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Resumo 

 

 

Trata o presente trabalho da utilização do Balanced Scorecard (BSC) na Polícia Militar do Estado do 

Rio Grande do Norte (PMRN), uma organização de prestação de serviço público na área da segurança 

pública. Para tal intento buscou-se o amparo nos documentos da própria empresa, os quais 

apresentaram a missão, visão e objetivos estratégicos, que são itens essenciais para o desenvolvimento 

do instrumento e suas perspectivas. Com o objetivo geral de elaborar o BSC para a PMRN, enquadrou-

se a metodologia em um estudo de caso único, que a partir do estudo documental e de acordo com o 

seu desenvolvimento, foi estabelecida a classificação dos objetivos ao modelo genérico do BSC e 

depois ajustado ao serviço público conforme o entendimento apresentado pelos profissionais da 

corporação no processo de coleta e nas entrevistas de profundidade. Assim, surgiu o mapa estratégico 

da PMRN, baseado na apresentação das possíveis causas e efeitos entre os objetivos estratégicos de 

cada perspectiva, a proposição de valor aos clientes, os processos internos necessários ao atendimento 

dessa proposição de valor e os ativos intangíveis, que são a base para a execução desses processos. 
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Abstract 

 

 

 

This dissertation deals with the use of the Balanced Scorecard (BSC) in the Military Police of Rio 

Grande do Norte (PMRN), an organization of service delivery in the area of public safety. For this 

purpose we sought refuge in the company's own documents, which presented the mission, vision and 

strategic objectives, which are items essential to the development of the instrument and its prospects. 

With the general objective of developing the BSC to PMRN, fitting into the methodology in a single 

case study, that from the desk study and according to their development, we established the 

classification of goals to the generic models and the BSC then adjusted according to public 

understanding of the corporation presented by professionals in the process of collection and in-depth 

interviews. Thus emerged the strategy map PMRN, based on the presentation of the causes and effects 

between the strategic objectives of each perspective, the value proposition to customers, internal 

processes needed to meet this value proposition and intangible assets, which are the basis to execute 

these processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de decidir e fornecer respostas às necessidades aos públicos 

interessados tem se transformado em condição de existência para qualquer organização, seja 

ela pública ou privada. É esse o cenário que se apresenta e caracteriza a sociedade atual, que 

para as organizações públicas tem o significado de produzirem melhor os seus serviços e de 

fazerem melhor proveito dos seus recursos obedecendo aos princípios da eficiência e eficácia.  

Assim, o Brasil foi obrigado a passar também por sérias adaptações e 

transformações. A difícil conjuntura econômica, a pressão social e as imposições de 

condições para a ocorrência do desenvolvimento foram as causas da propulsão para o país se 

decidir pela introdução da gestão estratégica dos recursos públicos, cujo fim principal é a 

melhoria do serviço prestado, numa relação equilibrada de custo benefício. Esse quadro cria 

uma condição propícia para a abordagem do tema da gestão estratégica, o que possibilita a 

implementação de modelo que permita conduzir a administração pública aos melhores 

resultados. Nesse sentido, a visão mostra que se criarão condições para as decisões mais 

próximas dos interesses públicos e de uma gestão mais eficiente. 

De tal modo, o presente estudo apresentará aos gestores públicos um modelo de 

gestão estratégica desenvolvido na década de 90 do século XX largamente utilizado nas 

organizações do setor privado, mas que tem demonstrado importantes avanços também para a 

administração pública. Neste estudo, está se falando do Balanced Scorecard (BSC), que nesse 

caso específico terá como campo de atuação a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte (PMRN). 

Há de ser ciente que os serviços policiais têm as características da complexidade, da 

ambiguidade e diversidade, as quais conduzem a organização para uma criação de objetivos 

não muito claros, pois seus públicos de interesse são também os mais distintos, o que dificulta 

sobremaneira a busca pelo principal objetivo, ou o seu negócio que é a paz social que se dá 

através da preservação da ordem pública. Acompanhando o interesse que a gestão estratégica 

no setor público desperta no mundo acadêmico, este projeto contribuirá para a ciência e com a 

Nova Gestão Pública (NGP) por meio da elaboração de um BSC para uma organização 

pública integrante do Sistema de Segurança Pública.  

