & Norton (2004) 

 

Segundo Ramos (2006), o mapa estratégico mostra como a estratégia liga ativos 

intangíveis a processos que criam valor para os clientes, através da aprendizagem, da 

disseminação de conhecimentos e do aperfeiçoamento dos processos internos. O mapa 
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estratégico permite que as relações de causa e efeito se tornem explícitas e mostrem o efeito 

que gera em determinada perspectiva em detrimento de uma causa em relação à outra 

respectivamente. 

Outro importante ponto que compõe o BSC, além da estruturação do mapa estratégico, 

é a definição de indicadores, a partir dos quais vai ser medido e acompanhado o sucesso de 

cada objetivo. Kaplan e Norton (1997) entendem que um bom balanced scorecard deve 

conter uma combinação de resultados com impulsionadores de desempenho, todos ajustados à 

estratégia. Os indicadores devem estar pautados no planejamento estratégico de uma 

organização e devem ser incluídos fatores de sucesso. Eles auxiliam uma organização a 

direcionar seus esforços para a estratégia e devem ser escolhidos cuidadosamente para não 

distorcer o desempenho organizacional (RAMOS, 2006).  

Os indicadores também servem para comunicar a estratégia a toda a organização 

(KAPLAN; NORTON, 2000). Podem ser utilizados tanto indicadores financeiros quanto não 

financeiros. Através da escolha de alguns indicadores, é preciso determinar qual o 

desempenho esperado da organização sobre as metas definidas. 

Na construção do BSC, é importante definir, além dos objetivos, do mapa estratégico e 

dos indicadores, as metas, que consiste no nível de desempenho esperado pela organização, 

por meio da qual é possível quantificar o nível de desempenho a ser atingido, para que um dos 

objetivos traçados seja cumprido. Segundo Carvalho (2006), as metas consistem em 

determinado nível de melhoria necessário para que seja alcançado determinado objetivo 

dentro de uma respectiva perspectiva, diretamente relacionado aos indicadores. 

Associadas às metas, as iniciativas estratégicas são um conjunto de ações por meio das 

quais se visa alcançar objetivos. As iniciativas devem ter funcionários, equipes ou até mesmo 

setores responsáveis por sua execução, além de início e conclusão preestabelecidos 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

O quadro abaixo apresenta cada um dos elementos explanados do BSC. 
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Quadro 4 – Componentes do BSC 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativa 

O que deve ser 

alcançado? 

Como será 

medido? 

Qual o nível de 

desempenho 

esperado? 

Quais ações são 

necessárias para o 

alcance dos 

objetivos? 

Fonte: Adaptado do BSCOL, 2000. 

 

Descrita, então, a estratégia e construído o mapa estratégico com as relações de causa 

e efeito, além de definidos os objetivos, indicadores, metas e as iniciativas, formaliza-se o 

Balanced Scorecard. 

 

2.5 BALANCED SCORECARD APLICADO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS  

 

Em meio aos bons resultados advindos da utilização do BSC no setor privado, as 

organizações do setor público têm despertado para a importância dessa ferramenta como um 

mecanismo capaz de servir à gestão, de modo que se possa implementar e avaliar a execução 

da estratégia em um segmento alheio à área privada. Além disso, seu baixo custo na 

implementação e a probabilidade de trazer melhores resultados têm feito com que ele passasse 

a ser cada vez mais adotado pelas diferentes organizações públicas (PINTO, 2004). 

Kaplan e Norton (1997) referem que o BSC pode facilmente ser adaptado a qualquer 

tipo de organização, seja ela pública ou privada, no entanto são necessárias algumas 

adaptações, tendo em vista que a maior diferença entre a aplicação do BSC entre o setor 

público e o privado tem sido o cliente:  

 

Esses são guinados ao topo dos mapas estratégicos do Balanced Scorecard nas 

organizações governamentais e nas entidades sem fins lucrativos, uma vez que, em 

última instância, a prestação dos serviços eficazes aos clientes explica a própria 

razão de ser da maioria das entidades governamentais e sem fins lucrativos 

(KAPLAN; NORTON, 2000, p.172-173). 

 

Assim, a utilização dessa ferramenta em organizações do setor público requer algumas 

adaptações, porque, devido às suas características, o aspecto financeiro não deve ficar no 

topo, já que esse não é seu principal objetivo e abre espaço para sua finalidade maior - a de 

prestar serviços eficazes aos seus clientes. 

Kaplan e Norton (2000) asseveram que a difusão do BSC em organizações públicas 

teve grande impulso a partir de experiência na cidade norte-americana de Charlotte, localizada 

na Carolina do Norte nos EUA, na década de 1990, quando foi adotada uma administração 
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mais voltada para o cidadão. Paz (2003) constatou, em sua pesquisa avaliativa a respeito do 

BSC em governos internacionais, especificamente na cidade de Charlotte, na Carolina do 

Norte, que foram várias as contribuições para a cidade, como a integração entre a estrutura 

administrativa visando à consecução de objetivos organizacionais, assim como outras 

vantagens. 

Por meio de sua adaptação para o setor público, Kaplan e Norton (1997) afirmam que 

o BSC contribui para que a administração pública potencialize sua principal função, que é a 

de prestar serviços eficazes para a população, permitindo também que ocorra comunicação 

entre os funcionários e a sociedade sobre seus diversos resultados. Porém, existem algumas 

discrepâncias entre o setor público e o privado que devem ser levadas em conta na adaptação 

do BSC. Uma delas diz respeito ao aspecto financeiro, que, dentro das organizações públicas, 

resume-se ao orçamento. Conforme Ghelman (2006), na área pública, é de extrema 

necessidade que a perspectiva financeira /orçamento saia do topo do BSC e vá para a base, 

porque, através dessa perspectiva na base, é provável que a organização funcione melhor, já 

que a boa execução dos objetivos relacionados à perspectiva financeira impacta também em 

outras perspectivas. Todavia a simples inversão não é suficiente, por isso deve haver uma 

vinculação entre a perspectiva financeira e o aperfeiçoamento da gestão por meio de 

dimensões focadas em eficiência, eficácia e efetividade. 

Na perspectiva do aprendizado e do crescimento, o pesquisador Ghelman (2006), em 

seu trabalho de adaptação do BSC ao setor público, desmembrou em outras duas: a de pessoas 

e a de modernização administrativa. Justifica-se essa segregação da perspectiva do 

aprendizado e crescimento com a criação da perspectiva de pessoas porque o 

desenvolvimento de recursos humanos sustenta, hoje, todo o processo, e somente através das 

pessoas é que uma organização pode conseguir o resultado esperado, para que haja uma 

mudança comportamental daqueles que compõem a organização. Quanto à perspectiva de 

modernização administrativa, em meio ao contexto de mudanças pelas quais o setor vem 

passando ao longo dos anos, em busca de resultados e de melhoria no desempenho 

organizacional, através de práticas gerenciais de administração, compreendem-se sua criação 

e a segregação do modelo original. 

Kaplan e Norton (2000) concebem a perspectiva de processos internos como aquela 

em que os gestores devem identificar os processos chamados de chaves da organização, assim 

como o processo de inovação. Nessa perspectiva, só que em âmbito da administração pública, 

Ghelman (2006) condiciona tanto o aperfeiçoamento do processo existente quanto o processo 

de inovação ao aumento da eficiência, de forma que é por meio da racionalização de recursos 
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que o Estado atende de forma satisfatória seus contribuintes. 

Em relação à perspectiva do cliente, nos modelos propostos por Ghelman (2006) e por 

Félix (2011), a perspectiva original de BSC é adaptada, visto que, no modelo vigente no setor 

público, os clientes são algo mais amplo, pois envolvem toda a sociedade que lida, de forma 

indireta ou direta, com a administração pública, ao contrário dos clientes provenientes do 

setor privado, que são apenas um conjunto formado por consumidores que adquirem 

determinado produto ou serviço. Kaplan e Norton (2010) defendem que tanto os cidadãos 

quanto os beneficiários de serviços prestados por organizações do setor público devem ocupar 

o topo do mapa estratégico, porquanto o sucesso de uma organização está relacionado à 

eficácia na prestação de serviços. No modelo de Ghelman (2006), especificamente, há uma 

particularidade em relação à perspectiva do cliente, que consiste em dividir essa perspectiva 

em uma que seja focada na qualidade de determinado produto ou serviço para o cliente, e 

outra, relacionada à sociedade/ao cidadão, que consiste em avaliar e efetivar a ação pública. 

Tomando como base o modelo de adaptação de BSC ao setor público de Ghelman 

(2006), a figura a seguir demonstra cada uma das perspectivas utilizadas. 

 

Figura 2 – Modelo de BSC adaptado por Ghelman e Costa (2006) 

 
Fonte: Ghelman e Costa (2006, p.8) 

 

Em sua adaptação, o modelo proposto pelos autores ganha seis perspectivas, ao 

contrário das quatro originais de Kaplan e Norton. Isso se deve ao desmembramento da 

perspectiva de aprendizado e crescimento: pessoas e modernização administrativa, além da 

criação de uma nova perspectiva de sociedade/cidadão. A perspectiva finanças/orçamento fica 

na base, e, no topo, a perspectiva de sociedade/cidadão. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados e as etapas 

para operacionalizar esta proposta. A classificação metodológica da pesquisa é de grande 

relevância, porque, embora se trate de uma proposta de intervenção, todas as etapas que 

antecedem sua operacionalização referem-se a uma pesquisa, que deve obedecer às 

classificações metodológicas pertinentes. 

Assim, inicia-se com a caracterização da pesquisa realizada, destacando-se o tipo de 

pesquisa adotado bem como suas principais características. Em seguida, definem-se as 

técnicas para a coleta dos dados, o universo e o tamanho da amostra e a técnica de análise dos 

dados. Por fim, apresentam-se as etapas para o desenvolvimento da proposta de planejamento 

estratégico.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Tomando como base a taxonomia apresentada por Vergara (2011), a pesquisa é 

classificada quanto a dois aspectos: os fins e os meios. Quanto aos fins, classifica-se em 

aplicada e descritiva. Trata-se de uma pesquisa aplicada, uma vez que é motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos, sejam eles imediatos ou não, com uma 

finalidade prática (VERGARA, 2000). E descritiva, porque seu objetivo primordial é de 

descrever os principais aspectos relacionados à aplicação do BSC em organizações do setor 

público. Segundo Triviños (1987) e Gil (2010), esse tipo de estudo busca descrever os fatos e 

os fenômenos de determinada realidade ou estabelecer relações entre variáveis.  

No que diz respeito aos meios, é uma pesquisa documental, aliada a uma pesquisa-

ação, que Thiollent (2008) define como um tipo de pesquisa que é diretamente relacionado a 

determinada ação ou resolução de um problema, de modo que os participantes e os 

pesquisadores estejam envolvidos em um modo cooperativo ou participativo. Através da 

pesquisa bibliográfica e documental, o principal objetivo é de proporcionar fundamentação 

teórica apoiando-se em fontes documentais para o desenvolvimento da proposta de 

planejamento, que contará com o envolvimento não só do pesquisador, mas também dos 

participantes representativos da atual situação ou problema. 
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3.2 COLETA DOS DADOS 

 

As informações foram coletadas através das técnicas de pesquisa documental, 

entrevista e realização de grupo focal. A pesquisa documental, segundo Vergara (2005), é 

feita através de documentos que se encontram em órgãos públicos e privados ou na guarda de 

pessoas. Foram coletados dados através de fontes como documentos referentes ao PDI e 

regimentos, em busca de informações a respeito da estrutura organizacional, do perfil 

institucional, da síntese histórica, da missão e da visão da Instituição, entre outros dados 

referentes ao Campus Picuí e ao IFPB, com o objetivo principal de servir de subsídio para o 

desenvolvimento da proposta.  

A entrevista, conforme explanado por Gil (2008), é uma técnica por meio da qual o 

investigador se apresenta ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obter 

dados que interessem à investigação. Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas do tipo 

semiestruturada (Apêndice A), gravadas com autorização prévia de todos os participantes, 

com o fim de evidenciar o diagnóstico estratégico do Campus formalizado por meio da 

construção da matriz swot, um mecanismo importante de fonte de dados para a construção do 

BSC. Foi realizada também uma entrevista do tipo não estruturada, que é definida por 

Richardson (1999) como a que é totalmente aberta e pautada na flexibilidade e na busca do 

significado segundo a concepção do entrevistado. 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa utilizada para coletar dados, através da 

interação de um grupo sobre determinado tópico definido pelo pesquisador (MORGAN, 

1996). Corroborando a definição anterior, Vergara (2004) explana a respeito dos grupos 

focais de forma mais detalhada e define-os como um grupo reduzido de pessoas em que o 

pesquisador discute sobre determinado problema a ser identificado, com o intuito de obter 

mais informações sobre esse problema, dando-lhe um foco, afunilamento, uma direção ao 

conteúdo dos instrumentos de coleta dos dados.  

O modelo de BSC adotado foi o desenvolvido por Ghelman e Costa (2006), que, ao 

elaborar sua proposta de adaptação, consideraram os preceitos da Nova Gestão Pública e as 

especificidades do setor público. A escolha por esse modelo se justifica por acreditar que é o 

mais adequado para a realidade do Campus e os novos preceitos da gestão, porquanto 

apresenta perspectivas relevantes, como modernização administrativa e gestão de pessoas. 

Três perspectivas do modelo original desenvolvido por Kaplan e Norton foram mantidas e 

acrescentadas outras, o que resultou em seis diferentes perspectivas, a saber: da 

sociedade/cidadão, dos clientes, dos processos internos, da modernização administrativa, das 
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pessoas e das finanças/orçamento.  

Por meio da adaptação das perspectivas do BSC e da realização do grupo focal, foi 

elaborado o mapa estratégico do Campus, com base na missão e na visão do IFPB, coletadas 

através de consulta ao PDI da Instituição. 

 

3.3 AMOSTRA E UNIVERSO 

 

A amostra escolhida para a realização das entrevistas e do grupo focal foi a não 

probabilística por conveniência, em que se decide intencionalmente, e não, de forma aleatória, 

considerando condições como os sujeitos essenciais no ponto de vista do investigador, 

facilidade para se encontrar as pessoas, entre outros critérios estabelecidos (TRIVIÑOS, 

1995). 

Para a realização das entrevistas, foi definido como principal critério de seleção as 

pessoas que ocupam papéis estratégicos, de liderança e que sejam, de certa forma, 

representantes de um grupo. No segmento formado por servidores técnico-administrativos e 

docentes, o critério foi de que deveriam ocupar funções de coordenação. Portanto, foram 

entrevistados onze docentes e nove técnico-administrativos. Essa seleção se justifica porque, 

em cada coordenação, existe a figura do coordenador, que exerce um papel estratégico de 

responsável por gerir todas as competências relacionadas ao seu setor e é o chefe imediato dos 

servidores que estão lotados em sua coordenação ou vinculados a ela. 

No segmento formado por discentes, foi entrevistado um representante de cada curso, 

considerando-se os seguintes critérios: ser representante de turma e o tempo em que estudava 

no Campus. Assim, foram escolhidos os que representavam determinado grupo e que estavam 

há mais tempo vivenciando a realidade da Instituição. Tais critérios foram adotados porque o 

fato de serem representantes de turma demonstra algum grau de representatividade sobre os 

demais alunos, e os que estudam há mais tempo no Campus têm mais condições de dar 

informações relevantes sobre a realidade da Instituição. Assim, foram entrevistados 11 alunos, 

de forma que cada curso ofertado pela Instituição - presencial ou na modalidade a distância - 

teve um representante entrevistado. 

O terceiro e último segmento de entrevistados foi composto de gestores do Campus 

Picuí que lidam diariamente com diversas questões que envolvem o planejamento do Campus. 

Foram três entrevistados: o Diretor geral, o Diretor de desenvolvimento do ensino e o Diretor 

de administração e planejamento. 
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Quadro 5 – Segmento dos selecionados para a entrevista 

Segmentos Entrevistados 

Servidores técnico-

administrativos e 

docentes 

 Coordenador de Formação Geral e Projetos Especiais; 

 Coordenador do Curso Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática; 

 Coordenador do Curso Integrado em Informática; 

 Coordenador do Curso Subsequente em Mineração; 

 Coordenador do Curso Integrado em Geologia; 

 Coordenador do Curso Integrado em Edificações; 

 Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia; 

 Coordenador de Extensão; 

 Coordenador de Pesquisa; 

 Coordenador de Tecnologia e Inovação; 

 Coordenador de Pós-graduação; 

 Coordenador pedagógico e de apoio ao estudante 

 Coordenador de controle acadêmico; 

 Coordenador de turnos; 

 Chefe de Gabinete; 

 Coordenador de compras e contratos; 

 Coordenador de planejamento e execução financeira; 

 Coordenador de administração de materiais e recursos patrimoniais; 

 Coordenador de manutenção, segurança e transporte; 

 Coordenador de gestão de pessoas 

Discentes 

 01 representante de Turma do Curso Integrado em Edificações; 

 01 representante de Turma do Curso Integrado em Manutenção e Suporte em 

Informática; 

 01 representante de Turma do Curso Integrado em Geologia; 

 01 representante de Turma do Curso Integrado em Informática; 

 01 Representante de Turma do Curso Subsequente em Mineração; 

 01 representante de Turma do Curso Subsequente em Manutenção e Suporte 

em Informática; 

 01 representante de Turma do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

(EAD); 

 01 representante de Turma do Curso Técnico em Secretariado Escolar;  

 01 representante de Turma do Curso Superior em Agroecologia; 

 01 representante de Turma do Curso Superior em Letras (EAD); 

 01 representante de Turma do Curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Recursos Ambientais do Semiárido 

Gestores 

 Diretor geral; 

 Diretor de desenvolvimento do ensino; 

 Diretor de Administração e Planejamento. 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Serão ao todo 34 entrevistados - 11 docentes, nove técnicos administrativos, 11 

discentes e três gestores, definidos através de amostragem por conveniência, obedecendo a 

critérios anteriormente mencionados. Definiu-se a seguinte configuração no que se refere aos 

sujeitos da pesquisa. 

Quanto ao universo da pesquisa, esse é de 976 indivíduos, de forma que 65 são 

docentes, 34 técnicos-administrativo, 874 alunos e 03 gestores.  

Para realização dos grupos focais, pretendiam-se, inicialmente, formar dois grupos, de 

forma heterogênea - um deles composto por discentes, docentes e técnicos administrativos, 

todos pertencentes ao quadro do Campus e tendo como principal critério na escolha dos 

participantes o interesse na temática e em compor o grupo de discussão. Apresentaram-se 

como voluntários 11 participantes - quatro técnicos administrativos, quatro docentes e três 

discentes. Todos os voluntários não participaram da etapa anterior da pesquisa, que foi a 

realização das entrevistas. Em relação à formação do outro grupo focal, seria composto pelos 

gestores do Campus (Diretor Geral, Diretor de Administração e Planejamento e Diretor de 

Desenvolvimento de Ensino), no entanto, em virtude da indisponibilidade de tempo e do 

grande número de compromissos e atividades, não foi possível realizar tal grupo, mas foi feita 

uma entrevista não estruturada com um dos gestores do Campus, o Diretor de Administração 

e Planejamento. Optou-se pela entrevista não estruturada, tendo como enfoque a apresentação 

e a análise dos dados coletados durante o grupo focal realizado anteriormente, para identificar, 

segundo o gestor, a viabilidade de se aplicar a proposta, assim como o seu posicionamento 

quanto ao que é ou não viável. 

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, foram atribuídos códigos para cada um dos 

selecionados, conforme mostrado no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Sujeitos da pesquisa 

Sujeito Código adotado 

Docentes DOC 

Técnicos 

administrativos 

TAE 

Discentes DISC 

Gestores GEST 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através da atribuição de códigos aos entrevistados e participantes do grupo focal, 

buscou-se identificar o segmento pertencente a cada um deles e foi atribuída, além do código, 
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uma numeração aleatória, visando preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No que se refere à análise e ao tratamento dos dados obtidos nas entrevistas e no grupo 

focal, foram tratados dentro da abordagem qualitativa, por meio da técnica de análise de 

conteúdo, que, segundo Bardin (2009), 

 

é um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens (BARDIN, 2009, 

p.42).  

 

 Corroborando essa visão, Vergara (2005) resume a técnica de análise de conteúdo 

como um procedimento de análise cujo propósito principal é de identificar o que está sendo 

dito a respeito de determinado tema. 

Através da análise do material coletado nas entrevistas, procedeu-se com o diagnóstico 

do ambiente interno e externo, por meio da relação entre os ambientes, utilizando-se a matriz 

swot. Finalizada a análise swot, partiu-se para a construção do BSC, com base nas discussões 

e nas interações entre os participantes do grupo focal, seguido da elaboração do mapa 

estratégico com as relações de causa e efeito, que foram construídas com base nas prováveis 

relações de causalidade entre os objetivos de cada perspectiva, obtidos nas reuniões realizadas 

dentro dos grupos focais. Depois do encontro do grupo focal, foi feita uma entrevista não 

estruturada com um dos gestores, com o principal intuito de identificar aspectos a serem 

considerados viáveis ou não, além dos procedimentos a serem tomados para institucionalizar 

esta proposta.  

O quadro a seguir apresenta, de forma resumida, o passo a passo seguido para a 

produção desta pesquisa: 
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Quadro 7 – Passo a passo da pesquisa 

Etapas Passo a passo 

1ª Etapa: Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Depois de feita a pesquisa bibliográfica em diferentes autores, e a pesquisa 

documental, através de regimentos internos, do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e outros documentos, procedeu-se a um levantamento do 

tema Balanced Scorecard e do planejamento estratégico, o que serviu como 

embasamento para a construção desta proposta. 

2ª Etapa: Elaboração de 

roteiro da entrevista e 

realização de entrevista 

pré-teste 

Depois da etapa de pesquisa bibliográfica e documental, foram elaboradas as 

entrevistas semiestruturadas, a serem aplicadas a uma amostra de docentes e 

técnicos administrativos, discentes e gestores do Campus, a partir de critérios 

de seleção de amostra previamente definidos; em seguida, realizou-se o pré-

teste com uma amostra aleatória, com o objetivo de adequar o instrumento e 

de iniciar as entrevistas e a coleta dos dados. 
3ª Etapa: Realização 

das entrevistas 
Depois de elaborado o roteiro de entrevista e realizada a etapa de pré-teste, 

iniciaram-se as entrevistas obedecendo aos critérios de amostra estabelecidos. 

4ª Etapa: Análise dos 

dados  

Concluída a etapa anterior, foram analisados os dados através da técnica de 

análise de conteúdo, com o objetivo de extrair das entrevistas informações 

para a elaboração da matriz swot. 

5ª Etapa: Construção 

da análise swot 

Para atender ao primeiro objetivo específico da pesquisa - de realizar um 

diagnóstico estratégico do Campus, foi feita a análise do ambiente interno e 

do externo, por meio da identificação das forças e das fraquezas, das 

oportunidades e das ameaças promovendo a correlação entre cada um desses 

pontos, materializado através da matriz swot. 

6ª Etapa: Adaptação 

das perspectivas do 

BSC e realização de 

grupo focal 
 

Finalizada a etapa de construção da swot, partiu-se para o segundo objetivo 

específico da pesquisa - o de adaptar as perspectivas do BSC. Tomou-se 

como base o modelo utilizado por Ghelman e Costa (2006). A partir daí, o 

grupo focal foi definido, com o objetivo de validar a matriz swot, construída 

com base na análise das entrevistas, e de servir de subsídio para formular o 

BSC e construir o mapa estratégico. Foi realizado o grupo focal, do tipo 

heterogêneo, formado por docentes, discentes e técnicos administrativos. 

7ª Etapa: Formulação 

do Balanced Scorecard 

e construção do mapa 

estratégico 

Depois de realizado o grupo focal, procedeu-se com a etapa de construção do 

Balanced Scorecard e do mapa estratégico, trabalhado em relações de causa e 

efeito, além da proposição de metas, iniciativas e indicadores sobre cada uma 

das perspectivas do BSC. 

8ª Etapa: Viabilidade 

de aplicação  

Com a formulação do BSC, realizou-se uma entrevista do tipo não 

estruturada com um dos gestores, o Diretor de Administração e Planejamento, 

para identificar os aspectos levantados anteriormente, considerando-os 

viáveis ou não de aplicação.  
Fonte: Elaboração própria 
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4 IFPB – CAMPUS PICUÍ 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB – recebeu, 

ao longo dos seus cento e sete anos, diferentes denominações. Foi oriundo da Escola de 

Aprendizes Artífices, que pertencia a um grupo de dezenove instituições, cuja finalidade era 

de ofertar um ensino profissional para atender gratuitamente aos que necessitavam de uma 

profissão, mas não podiam pagar. Em 1937, transformou-se em Liceu Industrial, destinado ao 

ensino em vários graus. Anos depois, por força do Decreto nº 4.127/42, passou a ser Escola 

Industrial Federal da Paraíba até 1999, quando foi denominada de Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) e, através da integração entre o CEFET e a 

Escola Agrotécnica Federal de Sousa (EAF), no final de 2008, por meio da Lei nº 11.892, que 

instituiu a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, passou de Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba para IFPB (IFPB, PDI 2014). Desde então, o Instituto vem 

passando por um plano de expansão e, por meio da Fase II, do processo chamado de Plano de 

Expansão da Educação Profissional, o Campus Picuí foi criado, juntamente com outros quatro 

campi, instituídos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

As atividades do Campus Picuí do IFPB foram iniciadas em 21 de setembro de 2009, e 

ele começou a funcionar em sede definitiva a partir de junho de 2011. Está localizado na 

mesorregião da Borborema e na microrregião do Seridó Oriental Paraibano, faz divisa com a 

microrregião do Curimataú Ocidental, é interligado aos estados da Paraíba e do Rio Grande 

do Norte e pode dar suporte a 16 municípios dessas microrregiões, conforme consta no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição.  

Atualmente, o Campus Picuí do IFPB conta, segundo levantamento realizado, com, 

aproximadamente, 874 alunos, além de um quadro com 99 servidores - 65 são docentes, entre 

efetivos e substitutos, e 34 técnicos administrativos em Educação, distribuídos entre os mais 

diversos cargos. Os cursos são ofertados nas seguintes modalidades: Técnico Integrado, 

Técnico Subsequente, Pós-graduação e Superior. Os cursos na modalidade de integrado são: 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Edificações; Curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio em Manutenção e Suporte em Informática; Curso Técnico Integrado ao Ensino 

Médio em Geologia; Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Mineração; Curso 

Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Mineração; Curso Técnico Subsequente ao Ensino 

Médio em Manutenção e Suporte em Informática; Curso Técnico Subsequente ao Ensino 

Médio em Segurança do Trabalho na Modalidade Educação a Distância (EAD); Curso 

Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Secretaria Escolar (EAD); Curso Superior de 
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Licenciatura em Letras (EAD) e Curso de Especialização em Gestão dos Recursos 

Ambientais do Semiárido. 

 

Figura 3 – IFPB - Campus Picuí 

 
Fonte: IFPB.EDU. GOV.BR 

 

De acordo com informações constantes no PDI da Instituição, o Campus Picuí está 

estruturado em uma área construída de 7.084,05 m2, que abrigam 20 salas de aula, 26 

laboratórios, cinco salas de professores, um auditório, uma biblioteca, três salas de reunião, 

duas copas/cozinha, um almoxarifado, duas salas de manutenção de informática, uma sala de 

coordenação pedagógica, uma sala de coordenação de apoio acadêmico e uma sala de 

coordenação de apoio ao estudante. Quanto à estrutura organizacional, é composta de 

Conselho Diretor, Direção Geral, Diretoria de Desenvolvimento do Ensino, Diretoria de 

Administração e Planejamento, Chefia de Gabinete e 18 Coordenações. 

No âmbito institucional, o IFPB – Campus Picuí - segue os preceitos e as orientações 

do PDI desenvolvido pelo IFPB, com base nos dispositivos legais vigentes, e está 

fundamentado no exercício de uma gestão democrática e descentralizada, entre outros 

aspectos. 
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5 MODELO ATUAL 

 

O IFPB – Campus Picuí - atualmente não dispõe de nenhum modelo de planejamento 

estratégico em nível local. Além dele, outras unidades pertencentes à mesma rede também não 

dispõem desse mecanismo. 

O modelo de planejamento predominante no Campus, nos dias de hoje, é feito por 

meio do Plano Anual de Trabalho (PAT), uma ferramenta de gestão com o objetivo de nortear 

as ações que serão desenvolvidas no Campus. 

 O PAT é realizado por cada coordenação e são descritas as principais ações que serão 

desenvolvidas, com o preenchimento de um formulário. Depois que o formulário é preenchido 

e entregue, não se controla o acompanhamento das ações, pois, na maioria das vezes, só é 

preenchido para atender à exigência do gestor.  

As ações descritas são feitas de modo isolado por cada coordenação, não há integração 

entre os mais diversos setores, e, na maioria das vezes, a participação de todos os servidores 

ligados à coordenação na elaboração do PAT fica restrita ao coordenador. É importante 

ressaltar que as ações descritas no plano se restringem ao aspecto orçamentário, porque é com 

base no valor do recurso descentralizado ao Campus que são preenchidas as ações a serem 

desenvolvidas por cada coordenação. 
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6 MODELO PROPOSTO 

 

Neste estudo, foi apresentada uma proposta de planejamento estratégico para o IFPB – 

Campus Picuí, para que ele disponha de informações, como oportunidades, ameaças, forças e 

fraquezas, e a partir daí, possa traçar objetivos e propor ações, visando maximizar 

oportunidades e as forças e minimizar as ameaças e as oportunidades. Através do 

levantamento de tais informações, é possível que ocorra a verificação de ambientes através da 

análise Swot. 

Essa proposta é operacionalizada através do BSC, adaptado de forma que melhor se 

adéque a sua realidade, para que sejam definidos objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

sobre cada uma das perspectivas, além do mapa estratégico do Campus, para identificar as 

relações de causa e efeito entre os objetivos de cada perspectiva adotada. 

Através desse modelo de planejamento estratégico, o Campus Picuí vai dispor de um 

instrumento norteador capaz de auxiliar a organização das atividades e de avaliar e 

acompanhar seus resultados, cuja elaboração teve a participação dos diversos atores 

envolvidos com a realidade do Campus - docentes, discentes e técnicos administrativos. A 

ferramenta possibilita o aperfeiçoamento do processo decisório, com potencial para melhorar 

a eficiência no uso de recursos aplicados e de conseguir mais accountability dos atores 

inseridos na realidade do Campus, dos órgãos de controle e de toda a sociedade. 

Tomaram-se como base as informações contidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Instituição referentes à missão e à visão, uma vez que a definição de 

tais aspectos é um passo primordial no processo de formulação do planejamento estratégico, 

segundo Niven (2003). A missão do IFPB – Campus Picuí, como parte integrante do IFPB, 

consiste em ofertar educação profissional, tecnológica e humanística, em todos os seus níveis 

e modalidades, através do ensino, da pesquisa e da extensão, na perspectiva de contribuir para 

formar cidadãos que possam atuar no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade 

inclusiva, justa, sustentável e democrática (PDI/IFPB, 2014). Já a visão - estado a que a 

organização pretende chegar no futuro - pode ser definida como a busca do IFPB por “ser 

uma Instituição de excelência na promoção do desenvolvimento profissional, tecnológico e 

humanístico de forma ética e sustentável beneficiando a sociedade, alinhado às regionalidades 

em que está inserido” (PDI/IFPB, 2014, p.17). 