O desafio apresentado pela escassez de investigações sobre a matéria no Brasil teve 

um peso considerável para escolha do tema, embora sua importância seja demonstrada nas 

esferas administrativas, políticas e sociais. São as questões da NGP que apontam para a 
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direção do cidadão, que têm sido para a Polícia Militar um argumento muito forte para 

utilização de instrumentos e metodologias de gestão privada, o que certamente exigirá dos 

integrantes da organização um conhecimento maior. 

Por outro lado, possivelmente, este será um dos poucos estudos científicos sobre a 

gestão de uma organização integrante do sistema policial brasileiro com base no BSC. 

Igualmente, colaborará, também, para diminuir o espaço existente nesta área da investigação, 

caracterizando-se, então, como um tema inovador e sobre o qual pouco se escreveu no Brasil. 

Diante disso e dos objetivos contidos no seu contexto, este projeto se divide em seis capítulos.  

O primeiro capítulo contém as partes que compõem a introdução, a relevância do tema e o 

problema da pesquisa. Ainda, adiciona-se o que se pretende alcançar, representado por seus 

objetivos do estudo. 

O capítulo dois aborda a gestão e desempenho das organizações do setor público. 

Dessa forma o tópico oferece o embasamento teórico acerca da Gestão Pública e da Nova 

Gestão Pública. É importante mostrar o estabelecimento da relação da NGP com a medição de 

desempenho, o seu papel para o desenvolvimento das organizações e a sua introdução na 

Administração Pública. 

Continuando com a apresentação da estrutura do trabalho, tem-se no capítulo três, as 

organizações e a estratégia. Nele são abordados os assuntos relacionados ao conceito e 

desenvolvimento das organizações, bem como os desafios para sua sobrevivência em um 

cenário de competição. É assim, que será abordado o planejamento estratégico, a estratégia 

organizacional e a preocupação que vai desde sua formulação ao controle. 

Ponto importante para a consecução deste projeto é o Balanced Scorecard (BSC). No 

capítulo quatro será abordada a conceituação histórica e a sua utilização nas empresas 

públicas e privadas. Nele será tratada a sua importância como um sistema gerencial para as 

empresas, as adequações às especificidades do serviço público, sua introdução na polícia e os 

seus aspectos críticos na gestão pública. Sequenciando a apresentação das partes que 

compõem o presente projeto, o capítulo cinco trata da classificação da pesquisa e descreve a 

metodologia de investigação a ser utilizada. 
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1.1 RELEVÂNCIA 

 

Diante do atual contexto este tema se mostra relevante diante da situação social, pois 

nas últimas décadas o que se relaciona com a gestão pública e em especial com a segurança 

pública tem sido escolhido pela sociedade como um assunto dos mais presentes nas suas 

pautas de reivindicações junto aos governos. Essa comprovação é vista de uma forma comum 

na mídia nacional e mundial, nas manifestações públicas e no próprio comportamento da 

população.  

Através de uma observação mais periférica pode-se ter a impressão de que de um 

lado estão os cidadãos clamando pelo direito de ir e vir garantido no artigo 5º da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 e, supostamente do outro, o governo afirmando que está cumprindo 

com suas atribuições através do contido no Art. 144, Inciso V do mesmo texto constitucional 

Brasileiro, que trata a segurança pública, como dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

De tal modo, observa-se que ambos buscam objetivos comuns. Contudo, o sucesso 

das intenções passa pela percepção do primeiro e pela capacidade do segundo em gerar 

serviços adequados à situação. Diante dessa circunstância, é cabível um maior esclarecimento 

sobre a importância do texto constitucional e do papel da Polícia Militar em relação à ordem 

pública, que no entendimento de Lazzarini (1999, p. 51-54), “é indeterminado, sendo mais 

fácil sentir que defini-lo, porém pode ser decomposto em três elementos: segurança pública, 

tranquilidade pública e salubridade pública”. 

Analisando esses três elementos tem-se à segurança pública a atribuição do Estado 

para evitar os perigos, geralmente sob a forma de delitos, que possam ameaçar os indivíduos 

ou a coletividade. A tranquilidade pública tende a evitar que pessoas ou situações possam 

prejudicar a convivência social. Quanto à salubridade pública entende-se que está ligada a 

problemas de higiene e saúde pública. Assim sendo, garantir a ordem pública significa 

impedir que a segurança, a tranquilidade e a salubridade sejam alteradas. Isso representa o 

resultado que busca a Polícia Militar através das suas ações, ou seja, a paz social.  

Essa preocupação faz parte da retórica do governo brasileiro, o qual tem apresentado 

inúmeros programas através do Ministério da Justiça via Secretaria Nacional da Segurança 

Pública – SENASP e as secretarias estaduais da respectiva área com o intuito de prevenir, 

controlar e reprimir a criminalidade, operando em suas origens socioculturais, além de 

articular ações de segurança pública com políticas sociais por meio da integração entre União, 
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estados e municípios levando-se em conta as diretrizes do Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP). 

Do mesmo modo, o Rio Grande do Norte tem dado mostras da intenção de atender as 

necessidades dos seus cidadãos no que diz respeito à segurança pública e, o engajamento 

nessa busca se dá através do aperfeiçoamento tecnológico, de pessoal e redimensionamento 

das áreas de atuação dos seus grandes comandos, notadamente nas áreas mais populosas do 

Estado que apresentam maiores desafios para Segurança Pública.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), e dos 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – (IDS Brasil 2010), o Rio Grande do Norte 

apresenta o coeficiente de mortalidade por homicídios abaixo da média da região Nordeste e 

do Brasil. Enquanto no Rio Grande do Norte o índice é de 19,1 para cada cem mil habitantes, 

no Nordeste a média sobe para 29,6 e no Brasil fica em 25,4. 

Todavia, não há apenas uma razão geradora da necessidade e que torna relevante a 

consecução deste estudo. A população do Estado é de aproximadamente 3.137.541 habitantes, 

em uma área de 52.796,791 Km
2
.  A atual situação da Região Metropolitana apresenta uma 

população, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) é de 

aproximadamente 1.298.875 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e 

cinco) habitantes, representando, segundo o mesmo Instituto, aproximadamente, 42% da 

população do Estado, 48% do Produto Interno Bruto (PIB) em uma superfície de 2.722,80 

quilômetros quadrados composta pelas cidades contidas no quadro 1. 

 

Município Área (km²) 
População Estimada 

(2009) 
PIB em R$(2007) 

Natal 170 806.203 10.362,00 

Ceará-Mirim 740 67.869 4.230,00 

Extremoz 126 22.751 15.205,00 

Macaíba 512 66.380 9.096,00 

Monte Alegre 200 21.448 3.548,00 

Vera Cruz 92 10.861 3.879,00 

Parnamirim 120 184.222 8.121,00 

São Gonçalo do Amarante 251 80.737 7.920,00 

São José de Mipibu 294 38.404 4.705,00 

Total 2.505 1.298.875 67.066,00 

Quadro 1: Municípios que compõem a Região Metropolitana do Estado do Rio Grande do Norte 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). 

 

Soma-se a isso a tendência de urbanização das pessoas, o surgimento de novas 

tecnologias, a exigência pela qualidade de vida e Segurança Pública, o que demonstra que esta 

pesquisa se fundamenta na importância que o tema impõe pela sua atualidade, abrangência e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extremoz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADsia_Floresta_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Mipibu
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urgência para a sociedade e para a própria instituição responsável pelo policiamento 

ostensivo, o que implica em aproveitar melhor os recursos disponíveis, para que através do 

seu desempenho seja capaz de atingir os objetivos para os quais se destina. 