A construção do modelo proposto nesta pesquisa ocorreu em três diferentes etapas: a 

da realização do diagnóstico estratégico, através da matriz swot, tendo como referencial a 

análise das entrevistas. Na etapa seguinte, foram adaptadas as perspectivas do Balanced 
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Scorecard, tomando como base um modelo que melhor se adequasse à realidade da 

organização estudada, uma vez que o modelo original de BSC foi concebido para 

organizações do setor privado, e o IFPB – Campus Picuí, objeto deste estudo, é uma 

organização do setor público. Foram identificados os objetivos a serem compostos em cada 

uma das perspectivas, com a realização de grupo focal, de forma que tais objetivos estejam 

relacionados ao alcance da visão almejada. Na terceira etapa, fora verificadas as relações de 

causa e efeito entre cada um deles. A seguir, serão apresentadas as etapas para a elaboração 

do modelo proposto, quais sejam: análise swot, adaptação das perspectivas e construção do 

mapa estratégico.  

 

6.1 ELABORAÇÃO DA MATRIZ SWOT 

 

Conforme já esclarecido no referencial teórico, a matriz swot é uma ferramenta que 

possibilita informações fundamentais para uma organização, possibilita a exploração das 

oportunidades e diminui o impacto das ameaças (SOBRAL, 2008). 

Para construir a matriz swot do IFPB – Campus Picuí, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas individualmente, com questões que visavam identificar, segundo a 

percepção dos entrevistados, os pontos fortes e os fracos da Instituição, além das ameaças e 

das oportunidades relacionadas ao Campus, considerando, dentro dessa perspectiva, as 

políticas do governo federal e as decisões tomadas pela administração do Instituto.  

Como visto na metodologia, todas as questões foram comuns aos três segmentos de 

entrevistados (discentes, docentes e técnicos administrativos) e apresentados muitos pontos 

convergentes nas diferentes respostas, o que possibilitou delinear tais pontos como os mais 

relevantes para este estudo e elaborar um diagnóstico estratégico mais próximo da realidade.  

Foram atribuídos códigos para os entrevistados da pesquisa, conforme demonstrado no 

quadro 6, para identificar a categoria a que o entrevistado pertence, utilizando-se uma 

enumeração aleatória.  

Inicialmente, foram identificados os pontos positivos, também chamados de forças ou 

pontos fortes. Dentre as principais qualidades e os diferenciais do IFPB – Campus Picuí, a 

qualificação do quadro de pessoal, tanto dos técnicos administrativos quanto dos docentes, foi 

um dos pontos considerados forte. Além disso, a estrutura física do Campus foi apontada 

como outro importante diferencial. 

No gráfico 1, faz-se uma síntese dos principais pontos levantados pelos entrevistados e 

o quantitativo referente à citação desses pontos. 
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Gráfico 1 – Forças 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em um universo de 34 entrevistados - cada um deles deveria informar dois pontos 

considerados fortes/positivos – houve 29 citações a respeito da qualificação do quadro de 

pessoal, portanto, o ponto mais citado durante as entrevistas. A estrutura física do Campus 

também foi mencionada, com 16 citações, o segundo ponto positivo considerado. Outros 

diferentes pontos foram levantados pelos entrevistados. Um deles foi sobre a qualidade do 

serviço prestado, mencionado em 12 entrevistas. Outros aspectos, também foram citados, no 

entanto, por terem sido mencionados somente por alguns dos participantes, e foram 

enquadrados na categoria de outros, totalizando um quantitativo de 11 citações. 

O gráfico expressa que a qualificação do pessoal e sua capacidade técnica no 

desempenho de suas atividades são o ponto positivo mencionado de forma mais recorrente. 

Na opinião dos entrevistados, o fato de a maioria dos servidores buscarem cursos de 

capacitação e de pós-graduação, com níveis de escolaridade acima do exigido pelo cargo, faz 

com que sejam considerados qualificados, e isso reflete na qualidade dos serviços prestados 

por eles. 

 

(...) considero o nível de qualificação do nosso corpo técnico muito bom. São 

servidores capacitados, muitos com mestrado, doutorado, tem ainda os que estão 

participando de processos de seleção de pós-graduação. Sem dúvida é um dos 

pontos fortes aqui da Instituição (Entrevistado TAE 01). 

 

(...) um quadro qualificado vai possibilitar que se tenha a prestação de um serviço 
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mais eficiente. Esse é, sem dúvida, um dos parâmetros para identificarmos se temos 

um quadro qualificado ou não. E quando observamos a qualidade dos serviços 

prestados pelos servidores, constatamos que o nosso quadro é qualificado, 

principalmente se levarmos em consideração que o quantitativo de demandas é 

muito maior que o número de servidores (Entrevistado DOC 11). 

 

No que se refere à estrutura física do Campus, esse é outro ponto positivo bastante 

abordado pelos entrevistados e considerado como um importante diferencial, principalmente 

no que se refere aos laboratórios e aos espaços de acessibilidade disponíveis na Instituição.  

 

É uma Instituição comprometida em proporcionar ensino de qualidade não só 

através do corpo técnico da Instituição, mas principalmente pela estrutura física 

oferecida, servindo como referência na região (...). Aqui no Instituto temos 

laboratórios equipados, salas de aula com lousa digital, sem falar nos vários espaços 

disponíveis para realização de outras atividades. Sem dúvida, toda sua estrutura 

física é um diferencial positivo (Entrevistado TAE 07) 

 

(...) Já trabalhei em outro Campus do IFPB e também em outra Instituição e 

considero a estrutura aqui do campus muito boa, principalmente em comparação 

com outras instituições. Dispomos de laboratórios que são bem equipados, mesmo 

precisando ainda de muitos equipamentos. É interessante também que na sua 

estrutura foi considerado espaço de acessibilidade, dispondo o Campus de 

elevadores e rampas, o que torna sua estrutura física ainda melhor (Entrevistado 

DOC 05). 

 

O gráfico 1 evidencia que, de todas as citações realizadas e obtidas na análise das 

entrevistas, 24% foram referentes à estrutura física do Campus. Os trechos retratados a seguir 

confirmam essa percepção: 

 

A estrutura física é excelente, não só pelo prédio da administração, mas também 

pelos blocos de aula e biblioteca. Das instituições de ensino presentes na cidade, o 

IFPB – Campus Picuí é o de melhor estrutura, no entanto precisamos ainda de uma 

quadra para a prática de esportes, área para convivência (Entrevistado DISC 10). 

 

Na minha opinião, um dos principais pontos positivos do Instituto é a sua estrutura 

física, principalmente após a conclusão do restaurante universitário, que era uma das 

coisas que sentíamos falta. Vai ficar faltando apenas a quadra mesmo e o espaço de 

convivência (Entrevista DISC 05). 

 

Merecem destaque dois pontos mencionados de forma recorrente pelo grupo de 

discentes: a necessidade de melhorias na estrutura física da Instituição, promovidas com a 

criação de um espaço destinado à convivência dos alunos, e outro destinado à prática de 

atividades desportivas. No entanto, ainda que tenham sido sugeridas melhorias, a estrutura 

física foi considerada como um dos fatores positivos do Campus. 

Além dos aspectos positivos, a pesquisa buscou identificar os aspectos considerados 

negativos, ou seja, os que precisam ser melhorados, alterados ou, até, solucionados. Assim 
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como ocorreu antes, houve uma convergência entre os diferentes pontos negativos 

apresentados nas entrevistas.  

O gráfico de conteúdo abaixo explicita essa assertiva. 

 

Gráfico 2 – Fraquezas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na análise desse gráfico, constata-se que, dos principais pontos levantados durante as 

entrevistas e tratados como negativos pela maioria dos entrevistados, o mais citado foi a alta 

taxa de evasão escolar, que representou 47% de todos os pontos negativos citados. A maioria 

referiu que faltam ações por parte da Instituição que incentivem os alunos a continuarem na 

Instituição. E embora disponha de profissionais qualificados e de estrutura física satisfatória, a 

Instituição não tem mecanismos que garantam a permanência dos alunos. Esses mecanismos 

são referentes ao mercado de trabalho dos cursos.  

Parte dos entrevistados concorda com esse argumento, porque, na entrevista, 

relacionaram a evasão escolar aos cursos ofertados pela Instituição. Isso quer dizer que, se 

fossem ofertados cursos com mais possibilidade de mercado na região, a taxa de evasão 

diminuiria. Outro ponto indicado foi sobre as condições socioeconômicas dos alunos, que 

dificultam sua permanência na Instituição, pois, apesar de dispor de políticas de assistência 

estudantil, não é possível contemplar todos os alunos. Consequentemente, muitos deles ficam 

de fora da política de assistência, e isso contribui para aumentar a taxa de evasão. Os relatos a 

seguir refletem tais afirmações. 
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A alta taxa de evasão é um aspecto negativo (...). Um dos principais motivos que eu 

acredito que seja a causa da evasão escolar é a falta de perspectiva junto ao mercado 

de trabalho. As pessoas não encontram campo de trabalho aqui na região, até podem 

encontrar em outras regiões, mas nem todo mundo pode deixar a cidade, a família 

pra ir pra outro lugar, então ai muitos acabam desistindo. Talvez se a Instituição 

incentivasse a permanência através de parcerias principalmente aqui na cidade e nas 

proximidades a taxa de evasão diminuiria (Entrevistado DOC 08). 

 

(...) Se fossem ofertados cursos maiores, com um mercado de trabalho mais amplo e 

também mais oportunidades, com certeza a taxa de evasão diminuiria, podendo 

diminuir esse ponto que considero tão negativo. Muitos dos alunos desistem porque 

não veem muita perspectiva de trabalho (Entrevistado DISC 04). 

 

A maioria dos alunos são de famílias carentes e necessitam de ajuda de custo, bem 

como outros incentivos para continuar. Como apenas alguns conseguem ser 

contemplados pela política de assistência estudantil na Instituição e muitos acabam 

ficando de fora, acaba ocorrendo a evasão. Por estarmos em uma região carente da 

Paraíba, muitos não conseguem continuar sem um auxílio ou ajuda de custo 

(Entrevistado TAE 05). 

 

Além da alta taxa de evasão, outro ponto apontado como negativo pelos entrevistados 

foi a alta rotatividade de servidores, mencionada 20 vezes durante as entrevistas, o que 

representa 29% do total de pontos negativos citados. Na percepção dos entrevistados, esse é 

um aspecto negativo, porquanto se relaciona diretamente a uma descontinuidade nas 

atividades desempenhadas pelo servidor, principalmente depois de ter sido investido em 

capacitação e treinamento. Uma das causas de rotatividade de servidores, conforme 

mencionado por algum dos entrevistados, é o alto fluxo de remoções. Os trechos abaixo 

evidenciam a percepção de alguns dos entrevistados quanto à rotatividade de servidores como 

um ponto fraco. 

 

Com a alta rotatividade de servidor, projetos que até então estavam sendo feitos 

ficam inacabados, pesquisas são paradas, trabalhos são descontinuados o que acaba 

por trazer prejuízos a administração. Além disso, é investido em cada servidor 

através de cursos de capacitação e treinamento e à medida que esse servidor é 

removido a necessidade surge novamente, ocasionando assim ainda mais dispêndio 

para a organização (Entrevistado GEST 01). 

 

O ponto negativo que eu vejo é o grande fluxo de remoções, principalmente em 

alguns cargos. Esse alto fluxo acaba por prejudicar, uma vez que professores são 

removidos durante o semestre e são substituídos e cada um possui uma metodologia 

diferente. Outros cargos também com as remoções ficam pouco tempo no Campus e 

acabam não trazendo grandes contribuições, já que quando começa a aprender e 

desenvolver suas atividades é removido (Entrevistado TAE 09). 

  

Finalizada a etapa de pontos fortes e fracos, parte-se para identificar as ameaças e as 

oportunidades a que o IFPB – Campus Picuí - está sujeito, levando em consideração a 

administração central do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba e as 

políticas e os programas do governo federal. Quanto às oportunidades, os participantes da 
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pesquisa referiram que a possibilidade de parcerias com outras instituições de ensino e com o 

governo municipal e o estadual é a principal oportunidade. O apoio dado ao IFPB – Campus 

Picuí, no que se refere ao desenvolvimento de suas atividades e ações também foi citado e 

considerado pelos sujeitos da pesquisa como outra oportunidade. 

O gráfico a seguir mostra a percepção dos entrevistados quanto às oportunidades no 

IFPB – Campus Picuí.  

 

Gráfico 3 – Oportunidades 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico aponta que alguns dos entrevistados não visualizam nenhuma oportunidade 

ou disseram que não sabiam responder, e outros não quiseram opinar. Tais apontamentos, até 

então, não haviam sido relatados na identificação dos pontos anteriores, porém representaram 

a minoria dos entrevistados, pois, dos 13, nove disseram que não veem nenhuma oportunidade 

de crescimento, e quatro optaram por não responder e alegaram falta de conhecimento ou 

preferência por não opinar. O principal argumento utilizado por esse grupo de entrevistados 

foi o cenário atual de crise e as medidas tomadas pelo governo federal, o que contribui para 

que a organização não tenha nenhuma oportunidade de explorar com sucesso. 

 

Não visualizo nenhuma oportunidade. O momento atual de crise política e 

econômica que estamos vivenciando nos impossibilita sermos tão otimistas 

(Entrevistado DOC 03). 

 

No cenário atual, o país enfrentando uma crise financeira e a partir das medidas 

apresentadas pelo governo, não vejo nenhum fator positivo que favoreça o 
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crescimento dos Institutos Federais (Entrevistado TAE 08). 

 

Ainda que tais aspectos tenham sido identificados, 19 dos pontos levantados foram 

relacionados à possibilidade de parcerias Essa é uma oportunidade para o IFPB – Campus 

Picuí - aumentar o número de discentes atraídos por essas parcerias, assim como incremento 

nos projetos e nas pesquisas desenvolvidos pelo Campus. Isso sinaliza para uma importante 

oportunidade de crescimento.  

 

(...) a possibilidade de parcerias é sem dúvida uma ótima oportunidade para a 

Instituição. Através dessas parcerias podemos tentar inserir ainda mais os alunos no 

mercado de trabalho, além da possibilidade de contarmos com parceiros nos projetos 

e ações desenvolvidas pelo Campus (...) (Entrevistado GEST 02). 

 

(...) realizar convênios com outras instituições é uma oportunidade de fortalecimento 

e crescimento para a nossa Instituição. Através desses convênios é possível uma 

melhoria na oferta de serviços das instituições envolvidas (Entrevistado DOC 01). 

 

Além desse, outro ponto destacado pelos entrevistados foi o apoio por parte do órgão 

central do IFPB para o desenvolvimento de projetos, ações e execução de suas atividades para 

o Campus Picuí. Esse apoio para os entrevistados representa um passo essencial para garantir 

o fortalecimento dos projetos e das ações que já estão sendo desenvolvidos, para que sejam 

formuladas novas ações, e o Campus possa executar suas mais diversas atividades. 

 

O apoio que nos é dado pelo IFPB como órgão eu visualizo como oportunidade a 

eles Sempre que se recorre seja para desenvolver uma ação ou para tirarmos dúvidas 

quanto á legislação, por exemplo, somos atendidos. Muitas vezes quando não 

sabemos como proceder ou ficamos em dúvida recorremos a eles e então se busca 

uma solução (Entrevistado TAE 02). 