Sendo assim, o planejamento da utilização eficiente, eficaz e efetiva dos recursos 

oferecidos pelo Estado possibilita providências pertinentes para um acréscimo nessa 

percepção de segurança, afinal, esse é um desafio a ser arcado por todo órgão público 

empenhado com seus usuários, dentro de uma política clara de qualidade e de melhoria no 

processo de planejamento e de orçamento tradicional, frequentemente conduzido de forma 

errada nas empresas públicas. Dessa forma, o exercício de utilizar um instrumento que 

impulsione o órgão a integrar seus processos de planejamento, orçamentos, que fundamente 

os gestores na tomada de decisão quanto ao desempenho organizacional tenha tamanha 

importância. 

Verifica-se, então, ser improrrogável a colaboração com os objetivos sociais da área 

da segurança pública, numa extensão de subsídio para com a sociedade, conhecendo-se 

mecanismos e identificando-se métodos, os quais o Estado poderá se aproveitar, para pôr e 

gerenciar ações de socialização do conhecimento, a exemplo das melhores práticas comuns, e 

poder, assim, fazer o enfrentamento aos novos desafios que a gestão estratégica da segurança 

da sociedade tem estabelecido. 

  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

Este subcapítulo proporciona a delimitação do tema e o problema de pesquisa focado 

no desenvolvimento do Balanced Scorecard para uma organização prestadora de serviços 

públicos. Como limites do presente tema, apresentam-se a Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte (PMRN) e o seu planejamento estratégico. 

Referente ao intento, esta pesquisa limita-se à elaboração do Balanced Scorecard 

(BSC) e no plano em vigor na organização estudada. Assim sendo, é da análise das estratégias 

e objetivos desse plano que se marca o ponto de partida para a montagem do que se pretende 

alcançar. 
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O desenvolvimento econômico se deu numa ordem natural em um modelo conhecido 

como trifásico. No início, a agricultura dominava em termos de produção e troca e, devido sua 

baixa produtividade, empregava a maioria dos membros da sociedade. Com o tempo, seguiu-

se, então, o setor industrial, que se desenvolveu rapidamente e apresentou as suas marcantes 

melhorias na produtividade, principalmente originadas pela economia de escala. Esse 

desenvolvimento, para Teboul (2008, p. 07), “permitiu o florescimento do setor de serviços, 

que empregou a mão de obra liberada”. 

Observou-se nessa evolução, que a sociedade saiu da era da subsistência para a era 

da preocupação com o cliente e as suas percepções. Assim, o mercado dava mostras, que cada 

vez mais se firmava como regras, a sua necessidade de constante adaptação, não apenas às 

mudanças, mas à velocidade com que elas passaram a acontecer. Essa diferença tem origem 

em forças sociais importantes e algumas vezes interligadas, que de acordo com Kotler e 

Keller (2006, p. 11), “criaram novos paradigmas, comportamentos, oportunidades e desafios”. 

Para o autor, essas forças sociais são representadas pela mudança tecnológica, pela 

globalização, pela desregulamentação, privatização, aumento do poder do cliente. Soma-se, 

ainda, a customização, a concorrência ampliada, a convergência setorial, a transformação no 

varejo e a desintermediação. Diante de tal cenário, foi preciso, então, buscar um novo 

comportamento através de um pensamento estratégico, pois se ampliou o sentido de 

competitividade e de ameaça à sobrevivência organizacional. 

Entretanto, essas mudanças não aconteceram apenas na visão mercadológica das 

empresas privadas. As organizações pertencentes ao setor público, embora não se orientassem 

por discernimentos empresariais e pela elevação do lucro, têm sido intensamente pressionadas 

no sentido de elevarem a sua condição de produzir um serviço público com maior qualidade e 

melhorarem os índices de eficiência, eficácia e economia. É o contexto mundial impondo 

novas posturas e competências a todos os atores envolvidos, sejam eles públicos ou privados. 

Nessa direção, observa-se que a administração pública nos últimos anos vem 

passando por transformações importantes à procura de profissionalização, da eficiência na 

gestão e efetividade na sua atuação. Ou seja, trata-se de uma administração pública que 

estabelece o seu foco no atendimento às necessidades do cidadão e nos resultados esperados 

da instituição. 

Desse modo, caracteriza-se como o marco deste empreendimento, o paradigma da 

Nova Gestão Pública que convertia um imperante corpo doutrinário comum em uma agenda 
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de reformas em numerosos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Precisamente, segundo López (2002, p. 10), “pode-se considerar os 

Estados Unidos como um dos países promotores do modelo para a nova gerência pública, a 

partir da importância da difusão alcançada pela obra conhecida como a reinvenção do 

governo”.  

Era o governo norte americano que fazia um estudo do setor público através da 

análise da atuação nacional, cujo objetivo era o de colocar as pessoas em primeiro lugar, 

mediante a criação clara de missão, tomando o timão mais que os remos, delegando 

autoridade, sustentando normas e regulações por incentivos, formulando objetivos por 

resultados, buscando soluções de mercado mais que soluções administrativas, e quando for 

possível, medir o êxito das ações de governo com o fim de satisfazer o usuário. 

Foi o Government Performance and Results Act – GPRA, de 1993, instituído no 

governo Clinton, conforme Holzer and Kloby (2005, p. 518), que “exigiu das agências 

federais o desenvolvimento de planejamento estratégico e sistemas de medida de 

desempenho”. Entre as intenções do GPRA estava a de melhorar a confiança pública na 

administração federal, na efetividade do programa e promover um foco em resultados, 

qualidade de serviço e a satisfação cliente (o cidadão).  

Semelhantes reformas aconteceram em outros países, como Nova Zelândia e o Reino 

Unido. Esses esforços foram projetados para nutrir a melhora da confiança nas tomadas de 

decisão através da informação objetiva. Entretanto, como qualquer iniciativa de política nova, 

a troca para um governo orientado para resultado requereu uma quantidade considerável de 

transformação. 

Tais mudanças também tiveram seu espaço no Brasil, que já vivera alguns ensaios de 

planejamento no Setor Público. Assim tem sido desde o período pós Segunda Guerra Mundial 

que esses exercícios se fazem presentes na administração pública brasileira, o Plano de Metas 

do Governo Juscelino, o regime militar com a utilização dos planejamentos de longo prazo, 

até o atendimento da exigência constitucional com os mais recentes planos plurianuais.  

Não ficando indiferente diante da demonstração de interesse do Estado Nacional, a 

administração púbica do Rio Grande do Norte, representada neste estudo pela Polícia Militar 

do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN), se propõe em contribuir para modernizar a 

administração pública tradicional e, sobretudo, mais preparada organicamente para o 

enfrentamento dos desafios do desenvolvimento. Contudo, a ausência de estatísticas que 

apresentem a informação sobre o número de polícias militares no Brasil que utilizam o 
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planejamento estratégico como instrumento de gestão, demonstra a dificuldade do 

estabelecimento de forma clara da missão, visão, objetivos e metas dessas instituições.  

Isso significa que essas organizações carecem de métodos e técnicas de planejamento 

e gestão estratégica, pois o atual contexto exige organizações conectadas com o cenário e sua 

dinamicidade, bem como o interesse da própria sociedade por empresas públicas que sejam 

eficientes e eficazes. De tal modo, se realça através do apresentado, que essas organizações 

precisam de instrumentos que sejam capazes de mostrar o que está sendo produzido e se essa 

produção é realmente o que precisa ser feito.  

Por esses motivos, escolheu-se na presente dissertação a utilização de uma 

ferramenta de gestão para a PMRN. Entretanto, entre os diversos instrumentos de gestão 

existentes, o BSC se apresenta como uma ferramenta capaz de possibilitar a polícia militar 

conhecer e monitorar os resultados da sua estratégia, pois a sua proposta contempla além das 

medidas financeiras tradicionais, outras medidas relacionadas aos aspectos intangíveis.   