 

Dentre as ameaças, um dos pontos levantados, presente em 100% das respostas 

concedidas, é o relacionado à redução no orçamento dos institutos federais em virtude de 

cortes provenientes da crise econômica atual. Além desse, foram citados o processo atual de 

expansão como outra ameaça e diferentes outros pontos considerados como ameaça, 

englobados no grupo de outros, porque, separadamente, não apresentaram grau de 

representatividade. Tais informações são evidenciadas no gráfico abaixo. 

 

  



52 
 

Gráfico 4 – Ameaças 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sob o ponto de vista dos entrevistados, a restrição orçamentária é uma ameaça tanto à 

continuidade das atividades dos Institutos Federais quanto ao processo de expansão pelo qual 

as instituições federais de ensino vêm passando. Os desdobramentos provenientes dessa 

restrição orçamentária também foram levantados, principalmente no que diz respeito aos 

cortes necessários para garantir a manutenção dos institutos. 

 

A principal ameaça considerada é o quadro político atual, onde a Educação está em 

um segundo plano, com todas essas PECs que não favorecem a Educação como um 

todo. Com um investimento restrito a tendência é sucatear as Instituições 

(Entrevistado TAE 07). 

 

A escassez de orçamento, de forma que se tem que trabalhar com um orçamento 

limitado, que seja capaz de manter o funcionamento da Instituição (Entrevistado 

DOC 04). 

 

O corte de orçamento é a ameaça maior, principalmente quando o ideal seria investir 

e não cortar gastos, sendo essa uma ameaça que o IFPB, Campus Picuí vai ter que 

lidar (Entrevistado DISC 06). 

 

A crise econômica e a consequente redução no orçamento do IFPB – Campus Picuí, 

que poderá prejudicar todas as ações do Campus (Entrevistado GEST 01). 

 

Além dos cortes relacionados à crise econômica atual, outro ponto citado foi o 

processo de expansão dos Institutos Federais, considerado por 18 sujeitos da pesquisa como 

uma ameaça, nenhum pertencente ao grupo de alunos. Na percepção dos entrevistados, a 

forma com que tal expansão tem ocorrido, priorizando aspectos políticos na escolha da região 
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de implantação, por exemplo, faz com que tal expansão se torne uma ameaça, principalmente 

quando se gera uma disputa por alunos entre unidades de uma mesma rede.  

 

O avanço desenfreado e sem planejamento dos Institutos Federais que estão 

implantando várias unidades próximas umas das outras, o que acaba gerando uma 

disputa por alunos entre as unidades da própria Rede de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (Entrevistado GEST 01).  

 

(...) a forma com que os Institutos Federais estão se expandindo motivados por 

decisões política. Deveriam ser escolhidas regiões que englobassem um maior 

quantitativo de alunos em uma determinada região, e os cursos ofertados deveriam 

ser aqueles com melhor campo e mercado de trabalho. Esses deveriam ser o critério 

principal e balizador (Entrevistado DOC 10). 

 

O processo de expansão é considerado um ponto positivo, já que visa fortalecer e 

expandir as instituições da rede, porém a maneira como isso tem ocorrido é considerada como 

uma ameaça, na percepção dos entrevistados. 

Assim, finalizada a identificação das oportunidades e das ameaças, as forças e as 

fraquezas, no Quadro 8, a seguir, apresenta-se uma síntese da análise do ambiente interno e do 

externo do IFPB – Campus Picuí. 

 

Quadro 8 – Análise Swot do IFPB - Campus Picuí 

Forças (strengths) 
Qualificação do quadro de 

pessoal 

Estrutura física do Campus 

Fraquezas (weakness) 
Alta taxa de evasão escolar Alta rotatividade de 

servidores 

Oportunidades 

(opportunities) 

Possibilidade de parceria com 

outras instituições de ensino e 

com o governo municipal e o 

estadual 

Apoio por parte do órgão 

central do IFPB no 

desenvolvimento de 

diferentes projetos, ações e 

execução de atividades para o 

Campus Picuí 

Ameaças (threats) 

Redução no orçamento dos 

Institutos Federais em razão 

da crise econômica atual 

Expansão dos Institutos 

Federais de forma 

desenfreada e sem muito 

planejamento 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Finaliza-se a etapa de diagnóstico estratégico por meio da análise swot. Assim, foi 

cumprido o primeiro objetivo específico da pesquisa. Parte-se, então, para a fase seguinte da 

construção do modelo proposto. 
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6.2 ADAPTAÇÃO DAS PERSPECTIVAS 

 

Para cumprir o segundo objetivo específico da pesquisa, as perspectivas do BSC foram 

adaptadas para se adequar à realidade da Instituição.  

Conforme verificado no referencial teórico, o Balanced Scorecard possibilita que uma 

organização transforme sua missão e suas estratégias em objetivos, indicadores e metas que 

são segregados em diferentes perspectivas. Porém, no que se refere às organizações do setor 

público, o amplo e diversificado número de missões acaba por exigir a definição dos seus 

objetivos de maneira diferente. Para isso, devem-se levar em consideração as especificidades 

do setor, e a principal delas é a perspectiva de lucro, que não se faz presente, mas a qualidade 

na prestação dos serviços oferecidos pelas organizações (KAPLAN; NORTON, 1997, 2004). 

Assim, por meio da revisão de literatura sobre as adaptações do BSC para 

organizações do setor público, tomando como base os diferentes modelos de adaptação, 

optou-se por adotar o proposto por Ghelman e Costa (2006), uma vez que esse modelo, além 

de melhor se adequar à realidade do Campus, é o que se encontra alinhado aos preceitos do 

novo modelo de gestão pública, considerando aspectos importantes para formular uma 

proposta de planejamento estratégico e dividido em seis diferentes perspectivas: 

finanças/orçamento, pessoas, modernização administrativa, processos internos, clientes e 

sociedade/cidadão. 

Para identificar os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas, 

depois de adaptadas as perspectivas do BSC, utilizou-se a técnica denominada de grupo focal, 

que é empregada, conforme Barbour (2009), para fundamentar e analisar a interação entre 

seus participantes e que, ao invés de se dirigirem as mesmas perguntas para cada indivíduo, 

são feitas discussões, para que cada participante interaja não apenas com o pesquisador ou 

moderador, mas também com os diferentes participantes. Inicialmente, foi feita uma breve 

apresentação sobre o tema, com o intuito de familiarizar os participantes a respeito da 

temática e nivelar as discussões.  

Conforme descrito na metodologia, foi realizado um grupo focal, cujas falas foram 

apresentadas e dialogadas com o gestor entrevistado. 

A seguir, são apresentadas as adaptações de cada perspectiva original, com base no 

modelo adotado, assim como os objetivos e suas respectivas medidas de desempenho para 

cada uma das perspectivas utilizadas. 
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6.2.1 Perspectiva das finanças/orçamento  

 

Dentro de uma organização do setor público, a perspectiva financeira não é o seu 

objetivo principal. A busca por lucros, retorno e interesse dos acionistas não se faz presente na 

realidade do setor. No entanto, a satisfação dos clientes, através da prestação de serviços 

eficazes, é o objetivo maior de uma organização pública. Porém, para que se atinja um nível 

de satisfação de seus clientes, é necessário, conforme entende Niven (2003), que a 

organização disponha de recursos financeiros. Esses recursos devem estar relacionados a dois 

aspectos considerados primordiais na busca por uma Instituição mais sólida e apta a cumprir 

sua missão: a boa execução orçamentária e uma ampliação na captação de recursos. Qualquer 

órgão do setor público necessita de um orçamento que garanta o andamento de suas 

atividades, razão por que é importante retirar a perspectiva financeira/orçamento do topo e 

colocá-la na base (GHELMAN; COSTA, 2006). 

Dessa forma, a perspectiva de finanças fica diretamente relacionada ao orçamento 

recebido pela Instituição, porque ele é o responsável pela manutenção de sua infraestrutura e 

pela aquisição de máquinas e equipamentos, situando na base do BSC. Possíveis diminuições 

no repasse orçamentário acarretariam diminuição no montante de recursos destinados a 

investimento, manutenção e capacitação da Instituição e prejuízos no atendimento das 

necessidades dos cidadãos. 

Partindo desse pressuposto, iniciaram-se as discussões dentro do grupo focal, com o 

fim de identificar os objetivos que garantiriam uma boa execução orçamentária e ampliariam 

a captação de recursos da Instituição, porquanto esses são fatores essenciais dentro dessa 

perspectiva, conforme expendido por Ghelman e Costa (2006). 

Durante as discussões, alguns pontos foram levantados, um deles relacionado às 

despesas com manutenção da Instituição e com a aquisição de máquinas e equipamentos. Para 

a maioria dos participantes, aumentar o quantitativo de recurso para custear tais despesas é 

essencial, porque, através desse aumento, é possível executar com mais eficiência o 

orçamento e atender a um número maior de demandas. Ao serem indagados sobre como é 

possível conseguir aumentar tais recursos em um cenário de crise onde estamos inseridos, a 

maioria não soube responder. No entanto, um dos participantes ressaltou fatores importantes 

que podem contribuir para aumentar o quantitativo descentralizado de recurso para o Campus. 

 

Se conseguirmos aumentar o quantitativo de alunos ou ao menos manter, 

diminuindo a alta taxa de evasão existente, consequentemente aumentamos o valor 

descentralizado ao Campus. No cálculo realizado para descentralização fatores como 
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esse são considerados (Participante 04). 
 

Considerando que o Campus tem uma alta taxa de evasão, a diminuição dessa taxa 

representa um importante fator no pleito por mais descentralização de recursos, 

principalmente levando em conta que tal quantitativo é observado nas fórmulas e nos cálculos 

que subsidiam a descentralização. Em meio a essa discussão, outros participantes despertaram 

para a importância de incrementar projetos e pesquisas e representar aumento no repasse de 

recursos para a Instituição. 

 

Incentivando os alunos a participarem de pesquisa, criando novos projetos, ainda 

que de forma voluntária, podemos mais pra frente pleitear mais recurso com base 

nos resultados e relevância dessas pesquisas (Participante 01). 

 

No que diz respeito à quantificação de metas e de iniciativas, a principal medida 

proposta foi o aumento no montante de recurso destinado ao Campus, mas sem quantificá-lo 

em virtude do cenário econômico atual. Como iniciativas, a maioria propôs a criação de uma 

comissão interdisciplinar de acompanhamento dos casos de evasão, além da realização de 

oficinas de incentivo à pesquisa. 

Durante entrevista com um dos gestores do Campus, tais pontos foram demonstrados e 

considerados iniciativas importantes para aumentar os recursos da Instituição. Outro ponto 

levantado durante as discussões do grupo focal diz respeito à necessidade de reduzir gastos. 

Para os participantes, além do aumento de recursos, é imprescindível para a Instituição 

diminuir tais dispêndios, só assim poderá alocar a contento os recursos disponibilizados. 

Quando questionados sobre quais seriam esses gastos, todos entraram em um consenso sobre 

os relacionados ao consumo de energia elétrica e de telefonia. 

 As despesas de contratos de prestação de mão de obra não foram consideradas pelos 

participantes na discussão sobre a redução de custos, no entanto, durante a entrevista com o 

gestor, com o intuito de validar a ferramenta construída e verificar a viabilidade de aplicação 

dos principais pontos levantados, foi sugerida a inclusão dos contratos terceirizados, para, de 

alguma forma, otimizar esses serviços. Porém considerou-se que essa deveria ser uma medida 

abrangida por essa perspectiva em longo prazo e só depois de estudos sobre a essencialidade 

dos serviços terceirizados se poderiam auferir metas, iniciativas e, principalmente, indicadores 

tangíveis. 

 

(...) acrescentaria a questão dos terceirizados, buscando alguma forma de otimizar os 

contratos, não necessariamente tendo que abrir mão de algum deles, mas antes 
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deveríamos aprofundar um pouco na questão da essencialidade de alguns dos 

serviços terceirizados. Outro ponto que é a questão da energia elétrica, esse é hoje o 

nosso maior gargalo (Entrevistado Gest 01). 

 

Na percepção do gestor, apesar da importância e do impacto dos contratos 

terceirizados, a despesa com energia elétrica é hoje um dos maiores gargalos, principalmente 

no que se refere aos meios para reduzi-la.  

Durante as discussões do grupo focal, tanto as despesas relacionadas ao consumo de 

energia elétrica quanto as de telefonia foram consideradas mais suscetíveis de controle e 

acompanhamento por parte de toda a comunidade. Para tanto, é proposta como medida 

principal a redução em, pelo menos, 10% dos gastos com telefonia e energia elétrica. Como 

iniciativas definidas, temos as ações de conscientização de consumo, o estímulo à utilização 

de meios de comunicação instantânea, por meio da internet, além da substituição de lâmpadas 

fluorescentes por lâmpadas de LED. 

Para o gestor entrevistado, tais iniciativas são viáveis tanto no que se refere ao 

percentual de diminuição dos gastos em 10% quanto às iniciativas adotadas, porquanto já 

existe até um estímulo à utilização de meios de comunicação instantâneos. 

 

Todas as iniciativas são viáveis e inclusive já utilizamos muito uma ferramenta de 

comunicação instantânea que é o Whatssap, poderíamos até incentivar ainda mais o 

seu uso. Quanto à adoção de lâmpadas LED apesar de terem um valor de aquisição 

maior elas economizam bastante e sem falar que não agridem tanto o meio ambiente. 

A meu ver é possível atingirmos essa meta de 10% com tais medidas (Entrevistado 

Gest 01). 

 

No Quadro 9, estão listados os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas 

relacionadas à perspectiva de finanças/orçamento do BSC no IFPB – Campus Picuí. 

 

Quadro 9 – Perspectiva das finanças/orçamento 

PERSPECTIVA DAS FINANÇAS/ORÇAMENTO 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

Aumentar o 

quantitativo de 

recursos destinados à 

Instituição. 

 

Número de alunos e 

% referente à evasão 

escolar. 

 

 

 

 

Aumentar o 

quantitativo de 

recurso repassado 

para a Instituição. 

Criar uma comissão 

interdisciplinar de 

acompanhamento dos 

casos de evasão. 

 

Número de projetos 

de pesquisa 

 

Realizar oficinas de 

incentivo à pesquisa.  
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Reduzir despesas. 

 

 

% gasto com 

despesas de telefonia 

 

 

 

 

 

Diminuir em, pelo 

menos, 10% os gastos 

relacionados com 

telefonia e energia 

elétrica. 

 

 

Estimular a utilização 

de meios de 

comunicação 

instantânea através da 

internet. 

Desenvolver ações de 

conscientização 

visando a um 

consumo mais 

consciente. 

 

% gasto com 

despesas relacionadas 

ao consumo de 

energia elétrica 

Iniciar a substituição 

das tradicionais 

lâmpadas 

fluorescentes por 

lâmpadas de LED. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todos os pontos apresentados nessa perspectiva foram considerados como viáveis pelo 

gestor. Foi sugerido que, depois dos estudos relacionados à essencialidade dos serviços 

terceirizados, sejam incluídas iniciativas para reduzir as despesas com os contratos 

terceirizados. Quanto ao que seria considerado como ideal ou tolerável, em relação a cada 

indicador, eles passarão a ser considerados apenas no momento de sua aplicação. 

 

6.2.2 Perspectiva das pessoas  

 

A perspectiva das pessoas surgiu do desmembramento da perspectiva original de 

aprendizado e crescimento. Na perspectiva original, os aspectos relacionados à capacidade 

dos funcionários eram tratados juntamente com os que diziam respeito à capacidade dos 

sistemas de informação. Ao perceber a importância e a complexidade do tema gestão de 

pessoas, Ghelman e Costa (2006) defenderam a segregação da perspectiva de aprendizado e 

crescimento em duas, uma delas relacionada à gestão de pessoas, e a outra, à modernização 

administrativa. Quanto à primeira, os aspectos relacionados à capacitação e à motivação 

merecem destaque, porque é através deles que a qualidade dos serviços ofertados pode 

melhorar. Seus objetivos estratégicos devem ser criados e orientados para capacitar seus 

quadros e voltados para a gestão do conhecimento, com o fim de atender à nova realidade da 

gestão pública (GHELMAN; COSTA, 2006).  