Releva-se a utilização do BSC na oportunidade em que se busca tornar eficiente a 

gestão estratégica de uma organização pública, que tem como um dos pontos importantes, o 

embasamento do funcionamento interligado através de uma relação de causa e efeito. Isso 

representa melhorar os resultados, por exigir sempre que for necessário, o alinhamento dos 

objetivos e metas organizacionais, o que, de acordo com Kaplan e Norton (2008 p. 32), 

“fornece através do mapa estratégico, uma arquitetura para a integração das estratégias e 

operações de diversas unidades dispersas do empreendimento total”. Essa acepção do modelo 

mostra como a estratégia liga os ativos intangíveis a processos que criam valor através de 

quatro perspectivas inter-relacionadas.  

Perante as discussões apresentadas, especificamente, em relação à gestão pública, o 

questionamento que norteia o trabalho pode ser elaborado da seguinte maneira: como 

oportunizar a melhoria da gestão dos serviços prestados pela Polícia Militar do Estado 

do Rio Grande do Norte através da utilização do BSC adaptado ao serviço público?  

 

 

1.4  DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 

Neste capítulo é apresentada a intenção abreviada da pesquisa. O objetivo geral que é 

a síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos explicitam os detalhes que 

serão o desdobramento do objetivo geral.  
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1.4.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo geral utilizar a ferramenta Balanced Scorecard 

na gestão estratégica da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Estabelecer perspectivas de desempenho a partir dos objetivos estratégicos da 

PMRN;  

2. Estabelecer as relações de causa e efeito entre objetivos estratégicos da PMRN 

em cada uma das perspectivas; 

3. Analisar as relações de causa e efeito entre objetivos estratégicos da PMRN em 

cada uma das perspectivas; 

4. Construir o mapa estratégico partindo da proposição de BSC ajustado à gestão 

estratégica do PMRN; 

5. Avaliar o mapa estratégico partindo da proposição de BSC ajustado à gestão 

estratégica do PMRN. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2 GESTÃO E DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES DO SETOR 

PÚBLICO 

 

A presente seção refere-se à fundamentação teórica adotada para tratar o tema e o 

problema de pesquisa. Por meio da análise da literatura publicada será traçado um quadro 

teórico e realizada a estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Construção da fundamentação teórica 

Fonte: O autor   

  

Estará neste capítulo o resultado do processo de levantamento e análise do que já foi 

publicado, permitindo assim, um mapeamento conforme figura 1, de quem já escreveu e o que 

já foi escrito sobre o tema e o problema da pesquisa. 

 

 

2.1 O CONTEXTO DA NOVA GESTÃO PÚBLICA  

 

O mundo já testemunhou muitas mudanças, entre elas a tentativa utópica de criação 

de um centro de coordenação que fosse capaz de impor objetivos comuns a toda sociedade. 
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Mas, a característica marcante do contexto contemporâneo é a transformação. De acordo com 

Marine (2008, p. 01), embora não haja nenhuma novidade na mudança, “o mundo muda desde 

que o mundo é mundo, a novidade está, então, nas especificidades deste momento particular 

de mudança”. Isso acontece em todos os segmentos, entre eles está a mudança do próprio 

Estado. 

Assim, nas últimas décadas o que se tem observado é a convergência dos 

pensamentos e das ações em direção à reforma e modernização da Administração Pública. As 

tentativas que se registram através dos tempos se transformam em testemunhas históricas dos 

muitos obstáculos que se apresentaram diante dessa aspiração. Nesse caminho, o Estado 

passou por reformas que, segundo Bresser Pereira (2005, p. 26:29) “o caracterizaram como 

patrimonialista, burocrata, desenvolvimentista, até surgir a administração pública gerencial, 

que foi a resposta dada à crise do Estado”.  