As discussões a respeito dessa perspectiva começaram quando os servidores técnicos 

administrativos reconheceram as ações desenvolvidas pela Reitoria da Instituição referentes à 

capacitação de seus servidores. No último ano, foi implantado um calendário de cursos 
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ofertado em diferentes Campi, com intuito de agregar a classe e as diferentes unidades e de 

promover a capacitação nas diversas áreas.  

 

 (...) as ações de capacitação promovidas pela Reitoria é, sem dúvida, um diferencial. 

A proposta de levar diferentes cursos para os vários Campi é muito positiva, não só 

por promover a capacitação, mas possibilitar também um maior entrosamento entre 

os profissionais de determinada área. Esse é, na minha opinião, um objetivo que 

deveria ser implantado no nosso Campus. (Participante 06). 

 

Para os participantes, essa é uma ação positiva, que merece continuar e ser ampliada, 

não só na classe dos técnicos administrativos, como também na dos docentes. Em meio à 

discussão, os participantes sugeriram que fosse criada uma política de capacitação própria no 

Campus, com ações direcionadas à capacitação de seu corpo técnico, por meio da 

formalização de um calendário de capacitação nas diferentes áreas, tanto relacionada às 

atividades dos servidores técnicos administrativos quanto às dos docentes. Além de promover 

a capacitação, outro ponto levantado pelos participantes foi a importância de garantir a saúde 

física e mental dos servidores, com o desenvolvimento de atividades e campanhas. Esse foi o 

segundo objetivo estratégico. 

 

(...) promover uma política de capacitação do seu corpo técnico é sem dúvida um 

importante objetivo. Através dessa política os gestores podem desenvolver ações 

referentes a capacitação, criando um calendário de atividades a serem desenvolvidas 

(Participante 02). 

 

Essa ideia de criação de um calendário de capacitações é muito interessante, e se for 

feita consultas com os servidores para identificar as áreas de interesse da maioria 

seria ainda melhor (Participante 04). 

 

(...) desenvolver as atividades relacionadas a saúde física e mental, com campanhas 

de prevenção, ginástica laboral, palestras diversas, reuniões coletivas com café da 

manhã, são iniciativas importantes para promoção da saúde física e mental dos 

servidores (Participante 01). 

 

Com base nos elementos extraídos do grupo focal, apresentam-se, no Quadro 10, os 

objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas relacionadas à perspectiva das pessoas. 
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Quadro 10 – Perspectiva das pessoas 

PERSPECTIVA DAS PESSOAS 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

 

Promover uma 

política de 

capacitação no 

Campus. 

% de servidores que 

participaram no 

último ano de cursos 

de capacitação 

 

 

 

 

Qualificar todos os 

servidores 

pertencentes ao 

quadro do Campus. 

Criar um calendário 

de cursos e de 

atividades a serem 

desenvolvidas no 

próprio Campus 

referente à 

capacitação. 

 

 

Número de cursos e 

as áreas de que cada 

servidor participou  

Incentivar a 

participação dos 

servidores em cursos 

de capacitação e 

treinamento.  

 

 

 

 

 

Proporcionar ações 

voltadas para a saúde 

física e mental dos 

servidores. 

 

% de servidores que 

participam das ações 

 

 

 

Alcançar o 

envolvimento e a 

participação de todos 

os servidores nas 

ações desenvolvidas 

pelo Campus. 

Realizar campanhas e 

palestras de 

prevenção à saúde 

com os servidores. 

Promover a saúde no 

trabalho através de 

ginástica laboral. 
 

 

 

Número de ações 

promovidas 

Promover momentos 

de interação entre os 

servidores, com a 

realização de eventos 

e encontros. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que se refere à perspectiva das pessoas, é vista pelo gestor como de grande 

importância. Muitas das ações já são almejadas pela direção do Campus, e todas são 

consideradas viáveis. Para isso, todos, principalmente os que compõem o setor de gestão de 

pessoas, precisam se esforçar e se empenhar bem mais. 

 

Precisamos que o setor de gestão de pessoas assuma ainda mais essa 

responsabilidade. Já iniciamos trazendo palestrantes para ministrar curso, é 

importante que esses eventos sejam atrativos para todas as áreas já que trabalhamos 

com profissionais de diversas áreas. Em relação aos momentos interação entre os 

servidores já tentamos a tempo mas é sempre complicado juntar muita gente, tendo 

que lidar com diversas agendas, mas é algo viável de se fazer necessitando apenas de 

maior esforço de nossa parte. A ginástica laboral já tivemos um projeto com um 

professora, mas acabou não tendo prosseguimento pois ela foi removida e os 

trabalhos foram interrompidos, mas podem muito bem serem retomados pela equipe 

médica do Campus com o apoio dos profissionais de educação física. O percentual 

que considero ideal seria que todos participassem então o mais próximo dos 100% 

de servidores seria o ideal (Entrevista GEST 01). 

 

Nota-se que algumas das ações, como promover saúde através da ginástica laboral e de 

momentos de interação entre os servidores, já haviam sido traçadas pela direção do Campus, 
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no entanto não prosseguiram. Por isso, é importante um empenho maior para se executarem 

tais ações.  

 

6.2.3 Perspectiva da modernização administrativa 

 

Criada através do desmembramento da perspectiva de aprendizado e crescimento, a 

perspectiva de modernização administrativa surgiu como um processo- chave na busca pelo 

aperfeiçoamento da gestão interna, através da utilização da tecnologia da informação e da 

melhoria das práticas gerenciais (GHELMAN; COSTA, 2006). Os autores justificam a 

criação dessa perspectiva por considerá-la como peça fundamental na busca por um modelo 

de gestão mais ágil, transparente e orientado para o cidadão. Nessa perspectiva, devem-se 

desenvolver novas tecnologias, que auxiliem a comunidade acadêmica a executar suas 

atividades, na perspectiva de aprimorar a gestão.  

Com base nesses pontos, durante as discussões, considerou-se a necessidade de uma 

ferramenta capaz de auxiliar a execução das atividades da organização, de modo que ela 

disponha de informações sobre os mais diversos procedimentos, para auxiliar os servidores a 

fazerem suas atividades. A principal iniciativa definida para que esse objetivo seja alcançado 

foi a criação de manuais de procedimento para cada um dos setores, através dos quais a 

organização poderá auxiliar na execução das principais atividades e dispor de uma 

padronização em seus principais procedimentos. 

 

Desenvolver algum meio, ferramenta, que auxilie as atividades. Isso ajudaria não só 

os servidores, mas também a comunidade, já que a execução das atividades tem 

como público toda a comunidade, o que poderia se traduzir em uma prestação de 

serviço mais eficiente, por exemplo (Participante 09). 

 

(...) uma ferramenta que auxiliaria a execução das atividades seria manuais de 

procedimento. Com os manuais é possível que ocorra uma continuidade nos 

trabalhos. Caso entre algum servidor novo ele vai ter menos dificuldade para 

executar suas atividades já que vai ser possível recorrer ao manual. Os servidores 

vão saber os passos a serem tomados (Participante 05). 

 

Outro ponto levantado, tomando-se como diretriz a melhoria das práticas gerenciais, 

diz respeito às ações relacionadas à busca por mais transparência e controle social, e a 

promoção de tais ações é essencial para uma organização. Dentre as principais propostas, as 

que tiveram mais aceitação e que foram consideradas mais eficazes em sua aplicação foi a 

criação de uma comissão. Entendeu-se que uma comissão composta de servidores e discentes 

e que tivesse como objetivo desenvolver ações e atividades direcionadas à disseminação de 

mais transparência, controle social e accountability traria bons resultados, principalmente com 
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o intuito de conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância de tais aspectos. As 

outras duas propostas consideradas consistem em criar relatórios mensais de prestação de 

contas, que englobem diferentes setores e atividades, e incentivar os alunos a participarem e a 

se envolverem bem mais.  

 

A criação de uma comissão composta por alunos e servidores com objetivo de 

promover atividades, conscientizando a comunidade acadêmica de aspectos como 

prestação de contas, transparência nos gastos representa uma importante iniciativa, 

principalmente para conscientizar as pessoas da importância desses aspectos, 

podendo implantar esse espirito de participação, acompanhamento com a coisa 

pública (Participante 11).  

 

Utilizou-se, dentre os principais indicadores, o número de ações desenvolvidas pela 

comissão, além do número de setores com o respectivo percentual de participação sobre a 

emissão dos relatórios mensais de evidenciação das atividades desenvolvidas. Através desses 

indicadores, acredita-se que possa haver um real acompanhamento da execução de tal 

objetivo. 

No Quadro 11, apresentam-se os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as 

iniciativas sobre a perspectiva de modernização administrativa do BSC. 

 

Quadro 11 – Perspectiva de modernização administrativa 

PERSPECTIVA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Criar novas 

ferramentas que 

auxiliem a 

execução das 

atividades. 

% de servidores que 

buscam auxílio sobre a 

execução de procedimentos 

Dispor de informações 

sobre os diferentes 

procedimentos, sejam 

eles relacionados às 

atividades de ensino ou 

a administração. 

Criar manuais de 

procedimento para 

cada um dos setores. 

Promover ações 

que visem à 

ampliação da 

transparência e 

do controle 

social. 

Número de ações 

desenvolvidas pela 

comissão 

Fortalecer os aspectos 

relacionados à 

transparência, ao 

controle social e à 

accountability. 

Criar uma comissão 

para desenvolver 

ações direcionadas à 

transparência. 
Número de setores e % de 

participação e 

envolvimento dos 

servidores na elaboração 

dos relatórios 

Produzir relatórios 

mensais de prestação 

de contas que 

englobem os 

diferentes setores e as 

principais atividades 

desenvolvidas. 
% de alunos que 

participam das ações e se 

envolvem nelas. 

Incentivar os discentes 

a participarem mais 

das ações. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na perspectiva de modernização administrativa, uma das iniciativas foi considerada 

como inviável pelo gestor entrevistado. É a que se refere à elaboração de manuais de 

procedimento, com a principal justificativa de que o quantitativo de pessoal era insuficiente, 

por isso ficou complicado para o servidor ter que parar suas atividades para se dedicar a 

elaborar esse manual. No entanto, sua importância foi destacada tendo em vista, 

principalmente, o quantitativo de servidores removidos e substituídos. Sempre que há essas 

substituições, o desempenho das atividades fica comprometido. Assim, o gestor sugeriu que 

se criem comissões responsáveis pela elaboração desses manuais de procedimento. 

 

(...) criando comissões é possível que se vá passando em cada setor, elaborando o 

manual de procedimentos, de forma que em cada setor o servidor lotado seja o 

presidente da comissão responsável por estabelecer o manual de procedimentos. 

Assim criariam várias comissões de forma que se crie um manual em um setor e 

passe para outro setor, se tornando então viável tal iniciativa já que devido o 

quantitativo atual de servidores é inviável a elaboração desses manuais sem que seja 

feita uma comissão. Da mesma forma que a elaboração de relatórios mensais, seria 

muito mais viável fazermos relatórios semestrais e de forma consolidada devido a 

quantidade insuficiente de servidores (Entrevistado GEST 01). 

 

Outro ponto relatado pelo gestor refere-se à iniciativa de incentivar a participação dos 

discentes nas ações sobre a transparência e o controle social. Na percepção do entrevistado, 

muitas ações já são divulgadas pelo próprio portal da transparência da Instituição, no entanto 

as informações são sempre técnicas e necessitam de um tratamento para que possam ser 

divulgadas para os alunos, de forma que eles entendam as informações ali repassadas. 

 

(...) no próprio portal da transparência da Instituição são divulgadas informações em 

tempo real, atualizado todos os dias as 7h da manhã, no entanto tais informações são 

técnicas, de quem trabalha com área financeira, orçamentária e para o nosso alunado 

principalmente com pessoas de diferentes escolaridades, nós teríamos que ter um 

tratamento nas informações de forma que eles entendam as informações, pois se 

forem demonstradas da maneira que está não vai servir de muita coisa para o 

controle social, vai ser transparente vai, mas só por ser transparente, só por estar 

divulgando tais informações. Ou trata as informações ou capacita a comunidade 

acadêmica para que eles compreendam as informações que estão sendo repassadas. 

Para avaliação poderíamos estar marcando reuniões sistêmicas por curso ou por 

modalidade de ensino e a gente poder estar avaliando a participação que teve nas 

primeiras reuniões e acompanhando ano a ano para medir o interesse da 

comunidade, traçar o perfil de quem tá participando e almejando sempre a 

participação cada vez maior da comunidade (Entrevistado GEST 01). 

 

Observa-se, na entrevista com o gestor, a importância de se considerarem tais aspectos 

relacionados à qualidade das informações divulgadas, de modo que tais informações sejam de 

fácil compreensão e contribuam, de fato, para o controle social e a transparência, seja tratando 
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as informações divulgadas ou capacitando seus usuários para compreenderem tais 

informações. 

 

6.2.4 Perspectiva dos processos internos 

 

Kaplan e Norton (2004) explanam a respeito da perspectiva dos processos internos 

com dois importantes apontamentos. O primeiro deles diz respeito ao foco dessa perspectiva 

em dois públicos: os investidores e os clientes. Para os autores, os gestores devem identificar 

os processos críticos responsáveis pela obtenção de resultados financeiros e avaliar a 

capacidade de atrair e reter clientes por parte das organizações. O segundo apontamento diz 

respeito à necessidade de se considerar o processo de inovação, já que esse é um fator 

determinante para que uma organização obtenha êxito, e de se considerar a inovação nessa 

perspectiva. 

Iniciaram-se, então, as discussões a respeito dessa perspectiva durante o grupo focal, 

tomando como base as explanações de Kaplan e Norton e levando em consideração que a 

identificação dos objetivos a serem traçados deveria corresponder aos procedimentos-chave 

para a organização. Na proposição de medidas, devem ser consideradas as que contribuam 

para o processo de inovação. O estudo procurou identificar as causas que impediam ou 

dificultavam a execução das atividades do IFPB – Campus Picuí. 

Nesse sentido, os participantes relataram como principal ponto responsável pelo 

travamento e pela lentidão das atividades o número de servidores existente atualmente no 

Campus. É considerado pela maioria o quantitativo de servidores insuficiente para a 

quantidade de demanda e de setores, principalmente no caso do cargo de assistente em 

administração, que é considerado importante, porque pode ser aproveitado nos diferentes 

setores, executando as mais diversas atividades. Os participantes também consideram 

insuficiente o número de servidores docentes, principalmente levando em consideração os 

casos de afastamento por diferentes motivos.  

 

O número atual de servidores no Campus é insuficiente para a quantidade de 

demanda. O Campus cresceu, aumentou o número de alunos e o número de 

servidores não acompanhou esse crescimento. Isso acaba por gerar muita demanda 

para os poucos servidores, causando assim uma maior lentidão no andamento dos 

processos e desenvolvimento das atividades (Participante 01). 

 

(...) com o quantitativo de servidores atual fica muito difícil tornar os processos mais 

ágeis. Existem setores com três servidores enquanto outros possuem apenas um. Isso 

acaba por dificultar, aumentando o trabalho, sobrecarregando (Participante 11). 
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(...) o número de servidores do cargo de assistente em administração é insuficiente. 

Esse é um cargo chave e necessitaria de mais servidores desse cargo, já que um 

assistente em administração pode trabalhar em diferentes setores e executar as 

diferentes atividades (Participante 04). 

 

Definiu-se como um dos objetivos estratégicos melhorar e acelerar a execução das 

atividades e as demandas, tendo como principal causa o quantitativo insuficiente de 

servidores. Um dos principais indicadores sugeridos foi o cálculo do tempo médio em dias 

que um processo permanece em cada setor. Também cogitada a necessidade de fazer um 

levantamento do número de servidores vinculados a cada coordenação e setor e acompanhar 

suas demandas e necessidades. Assim, o Campus poderá dispor de informações relevantes 

sobre o quadro de pessoal necessário e das principais demandas e especificidades de cada 

setor ou área. 

O outro objetivo específico definido foi em relação ao fluxo de informações que, para 

os participantes, deve ser feito através de um canal próprio de divulgação, de forma coerente e 

harmoniosa, a fim de respeitar as decisões tomadas. A partir daí, foi sugerida como medida 

principal a criação de um canal para divulgar informações. 

 

O modo como as informações são repassadas acho que poderia melhorar. Buscar um 

modelo que possibilite informar um maior número de pessoas e de forma tempestiva 

seria importante. Poderia assim evitar especulações e fofocas (Participante 03). 

 

Principalmente as informações relacionadas a decisões, comunicar tanto os alunos 

como os servidores e a comunidade, que muitas vezes acaba por saber de maneira 

não oficial (Participante 08). 

 

(...) traria mais harmonia e as decisões teriam a ser mais respeitadas, entendidas. 

Muitos alunos não ficam sabendo das informações, acaba sabendo de outras pessoas 

e as vezes de maneira um pouco diferente. Uma página oficial, que fosse utilizada 

poderia ser um meio de comunicação (Participante 05). 

 

Utilizou-se como indicador um aspecto intangível - o de percepção da comunidade 

acadêmica sobre um novo modelo de fluxo de informações. A escolha por esse indicador se 

justifica por ser o que avalia melhor tal objetivo. 

Tendo em vista os elementos apresentados, o Quadro 12 representa a perspectiva dos 

processos internos para o BSC do IFPB – Campus Picuí. 
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Quadro 12 – Perspectiva dos processos internos 

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

 

 

Melhorar e acelerar a 

execução das 

atividades e 

atendimento das 

demandas. 

Número de dias que 

um processo 

permanece em cada 

setor. 

 

 

 

 

 

Garantir celeridade e 

melhoria na execução 

das atividades e das 

demandas.  

Criar manuais de 

procedimento com 

definição de rotina 

para cada um dos 

setores. 

 

Número de servidores 

e discriminação dos 

cargos 

 

Realizar um 

levantamento sobre o 

número de servidores 

vinculados a cada 

coordenação e setor, 

bem como suas 

demandas e 

necessidades. 

 

 

Número e % de 

cargos vagos 

 

 

Viabilizar um novo 

modelo de fluxo de 

informações. 

 

 

Percepção da 

comunidade 

acadêmica, através de 

pesquisas de 

satisfação 

 

 

Desenvolver um novo 

modelo de fluxo de 

informações. 

Criar um canal de 

divulgação de 

informações. 

Promover ações que 

incentivem mais 

fluidez e 

transparência nas 

informações. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na perspectiva de processos internos, um dos pontos abordado pelo gestor 

entrevistado refere-se ao quantitativo de pessoal do Campus. Esse é um dos principais 

empecilhos na busca pela melhoria e pela celeridade na execução das atividades. Para o 

entrevistado, o levantamento do número de servidores e a discriminação dos cargos só 

constatam que não dispomos do número mínimo de servidores e não há muita relação com a 

meta estipulada, porém, se não é de grande relevância para que se atinja a meta, é importante 

manter tais informações para que sirvam como um importante diagnóstico. 

 

(...) a lei que cria o campus Picuí e a portaria que regulamenta seu funcionamento 

estipula um número mínimo de servidores e nunca alcançamos esse número. Mesmo 

que façamos esse mapeamento com identificação do número de servidores vamos 

apenas constatar que não temos o número mínimo de servidores. Então esse 

indicador para se atingir a meta não é viável, mas pra dispormos de um diagnóstico 

identificando dificuldades dos setores e propondo diferentes ações é importante, 

então acredito que por esse motivo o indicador deve permanecer (Entrevistado 

GEST 01). 
 

O outro ponto relacionado ao fluxo de informações no Campus é considerado pelo 

gestor como um importante ponto, sugerido um novo fluxo de informação que engloba o 

portal da Instituição e a divulgação através de murais e de e-mail. 
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Criar um canal de informações é importante. A gente pode inserir tais informações 

no próprio portal da Instituição, na página referente ao nosso Campus e podemos 

divulgar essas informações nos murais, mandando para os servidores através de e-

mail do pessoal, criando grupos de docentes, discentes, técnicos administrativos 

(Entrevistado GEST 01). 

 

O modelo de divulgação de informações sugerido pelo gestor, através da criação de 

um canal de informações por meio de diferentes mídias, é uma iniciativa que permitiria um 

fluxo de informações mais uniforme dentro da Instituição. 

 

6.2.5 Perspectiva dos clientes: corpo discente 

 

O primeiro e primordial passo nessa perspectiva consiste em definir quem são seus 

clientes. É a partir daí que uma organização pode proporcionar a satisfação dele e atender às 

suas necessidades. No caso das organizações do setor público, conforme retratado por Kaplan 

e Norton (2000), o que vai demonstrar se a organização está cumprindo ou não sua missão é o 

atendimento a alguns objetivos, um deles relacionado ao apoio e ao comprometimento 

contínuo de seus clientes, de forma que, através desse objetivo, a organização investigue se 

sua missão está sendo cumprida ou não. 

No caso do IFPB – Campus Picuí, os clientes são os alunos dos seus diversos cursos, 

tanto na modalidade presencial quanto a distância, seja em nível de pós-graduação, superior 

ou técnico, subsequente. Partindo desse pressuposto, definido quem são seus clientes, iniciou-

se com a definição dos principais aspectos a serem traçados para essa perspectiva. Durante as 

discussões, alguns pontos sobre a necessidade dos alunos foi levantado, principalmente no 

que se refere à construção de uma quadra poliesportiva e de um espaço de convivência.  

Os alunos que participaram da reunião de grupo focal relataram que esses são dois dos 

principais anseios por parte dos discentes. Para os participantes, viabilizar a construção da 

quadra poliesportiva e criar um espaço de convivência destinado aos alunos traria benefícios, 

principalmente para os que passam mais de um turno na Instituição, seja no aguardo de um 

transporte público ou com aulas em mais de um período. No entanto, essas seriam algumas 

das principais iniciativas a serem realizadas, com o intuito de incentivar a permanência e a 

continuidade dos alunos nos cursos ofertados pela Instituição, visando diminuir o número de 

desistentes.  
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(...) a falta de uma quadra poliesportiva e de um espaço para convivência são duas 

reais necessidades dos alunos. Não temos um espaço próprio para realização de 

atividades desportivas, o que acaba nos prejudicando. Não temos também um espaço 

de convivência que podemos aguardar entre um período de aula e outra, 

principalmente quando temos que ficar mais de um período na Instituição 

(Participante 09). 

 

(...) o principal acho que seria garantir a permanência dos alunos na Instituição e 

para isso a construção de uma quadra, de um espaço de convivência seriam fatores 

positivos que poderiam ajudar, mas a meu ver o principal seria demonstrar pra os 

alunos a importância dos cursos, trazer profissionais de sucesso na área, de forma 

que incentive a permanência deles aqui. Também é importante que sejam firmadas 

parcerias e convênios para aumentar as oportunidades de trabalho (Participante 11). 

 

Além dessas, conforme se observa na fala anterior, outras iniciativas foram levantadas, 

como a necessidade de fazer reuniões e debates com os alunos em períodos de iminência de 

greve e de levar os discentes para as discussões. Essa iniciativa foi considerada, porque, nos 

períodos de greve, o número de alunos desistentes aumenta, e o principal motivo é o atraso no 

calendário decorrente da greve. É comum, conforme relatado pelos participantes, haver um 

aumento na taxa de evasão escolar depois dos períodos de greve. 

 Outro ponto levantando que é traçado como um dos principais motivos pela alta taxa 

de evasão é o que diz respeito as oportunidade de emprego dentro das áreas na região. As 

oportunidades são escassas e muito dos alunos por não verem muitas perspectivas de emprego 

acabam por desistir de seus cursos. Sugeriu-se então dentre as iniciativas a realização de 

palestras, debates com profissionais consolidados das áreas dos cursos, servindo assim como 

importante estímulo quanto à continuidade dos mesmos nas atividades, além do 

estabelecimento de parcerias com empresas e órgãos da região. Foi definida como meta 

principal a diminuição de 20% no número de alunos desistentes. Aferiu-se tal percentual por 

acreditar esse ser um valor relevante e de possível alcance, frente às iniciativas definidas. 

 

“As greves existentes também representaram altas taxas de evasão, sendo importante 

para garantir a continuidade dos alunos que sejam promovidos debates, palestras nos 

períodos que estão para acontecer paralisações e explicar os motivos, trazer os 

alunos para dentro dos debates. Só assim podemos diminuir as taxas de desistência 

em virtude de atrasos no calendário motivado pela greve (Participante 02)”. 

 

Além do objetivo citado, mais participação e envolvimento dos alunos nas atividades 

da Instituição é outro importante objetivo. Na percepção dos participantes, incrementar o 

número de alunos envolvidos com a Instituição deve ser uma das prioridades. Quanto aos 

meios para se atingir tal objetivo, além de estímulo e do apoio à criação de projetos, o pleito 

por mais repasse nos recursos destinado a auxílio e bolsa foi considerado essencial.  
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Estimular o envolvimento dos alunos nas atividades da Instituição é primordial, no 

entanto é importante que se busque um aumento de recursos para que possa 

aumentar o quantitativo de auxílios e bolsas, sendo essa uma importante forma de 

incentivo a participação dos alunos (Participante 04). 

 

(...) dentro de uma Instituição é de grande importância os projetos de pesquisa, 

extensão. E quando ocorre envolvimento por parte dos alunos nessas atividades, as 

possibilidades de crescimento e ampliação do Campus aumentam, o nível dos alunos 

também. Essas ações fazem com que a Instituição ganhe maior visibilidade e 

notoriedade além de um nível de alunos mais bem capacitados (Participante 10). 

 

No que se refere ao percentual definido de aumento em pelo menos 10% no número de 

alunos envolvidos com as atividades da Instituição, chegou-se a tal percentual visando a um 

impacto relevante e, conforme considerado pelos participantes, passível de ser atingido. 

Considerando todos os aspectos levantados, elaborou-se o Quadro 13 com os 

elementos para a perspectiva dos clientes. 

 

Quadro 13 – Perspectiva dos clientes 

PERSPECTIVA DOS CLIENTES 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Promover mais 

participação e 

envolvimento 

dos discentes 

nas atividades 

da Instituição. 

Número de alunos 

envolvidos nos projetos de 

pesquisa e extensão Ampliar em 

pelo menos 10% 

o número de 

alunos 

envolvidos nas 

atividades 

extracurriculares 

da Instituição. 

Estimular a participação dos alunos 

nos projetos de pesquisa e 

extensão. 
Número de projetos 

desenvolvidos Pleitear mais repasse nos recursos 

destinados a auxílio e bolsa. % de alunos que recebem 

algum tipo de auxílio ou 

bolsa 

Estimular e apoiar os discentes a 

criarem projetos. 

Número de alunos e % de 

cada curso envolvido nas 

atividades 

extracurriculares 

Incentivar a 

permanência e a 

continuidade 

dos alunos nos 

cursos ofertados 

pela Instituição. 

Número de alunos e % 

referente a evasão 

 

Diminuir em 

20% o número 

de alunos 

desistentes ao 

longo de um 

ano. 

Promover debates e reuniões com 

os alunos em período com 

iminência de greve. 

Número de alunos e % em 

debates, reuniões e 

palestras realizadas 

Promover encontros e palestras 

com profissionais consolidados nas 

áreas de curso ofertado pelo 

Campus. 

Firmar parcerias com empresas e 

órgãos da região 

Criar um espaço de convivência 

destinado aos alunos. 

 

Viabilizar a construção de uma 

quadra poliesportiva. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na percepção do gestor entrevistado, todos os pontos levantados são considerados 

viáveis, e o percentual de aumento de 10% no número de alunos envolvidos em atividades 

extracurriculares é passível de ser atingido em curto prazo, no entanto a diminuição em 20% 

no número de alunos desistentes é mais fácil de ser atingido em longo prazo. 

 

A meta de ampliar em pelo menos 10% o número de alunos envolvidos é uma meta 

viável e capaz de ser atingida. (...) se for oferecido algo pela Instituição isso vai 

favorecer podendo diminuir a evasão, ampliando a participação e envolvimento 

desses alunos com as atividades da Instituição (Entrevistado GEST 01). 

 

Os 20% no número de evasão talvez não conseguíssemos em um primeiro momento, 

mas é algo possível de se conseguir, não é um percentual aleatório, mas para 

alcançarmos precisaríamos de um esforço coletivo, não apenas da gestão, mas 

principalmente dos profissionais ligados ao ensino (Entrevistado GEST 01). 

 

No que se refere às iniciativas propostas, foram consideradas pelo gestor como de 

grande valia, principalmente as que são relativas às discussões em períodos de iminência de 

greve e de realização dos encontros e palestras com profissionais consolidados das áreas de 

curso ofertado pelo Campus. Além disso, sugeriu-se como outra iniciativa a possibilidade de 

divulgar nas cidades da região os cursos oferecidos, bem como as áreas de trabalho e o perfil 

no mercado de trabalho. 

 

A questão da greve é um calo nosso. Toda vez que temos greve vários alunos pedem 

transferência da Instituição, então temos uma iniciativa levando em consideração 

esse aspecto é muito importante. Outro ponto é em relação as palestras e encontros, 

alguns dos nossos cursos já estão promovendo eventos para tentar estimular a 

permanência dos alunos nos cursos, porque o que ocorre, por o aluno não conhecer o 

curso na íntegra acaba entrando e logo depois se desestimulando e saindo, então 

seria interessante divulgar o que é cada curso, o que vai estudar, em que se pode 

trabalhar visitando as cidades das regiões, pois assim podemos diminuir um pouco 

mais a questão da evasão (Entrevistado GEST 01). 

 

Quanto às duas outras iniciativas elencadas, relacionadas à criação de um espaço de 

convivência e construção de uma quadra poliesportiva, ambas esbarram nas restrições 

orçamentárias que o Campus tem enfrentado. Porém, foram consideradas pelo gestor 

adaptações para garantir a execução de tais iniciativas. 

 

Criar um espaço de convivência não é viável nos moldes que estávamos prevendo, 

mas algumas ações já estão sendo feitas tentado criar um ambiente menor, mas que 

atenda essa lacuna. A ideia inicial era de fazer a interligação entre o bloco A e B, 

construindo rampas e cobertura de metal fazendo daquela área um espaço de 

convivência para alunos e servidores, mas devido as restrições orçamentárias não 

temos condições de cumprir como o planejado, mas por meio das adaptações com 
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um ambiente menor temos condições de conseguir. Em relação a construção da 

quadra o principal entrave é a questão orçamentária, mas podemos realizar estudos 

buscando a viabilidade dessa obra, por isso considero ela ainda como uma iniciativa 

viável (Entrevistado GEST 01). 

 

Em relação aos indicadores, foi considerado pelo gestor como ideal o mais próximo da 

totalidade. O acompanhamento desses indicadores só foi feito durante a fase de implantação 

da ferramenta. 

 

6.2.6 Perspectiva da sociedade/cidadão 

 

Em uma organização do setor público, há dois tipos de clientes distintos: um deles é o 

diretamente beneficiado pelo serviço prestado, e o outro, que se beneficia de forma indireta. 