O primeiro modelo foi o patrimonialismo, que conforme o autor significa a 

incapacidade ou a relutância de o príncipe distinguir entre o patrimônio público e o privado e, 

caracterizava a administração do Estado pré-capitalista. Nesse sentido, para Silveira (2006, p. 

05), ao cargo patrimonial é desconhecida a divisão entre a esfera privada e a oficial. “A 

administração política era tratada pelo senhor como assunto puramente pessoal, bem como o 

patrimônio adquirido pelo tesouro senhorial em função de emolumentos e tributos não se 

diferencia dos bens privados do senhor”. 

Contudo, para Ferreira (1996) foi o patrimonialismo o principal fator que deu causa 

ao surgimento da burocracia, cujo modelo de administração pública foi adotado em muitos 

países visando a substituir aquele tipo de administração, no qual o patrimônio público e 

privado era confundido e a democracia e a administração burocrática emergiram como 

principais instituições que objetivavam proteger o patrimônio público contra a privatização do 

Estado. Conforme Bresser Pereira (2005, p. 26), “a burocracia como instrumento diminuiria o 

nepotismo e a corrupção, dois traços inerentes à administração patrimonialista. 

Todavia, o Estado ampliou o seu papel social e econômico e a estratégia básica 

adotada pela administração pública democrática, o controle hierárquico e formalista dos 

procedimentos se mostrou inadequado. Nesse direcionamento, referenciando Medeiros (2006, 

p. 147), “à medida que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais e 

crescia em dimensão, foi-se percebendo que os custos dessa defesa poderiam ser mais altos 

que os benefícios do controle”. Isso significava que o modelo burocrático passou a não 

atender, em seu contexto, às questões sociais de um estado mais eficiente e voltadas para o 

cidadão. 
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Na década de 80, após a eclosão da crise do endividamento internacional, os políticos 

e formuladores de políticas públicas focaram a atenção em todo o mundo para o ajuste 

estrutural, ou seja, para o ajuste fiscal e as reformas orientadas para o mercado. Nos anos 90, 

o ajuste estrutural continuou figurando entre os principais objetivos, mas a ênfase, conforme 

expressa Bresser Pereira (2005, p. 21) “deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente 

para a reforma administrativa. A questão central era reconstruir o Estado, como redefinir o 

Estado em um mundo globalizado”. 

De forma mais detalhada, Marini e Martins (2004, p. 02) declaram:  

 
As reformas de primeira geração entre os anos 80 e 90 tinham uma orientação 

essencialmente econômica e fiscal. A crise do Estado era um elemento central das 

reformas de primeira geração, a partir da inter-relação de fatores contextuais como o 

fim do desenvolvimentismo pós-guerra, pelo fim de sistema de gerenciamento 

Bretton Woods, que estabeleceu em julho de 1944 as regras para as relações 

comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo, as crises do 

petróleo, as crises de liquidez e a instabilidade do mercado financeiro internacional, 

os novos requisitos de integração competitiva da globalização. 

 

Era o antigo consenso social a respeito do papel do Estado que, “sem nenhuma 

perspectiva de retomar o vigor, perdia forças rapidamente e a sua reforma se tornou uma 

palavra de ordem em quase todo o mundo” (ABRUCIO, 1997, p. 09). Soma-se, ainda, a crise 

do welfare state Keynesiano, pelas disfunções e desvantagens da intervenção estatal na 

garantia do bem-estar ou da estabilidade econômica, relativamente à eficiência do mercado. 

Ainda se incluem as disfunções burocráticas ou crise do modo de implementação 

estatal de serviços públicos, a sobrecarga fiscal, excesso de demandas e crise de legitimidade. 

Saía de cena o desenvolvimentismo empurrado pelo Estado, entrava em cena o 

desenvolvimento puxado pelo mercado em escala global.  

Assim, em outras partes do mundo as mudanças se tornaram presentes na retórica 

dos movimentos pela reforma do Estado, que se iniciam na década de 1980 nos países anglo-

saxões, conforme expressa Gomes (2009, p. 11), “particularmente nos EUA de Reagan e na 

Inglaterra de Thatcher, mas que se propagam para outros países, inclusive o Brasil a partir dos 

anos 90”. 