No caso de uma Instituição de ensino e a oferta de serviço público de educação, Ghelman e 

Costa (2006) afirmam que há dois clientes: um deles é o aluno matriculado, e o outro é a 

sociedade, que se beneficia através do aumento de jovens profissionais qualificados e que 

estão ingressando no mercado de trabalho. 

Partindo desse pressuposto e levando em consideração a missão da Instituição, que, 

segundo o PDI (2015), é de ofertar educação profissional, tecnológica e humanística nos 

diversos níveis, através de ensino, pesquisa e extensão, para contribuir com a formação de 

cidadãos, o estudo procurou identificar quais seriam os objetivos ligados a essa perspectiva 

para alcançar a efetividade conquistada através do cumprimento de sua função social. 

Na percepção dos participantes, o Campus cumpre sua função no que se refere à 

prestação de serviços à sociedade, no entanto todos concordaram que ainda é preciso 

aprimorar a qualidade dos serviços prestados, visando ao reconhecimento ainda maior por 

parte da sociedade.  

 

O campus hoje cumpre o seu papel na oferta de um serviço de qualidade, porém 

ainda temos muito a caminhar. Levando em consideração o que foi mostrado 

referente a missão, visão da Instituição, apesar de estarmos no caminho certo ainda 

temos muito a fazer na busca por um maior reconhecimento (Participante 08). 

 

(...) alcançar um maior reconhecimento só vai ser possível se forem feitas ações 

direcionadas a isso. Demonstrar como estão os alunos egressos aqui da Instituição, 

apoiar ainda mais as atividades de pesquisa e extensão podem ser algum dos 

caminhos a serem percorridos (Participante 01). 

 

Devemos sempre avaliar como estão sendo fornecidos nossos serviços e quando 

necessário promover mudanças buscando sempre a satisfação da sociedade e dos 

cidadãos de forma geral (Participante 10). 
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O estudo mostrou, ainda, que é necessário aproximar ainda mais o Campus da 

comunidade local e, consequentemente, da sociedade, uma vez que essa troca de experiências 

proveniente de uma aproximação possibilitará grandes benefícios, não só para a organização, 

que ganharia ainda mais reconhecimento, no que se refere aos seus serviços prestados e ao 

papel desenvolvido, como também para a própria comunidade local, que ganharia com as 

ações e os serviços usufruídos. 

 

Através de uma aproximação ainda maior do Campus com a comunidade local e 

consequentemente toda a sociedade, haverá um reconhecimento ainda maior quanto 

a Instituição, não só em relação aos serviços ofertados mas também em relação a sua 

importância para a região (Participante 09). 

 

Essa aproximação com a sociedade é de fundamental importância, principalmente se 

levarmos em consideração a região que estamos inseridos, uma região pobre e que 

carece de serviços básicos. (...) a Instituição pode atuar como parceira junto a 

prefeitura, estreitando assim os laços tanto com a prefeitura quanto com a sociedade 

(Participante 07). 

 

Tendo em vista os elementos apresentados, o Quadro 14 apresenta os objetivos, os 

indicadores, as metas e as iniciativas relacionados ao BSC do IFPB – Campus Picuí - na 

perspectiva da sociedade/do cidadão. 

 

Quadro 14 – Perspectiva da sociedade/cidadão 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE/CIDADÃO 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

 

 

 

Promover uma 

aproximação maior 

do Campus com a 

comunidade local e a 

sociedade 

Número de atividades 

realizadas na 

comunidade local 

 

 

 

 

 

 

Aproximar cada vez 

mais o Campus da 

comunidade local e 

de toda a sociedade. 

Promover cursos e 

palestras sobre os 

diferentes temas para 

a comunidade local. 
Número de parcerias 

desenvolvidas pelo 

Campus 
Desenvolver 

parcerias com outros 

órgãos e instituições 

da região. 

Número de projetos 

de pesquisa e 

extensão 

desenvolvidos 
Desenvolver projetos 

de pesquisa e 

extensão com a 

comunidade. 

 

Número de 

campanhas e ações 

realizadas  
Divulgar ações e 

realizar campanhas 

nas comunidades 

 

 

 

 

Garantir a satisfação 

Número de alunos 

egressos inseridos em 

suas áreas no 

mercado de trabalho 

 

 

Alcançar o 

reconhecimento por 

Realizar 

levantamento do 

número de alunos 

egressos inseridos em 
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da sociedade quanto 

aos serviços prestados 

pelo Campus 

Número de atividades 

de extensão e 

pesquisa realizadas 

no Campus 

parte da sociedade 

como Instituição de 

excelência na 

formação de 

profissionais. 

suas áreas no 

mercado de trabalho. 

 

Apoiar atividades de 

extensão e pesquisa.  

Número de servidores 

com Especialização, 

Mestrado e 

Doutorado 

Dedicar mais apoio às 

atividades 

relacionadas à 

capacitação. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os pontos levantados para a perspectiva de sociedade/cidadão foram considerados 

pelo gestor entrevistado como viáveis, porém foram sugeridas modificações em um dos 

indicadores apresentados, de forma que englobe o número de alunos egressos, mas não apenas 

no mercado de trabalho, considerando também os que continuaram suas vidas acadêmicas e 

ingressaram em outras instituições de ensino. Além desse ponto, foi sugerido, também, como 

indicador o número de alunos egressos e ingressos para demonstrar a quantidade de alunos 

ingressantes e a de formados. 

 

O nº de egressos é um bom indicador, mas não apenas no mercado de trabalho, 

devendo ser considerado também aqueles que continuaram suas atividades 

acadêmicas, se inseriram em outras instituições de ensino, ou seja, considerar a 

ascensão acadêmica dentro desse indicador. Outro indicador que seria interessante é 

o número de alunos egressos e o número de alunos ingressos demonstrando a 

eficiência da Instituição em relação a quantidade de alunos ingressantes e alunos 

formados (Entrevistado GEST 01). 

 

Foi considerado, durante a entrevista, que uma das mais importantes metas é a 

aproximação do Campus com a comunidade local e a sociedade. Nesse sentido, os projetos de 

extensão têm um impacto maior na comunidade. 

 

Os projetos de extensão principalmente que tem um impacto maior junto a 

comunidade. Muitas vezes o pessoal lá fora não sabe o que essa sendo pesquisado 

aqui dentro, então é necessário que seja divulgado cada vez mais essas pesquisas. 

(...) precisamos de uma campanha de marketing para mostrar ainda mais o campus 

para toda a sociedade e região do Curimataú. Antigamente tínhamos mais cursos 

para a comunidade, mas com o passar do tempo a carga horária dos docentes ficaram 

mais elevada e se eles estão com a carga horária elevada não vão ter condições de 

estar a frente de um curso de extensão desse, como por exemplo curso de línguas, 

que era ofertado até 2013 para a comunidade. É interessante que a gente volte a 

pensar nesse sentido buscando cada vez mais essas parcerias com a comunidade 

(Entrevistado Gest 01). 

 

Em sua entrevista, o gestor também falou do interesse e da importância de garantir a 

satisfação da sociedade e, principalmente, transmitir a ela a sensação de que o campus dispõe 

de um corpo de servidores qualificados. 
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6.3 CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 

 

É com base na identificação de perspectivas e definição dos objetivos estratégicos que 

se constrói o mapa estratégico de uma organização. Nesta pesquisa, depois de definir os 

objetivos estratégicos a serem alcançados em cada uma das diferentes perspectivas, buscou-se 

promover a representação gráfica do BSC através das relações de causa e efeito. 

O mapa estratégico, segundo Kaplan e Norton (2004), representa visualmente os 

objetivos organizacionais e seus inter-relacionamentos principais, que são os responsáveis por 

impulsionar o desempenho da organização. O mapa é a representação gráfica do Balanced 

Scorecard, através do qual a estratégia de uma organização pode ser visualizada. 

A identificação das relações de causa e efeito entre os objetivos ocorre de baixo para 

cima, ou seja, da perspectiva da base do BSC, passa pelas perspectivas posteriores até o topo. 

No entanto, conforme entendem Kaplan e Norton (2004), os objetivos de uma perspectiva não 

devem, necessariamente, estar relacionado aos objetivos da perspectiva superior seguinte, 

porquanto pode haver relações de causa e efeito entre as diferentes perspectivas ou, até, entre 

os objetivos de uma mesma perspectiva. 

A figura seguinte apresenta as relações de causa e efeito entre os objetivos de cada 

perspectiva e as ligações existentes entre os diferentes objetivos estratégicos. Cabe ressaltar 

que as relações de causa e efeito evidenciadas a seguir têm, além das que serão apresentadas, 

diferentes formas de desdobramento e inter-relação.  
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Figura 4 – Proposta de mapa estratégico para o IFPB – Campus Picuí 

 
 

Ao analisar as relações de causa e efeito entre os objetivos traçados em cada 

perspectiva, constata-se que cada um deles contribui de forma direta para outro objetivo 

estratégico. Assim, com base nessas relações, nota-se que: 

 

 Se houver um aumento no quantitativo de recursos destinados à Instituição, é 

possível que se desenvolvam novas ferramentas que auxiliem a execução das 

atividades, como a contratação de uma empresa capaz de desenvolver um 

software com o intuito de facilitar a emissão de relatórios; promovam-se mais 

participação e envolvimento dos discentes nas atividades da Instituição, através do 

aumento no número de auxílios e bolsas ofertados aos alunos; que se promova 

uma política de capacitação no Campus, com a formulação de um calendário de 
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cursos e atividades, com contratação de palestrantes e realização de eventos; que 

se proporcionem ações voltadas para a saúde física e mental dos servidores, com 

investimento em campanhas de prevenção e aquisição de equipamentos para a 

ginástica laboral, entre outros. 

 Se houver uma redução nas despesas do Campus, é possível que se aumente o 

quantitativo de recursos destinados à Instituição, e o Campus poderá dispor de um 

volume maior para ser investido em outras áreas; que se incentivem a 

permanência e a continuidade dos alunos nos cursos ofertados pela Instituição, 

através de ações como encontros e palestras, com a contratação de profissionais de 

sucesso das áreas do curso ofertada pelo Campus; que se alcancem a melhoria e a 

celeridade na execução das atividades e das demandas, com a contratação de uma 

empresa capaz de desenvolver um software ou ferramenta que auxilie a criação 

dos manuais de procedimentos, visando à padronização das atividades. 

 Se ocorrer a promoção de uma política de capacitação no Campus, será possível 

criar novas ferramentas que auxiliem a execução das atividades, já que, depois de 

ser capacitados, os servidores tendem a contribuir de forma mais eficiente com a 

organização e o desenvolvimento de novas ferramentas; promover uma 

aproximação maior do Campus com a comunidade local e a sociedade, para que, 

depois de capacitados, os servidores possam ministrar cursos para a comunidade; 

garantir a satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados pelo Campus, e, 

depois de participar de uma capacitação, os servidores poderão executar, de forma 

mais eficiente, suas demandas e atividades. 

 Se forem promovidas ações voltadas para a saúde física e mental dos servidores, é 

possível que haja o Campus se aproxime mais da comunidade local e da 

sociedade. Depois, o servidor poderá divulgar as ações ou até realizá-las na 

comunidade; que se garanta a satisfação da sociedade quanto aos serviços 

prestados pelo Campus, uma vez que, depois de feitas essas ações, os servidores 

tendem a ficar mais aptos, tanto física quanto mentalmente, a desempenhar suas 

atividades e a prestar um serviço mais eficiente para a sociedade. 

 Se forem criadas novas ferramentas que auxiliem a execução das atividades, é 

possível que se reduzam as despesas, porquanto, através de uma ferramenta de 

comunicação instantânea, por exemplo, o número de ligações tende a diminuir, e, 

consequentemente, gasto com telefonia será reduzido; que se garantam a melhoria 
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e a celeridade na execução das atividades e demandas, através da adoção de um 

sistema que seja capaz de mapear e gerar relatórios sobre as principais rotinas, 

bem como o tempo médio gasto na execução delas. 

 Se houver a promoção de ações que visem ampliar a transparência e o controle 

social, é possível que haja mais participação e envolvimento dos discentes nas 

atividades da Instituição, porque, ao saber que são importantes aspectos como 

transparência e controle social, os alunos poderão compreender que seu papel na 

Instituição é sobremaneira importante; que se promova mais aproximação do 

Campus com a comunidade local e a sociedade, pois, através do reconhecimento 

do seu papel fiscalizador sobre a utilização dos recursos públicos, tanto a 

comunidade local quanto a sociedade poderão estreitar suas relações com a 

Instituição. 

 Se houver melhoria e celeridade na execução das atividades e das demandas, é 

possível que se garanta a satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados 

pelo Campus, porquanto a prestação de um serviço de forma célere gera na 

sociedade a sensação de eficiência dos serviços ofertados pela Instituição. 

 Se um novo modelo de fluxo de informações for viabilizado, é possível que se 

promova uma aproximação maior do Campus com a comunidade local e a 

sociedade, pois, através de ações como a criação de um canal oficial de 

divulgação, por exemplo, um número maior de pessoas poderá ter acesso às 

informações referentes à Instituição, promovendo assim um ambiente cada vez 

mais próximo entre Instituição, comunidade local e sociedade de forma geral;  

 Se os discentes participarem bem mais das atividades da Instituição, é possível 

que se promovam ações que visem à transparência e ao controle social, porquanto 

essa é uma forma de criar um ambiente favorável a discussões e a debates a 

respeito da temática, e que se reduzam despesas, já que, através do envolvimento 

e da participação, é possível conscientizar um número maior de pessoas sobre a 

importância de um consumo consciente; 

 Se os alunos forem incentivados a continuar fazendo os cursos ofertados pela 

Instituição, pode-se aumentar o quantitativo de recursos destinados à Instituição, 

tendo em vista que a quantidade de alunos é um dos principais pontos 

considerados para o repasse de recursos, e garantir a satisfação da sociedade 



78 
 

quanto aos serviços prestados pelo Campus, já que assim estará cumprindo sua 

missão como Instituição de ensino. 

 Se ocorrer uma promoção de ações que visem aproximar mais o Campus da 

comunidade local e da sociedade, podem-se garantir a satisfação da sociedade 

quanto aos serviços prestados pelo Campus, porque, através dessa aproximação, 

as principais demandas da sociedade podem ser atendidas, e a plena satisfação 

quanto aos serviços oferecidos; é possível incentivar os alunos a continuarem a 

fazer os cursos ofertados pela Instituição, pois, por meio de tal aproximação, 

podem-se fazer parcerias e convênios e ter mais oportunidades no mercado de 

trabalho. 

 Se a sociedade se sentir satisfeita com os serviços prestados pelo Campus, pode-se 

promover mais aproximação do Campus com a comunidade local e a sociedade, 

incentivar os alunos a continuarem fazendo os cursos ofertados pela Instituição e a 

se envolverem mais nas atividades da Instituição. Assim, ter-se-á um ambiente 

favorável de interação e com mais possibilidades de desempenhar suas atividades 

de forma eficiente e cumprir sua missão;  

 

Finaliza-se, então, o terceiro e último objetivo específico da pesquisa, que é o de 

desenvolver o mapa estratégico do Campus, evidenciando as possíveis relações de causa e 

efeito. Através dessa última etapa, evidenciaram-se alguns dos prováveis desdobramentos 

entre os objetivos estratégicos das seis diferentes perspectivas adotadas, possibilitando a 

visualização da estratégia da organização. 
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7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a realização da presente proposta de intervenção buscou-se propor um modelo de 

planejamento estratégico para o Campus Picuí, do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, através da utilização do Balanced Scorecard. Para isso adaptou-se as 

perspectivas do modelo original de forma que melhor se adeque a realidade da organização. 

Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, buscando amparo na 

fundamentação teórica e em dados institucionais, para que pudesse ser desenvolvida a 

proposta de intervenção. Durante tal pesquisa, foram evidenciados aspectos relacionados às 

reformas da administração, partindo do pressuposto burocrático ao gerencial, planejamento 

estratégico, diagnóstico estratégico, balanced scorecard e sua aplicação em organizações 

públicas. Durante esse levantamento, o modelo de adaptação do BSC a ser utilizado foi 

demonstrado, e tal modelo foi desenvolvido por Ghelman e Costa (2006). 

Após estruturação teórica, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados: 

pesquisa documental, entrevista semiestrutura, não estruturada e realização de grupo focal - 

docentes, técnicos administrativos, discentes e gestores. Através da análise das entrevistas e 

da realização do grupo focal, foi possível fazer o diagnóstico estratégico do Campus, por meio 

da matriz swot, e construir o BSC da Instituição e seu mapa estratégico e elaborar a proposta 

de planejamento estratégico para o Campus. 

A principal motivação para a produção desta proposta foi o fato de o Campus não 

dispor de uma ferramenta de planejamento estratégico e de utilizar um modelo arcaico apenas 

para atender ao que determina a legislação. O modelo atual vigente não apresenta viés 

estratégico, de forma que são definidas as ações para o próximo ano, sem consulta ou 

participação da comunidade acadêmica na definição de tais ações. Os servidores ocupantes de 

cargo de coordenação têm a responsabilidade de preencher as ações e encaminhar para fins de 

consolidação, sem consulta ou participação da comunidade acadêmica de forma direta. 

Espera-se que, através da adoção desse novo modelo de planejamento, atinja-se a 

eficiência operacional, para o que o Campus disponha de uma ferramenta de inovação capaz 

de auxiliar os gestores na tomada de decisão e que sirva como importante mecanismo de 

acompanhamento e avaliação de resultados, para garantir a participação dos diversos atores 

envolvidos com sua realidade e melhorar o desempenho organizacional da Instituição.  

Após a finalização da proposta de planejamento estratégico, ela foi apresentada a um 

dos gestores da Instituição e considerada como viável, por representar a realidade da 

Instituição, e passível de ser aplicada no Campus, sendo necessários apenas alguns ajustes. 
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Além da viabilidade de aplicação e fidedignidade à realidade da Instituição, a pesquisa visou 

encontrar os caminhos para institucionalizar tal ferramenta dentro do Campus. Para isso, o 

gestor enunciou as seguintes etapas: realização de reuniões com a direção geral, de ensino e 

de administração, para traçar todo o panorama levantado; convocação dos coordenadores para 

uma discussão mais ampliada; convocação da comunidade para obter novas ideias, ajustes e 

correções; consolidação de todas as etapas anteriores e envio para a direção geral avaliar e, 

em seguida, submetê-las ao Conselho Diretor do Campus. Caso aprovadas, institucionaliza-se 

tal ferramenta regulamentando o planejamento no Campus. Durante a entrevista, o gestor 

demonstrou interesse em percorrer as etapas posteriores para institucionalizar a proposta de 

planejamento estratégico.  

Ressalte-se, no entanto, que, caso sejam postos em prática, as diretrizes, os objetivos e 

as metas devem ser legitimados por um grupo ainda maior do que o de participantes da 

pesquisa, de forma a englobar não apenas os representantes de um grupo, mas também toda a 

comunidade acadêmica. Outros pontos devem ser considerados no momento de implantação 

da ferramenta, como a definição de prazos para cumprimento das metas, identificação de 

responsáveis sobre cada uma das iniciativas e acompanhamento dos indicadores através da 

métrica pela representação gráfica do velocímetro. Tais pontos devem ser evidenciados para 

que se consiga implementar esta pesquisa. 

Além dos pontos já citados, devem-se levar em consideração a participação de todos 

os membros e o envolvimento dos diversos setores. Também é de extrema importância que 

ocorra não apenas durante a fase de implementação, mas também nas etapas de 

acompanhamento e avaliação. 

Quanto à mensuração dos resultados esperados com a implementação deste estudo, só 

poderá ser feita pelo menos um ano depois de sua aplicação, portanto, esta pesquisa é uma 

proposta de intervenção, com evidenciação da viabilidade de aplicação e dos caminhos a 

serem percorridos para sua institucionalização.  
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APÊNDICE A 

 

Tipo 01: Servidor técnico administrativo/docente 

 

1. Mencione, pelo menos, dois pontos que você considera fortes, positivos, ou seja, 

qualidades do IFPB – Campus Picuí. 

2. Mencione, pelo menos, dois pontos que você considera como fracos, negativos, mas 

que podem ser melhorados no IFPB – Campus Picuí. 

3. Em um contexto mais amplo de gestão, e a forma com que o Governo Federal 

desenvolve suas ações em relação aos Institutos Federais, quais seriam os fatores que 

você acredita que sejam oportunidades para o IFPB – Campus Picuí? 

4. Diante desse contexto mais amplo, como informado anteriormente, quais seriam agora 

as ameaças ao IFPB – Campus Picuí? 
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APÊNDICE B 

 

Tipo 02: Discentes 

 

1. Mencione, pelo menos, dois pontos que você considera fortes, positivos, ou seja, 

qualidades do IFPB – Campus Picuí. 

2. Mencione, pelo menos, dois pontos que você considera fracos, negativos, mas que 

podem ser melhorados no IFPB – Campus Picuí. 

3. Em um contexto mais amplo, de gestão, e a forma com que o Governo Federal 

desenvolve suas ações em relação aos Institutos Federais, quais seriam os fatores que 

você acredita que sejam oportunidades para o IFPB – Campus Picuí? 

4. Diante desse contexto mais amplo, como informado anteriormente, quais seriam agora 

as ameaças ao IFPB – Campus Picuí? 
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APÊNDICE C 

 

Tipo 03: Diretor Geral, Diretor de Administração e Planejamento e Diretor de 

Desenvolvimento do Ensino.  

 

1. Mencione pelo menos dois pontos que você considera como fortes, positivos, ou seja, 

qualidades do IFPB – Campus Picuí. 

2. Mencione pelo menos dois pontos que você considera como fracos, negativos, que 

possam ser melhorados, no IFPB – Campus Picuí. 

3. Em um contexto mais amplo, de gestão, e a forma como o Governo Federal desenvolve 

suas ações em relação aos Institutos Federais, quais seriam os fatores que você acredita 

que sejam oportunidades para o IFPB – Campus Picuí? 

4. Diante desse contexto mais amplo, como informado anteriormente, quais seriam agora 

as ameaças ao IFPB – Campus Picuí? 
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APÊNDICE D 

POPOSTA DE BALANCED SCORECARD PARA O IFPB – CAMPUS PICUÍ  

 

PERSPECTIVA DAS FINANÇAS/ORÇAMENTO 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

Aumentar o 

quantitativo de 

recursos destinados à 

Instituição. 

 

Número de alunos e 

% referentes à evasão 

escolar. 

 

 

 

 

Aumentar o 

quantitativo de 

recurso repassado a 

Instituição 

Criar uma comissão 

interdisciplinar de 

acompanhamento dos 

casos de evasão. 

 

Número de projetos 

de pesquisa 

 

Realizar oficinas de 

incentivo à pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir despesas. 

 

 

% gasta com despesas 

de telefonia. 

 

 

 

 

 

Diminuir em pelo 

menos 10% os gastos 

com telefonia e 

energia elétrica. 

Estimular a utilização 

de meios de 

comunicação 

instantânea através da 

internet. 

Desenvolver ações de 

conscientização em 

busca de um consumo 

mais consciente. 
 

% gasto com 

despesas relacionadas 

ao consumo de 

energia elétrica 

Iniciar a substituição 

das tradicionais 

lâmpadas 

fluorescentes por 

lâmpadas de LED. 

PERSPECTIVA DAS PESSOAS 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

 

Promover uma 

política de 

capacitação no 

Campus. 

% de servidores que 

participaram no 

último ano de cursos 

de capacitação 

 

 

 

 

Qualificar todos os 

servidores 

pertencentes ao 

quadro do Campus 

Criar um calendário 

de cursos e de 

atividades a serem 

desenvolvidas no 

próprio Campus 

referente a 

capacitação 

 

 

Número de cursos e 

as áreas de que cada 

servidor participou  

Incentivar a 

participação dos 

servidores em cursos 

de capacitação e 

treinamento  

 

 

 

 

 

Proporcionar ações 

voltadas a saúde 

 

% de servidores que 

participam das ações 

 

 

 

Alcançar o 

envolvimento e 

participação de todos 

os servidores nas 

Realizar campanhas e 

palestras de 

prevenção à saúde 

dos servidores 

Promover a saúde no 

trabalho através de 

ginástica laboral. 
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física e mental dos 

servidores 

 

 

Número de ações 

promovidas 

ações desenvolvidas 

pelo Campus 

Promover momentos 

de interação entre os 

servidores através da 

realização de eventos 

e encontros. 

PERSPECTIVA DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

Desenvolver novas 

ferramentas que 

auxiliem na execução 

das atividades.  

 

% de servidores que 

buscam auxílio sobre 

a execução de 

procedimentos  

Dispor de 

informações sobre os 

diferentes 

procedimentos, sejam 

eles relacionados às 

atividades de ensino 

ou administração. 

 

Criar manuais de 

procedimento para 

cada um dos setores. 

 

 

 

 

 

Promover ações 

visando ampliar a 

transparência e o 

controle social. 

Número de ações 

desenvolvidas pela 

comissão. 

 

 

 

 

 

Fortalecer os aspectos 

relacionados à 

transparência, ao 

controle social e 

accountability  

Criar uma comissão 

para desenvolver 

ações direcionadas à 

transparência. 
Número de setores e 

% de participação e 

envolvimento dos 

servidores no 

desenvolvimento dos 

relatórios 

Desenvolver 

relatórios mensais de 

prestação de contas 

que englobam os 

diferentes setores e as 

principais atividades 

desenvolvidas. 
 

% de alunos que 

participam e se 

envolvem com as 

ações. 

Incentivar mais 

participação dos 

discentes nas ações 

desenvolvidas. 

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

 

 

Melhorar e acelerar a 

execução das 

atividades e 

atendimento das 

demandas. 

Número de dias em 

que um processo 

permanece em cada 

setor. 

 

 

 

 

 

Garantir celeridade e 

melhoria na execução 

das atividades e das 

demandas.  

Criar manuais de 

procedimento com 

definição de rotina 

para cada um dos 

setores. 

 

Número de servidores 

e discriminação dos 

cargos 

 

Realizar um 

levantamento sobre o 

número de servidores 

vinculados a cada 

coordenação e setor, 

bem como suas 

demandas e 

necessidades. 

 

 

Número e % de 

cargos vagos 

 

 

Viabilizar um novo 

modelo de fluxo de 

informações 

 

 

Percepção da 

comunidade 

acadêmica, através de 

pesquisas de 

satisfação 

 

 

Desenvolver um novo 

modelo de fluxo de 

informações. 

Criar um canal de 

divulgação de 

informações. 

Promover ações que 

aumentem a fluidez e 

a transparência nas 

informações. 

PERSPECTIVA DOS CLIENTES 
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Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

Promover mais 

participação e 

envolvimento dos 

discentes nas 

atividades da 

Instituição. 

Número de alunos 

envolvidos nos 

projetos de pesquisa e 

extensão 

 

 

 

Ampliar em, pelo 

menos, 10% o 

número de alunos 

envolvidos nas 

atividades 

extracurriculares da 

Instituição. 

Estimular a 

participação dos 

alunos nos projetos 

de pesquisa e 

extensão. Número de projetos 

desenvolvidos Pleitear mais repasse 

nos recursos 

destinados a auxílio e 

bolsa. 

% de alunos que 

recebem algum tipo 

de auxílio ou bolsa 
 

Estimular e apoiar a 

criação de projetos 

por parte dos 

discentes. 

Número de alunos e 

% de cada curso 

envolvido nas 

atividades 

extracurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar a 

permanência e a 

continuidade dos 

alunos nos cursos 

ofertados pela 

Instituição. 

 

 

 

Número de alunos e 

% referentes à evasão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuir em 20% o 

número de alunos 

desistentes ao longo 

de um ano. 

 

 

Promover debates e 

reuniões com os 

alunos em período 

com iminência de 

greve. 

 

 

 

 

 

 

 Número de alunos e 

% presentes em 

debates, reuniões e 

palestras realizadas 

Promover encontros e 

palestras com 

profissionais 

consolidados nas 

áreas de curso 

ofertado pelo 

Campus. 

Firmar parcerias com 

empresas e órgãos da 

região 

Criar um espaço de 

convivência 

destinado aos alunos. 

 

Viabilizar a 

construção de uma 

quadra poliesportiva. 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE/CIDADÃO 

Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

 

 

 

 

 

Promover mais 

aproximação do 

Campus com a 

Número de atividades 

realizadas na 

comunidade local 

 

 

 

 

 

 

Aproximar, cada vez 

mais, o Campus da 

comunidade local e 

Promover cursos e 

palestras sobre os 

diferentes temas para 

a comunidade local. 
Número de parcerias 

feitas pelo Campus Fazer parcerias com 

outros órgãos e 

instituições da região. Número de projetos 

de pesquisa e 

extensão 
Desenvolver projetos 
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comunidade local e a 

sociedade. 

desenvolvidos de toda a sociedade. de pesquisa e 

extensão na 

comunidade.  

Número de 

campanhas e ações 

realizadas  

Divulgar ações e 

fazer campanhas nas 

comunidades. 

 

 

 

 

Garantir a satisfação 

da sociedade quanto 

aos serviços prestados 

pelo Campus. 

Número de alunos 

egressos inseridos em 

suas áreas no 

mercado de trabalho 

 

 

Alcançar o 

reconhecimento por 

parte da sociedade 

como Instituição de 

excelência na 

formação de 

profissionais. 

Realizar 

levantamento do 

número de alunos 

egressos inseridos em 

suas áreas no 

mercado de trabalho. 

 

Número de atividades 

de extensão e 

pesquisa realizadas 

no Campus Apoiar atividades de 

extensão e pesquisa.  

Número de servidores 

com Especialização, 

Mestrado e 

Doutorado 

Dedicar mais apoio às 

atividades 

relacionadas à 

capacitação. 
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APÊNDICE E  

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA O IFPB – CAMPUS PICUÍ 

 

 

 

Perspectiva da 

sociedade/cidadão 

 

 

 

 

Perspectiva dos clientes 

 

 

 

Perspectiva dos processos 

internos 

 

 

 

 

Perspectiva da 

modernização 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva das pessoas 

 

 

 

 

Perspectiva das 

finanças/orçamento 

 

Desenvolver 
novas 

ferramentas que 
auxilie na 

execução das 
atividades 

 

Promover ações 
visando a 

ampliação da 
transparência e 

do controle 
social 

 

Melhoria e 
celeridade na 
execução das 
atividades e 
demandas 

 
Viabilizar um 

novo modelo de 
fluxo de 

informações 

 

Promover uma 
maior participação 

e envolvimento 
dos discentes nas 

atividades da 
instituição 

Incentivar a 
permanência e 
continuidade 

dos alunos nos 
cursos da 

instituição 

Promover uma 
aproximação maior 
do campus com a 

comunidade local e 
a sociedade 

Garantir a 
satisfação da 

sociedade quanto 
aos serviços 

prestados pelo 
Campus  

Promover uma 
política de 

capacitação no 
Campus 

Proporcionar 
ações voltadas a 

saúde física e 
mental dos 
servidores 

Aumento no 
quantitativo de 

recursos 
destinados a 
instituição 

Redução de 
despesas 
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