Nesse direcionamento, Trosa em (2001, p. 19) declarava que “o Estado não poderia 

ficar indiferente à evolução dos usuários que não querem apenas serviços mais corteses, mas 

também serviços adaptados aos seus problemas”. Quanto a essa questão, Bresser Pereira e 

Spink (2005) abordam a administração gerencial orientada para o cidadão e para obtenção de 

resultados como forma de contrapor a prática tradicional aplicada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
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Igualmente, o serviço público também passou a ser exigido por novas expectativas 

dos seus usuários, elevadas por parâmetros estabelecidos pelas empresas privadas. Sobre isso, 

Trosa (2001, p. 19) diz: 

 
O Estado não pode ficar indiferente aos seus servidores, para os quais a ausência de 

capacidade de iniciativa, a lentidão dos circuitos hierárquicos e de gestão tornam-se 

cada vez mais difícil de serem toleradas. Eles passam cada vez mais a se 

desempenhar por resultados, a se aproximar dos usuários, e nem sempre têm 

capacidade de assumir iniciativas ou apresentar soluções. Essa contradição deverá 

tornar-se para os servidores públicos cada vez mais difícil de ser aceita. 

 

 

Dessa nova administração pública, de contorno gerencial, é estabelecido foco no 

usuário-cidadão e, através do gerenciamento e controle dos resultados, procura a efetividade. 

Nesse sentido, os cidadãos são acionistas e beneficiários das ações, simultaneamente.  A 

gestão pública ganha então aspectos competitivos característicos do campo privado e agrupa 

uma terminologia até então pouco utilizada no setor público, mas com fundamentos muito 

sólidos. 

Assim, a busca de maior eficiência da Administração Pública se tornou um dos temas 

cruciais. O modelo gerencial e suas aplicações foram e estão sendo discutidos em toda parte. 

Modelos de avaliação de desempenho, novas formas de controlar o orçamento e “serviços 

públicos direcionados às preferências dos consumidores, métodos típicos do gerenciamento 

são, hoje, parâmetros fundamentais a partir dos quais diversos países, de acordo com as 

condições locais, modificam as antigas estruturas administrativas”. (ABRÚCIO 1997, p. 07) 

 

 

2.2 A NOVA GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL  

 

Antes de abordar o tema central desta seção, convém destacar os conceitos de gestão 

governamental e gestão organizacional. Essas duas dimensões ficam bem claras a partir do 

correto entendimento do que é governo e do que é organização pública. Assim sendo, Brasil 

(2004, p. 11) estabelece as seguintes diferenças: 

 Governo – representa a condução política do Estado. É constituído por pessoas 

escolhidas pela sociedade para atuarem por períodos de tempo limitado; 

 A organização pública é uma estrutura formal de cargos e funções instituída 

para o cumprimento de uma determinada missão.  
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Portanto, o conjunto de organizações do Estado, segundo o Art. 37 da Constituição 

Federal, é a administração pública, a quem cabe a condução técnica do Estado. Igualmente, 

quando se fala em gestão governamental, trata-se da gestão de programas de governo, 

definidos para executar um conjunto de políticas demandadas pela sociedade em um 

determinado momento. Trata-se, também, de leis, diretrizes e normas que regem a gestão de 

todas as organizações da administração pública e não apenas uma organização específica. 

Por outro lado, quando se fala em gestão organizacional, aborda-se a gestão dos 

recursos de toda ordem que uma organização dispõe para cumprir sua missão institucional, de 

natureza técnica, mas voltada para apoiar os sucessivos governos na execução de suas 

políticas. É nesse espaço organizacional que a estratégia tem seu centro prático de ação. 

Com esse entendimento e estabelecendo considerações ao interesse público, um 

marco na modernização da administração pública brasileira foi a reforma administrativa 

burocrática, que Bresser Pereira (2005, p. 238) “afirma ser a primeira reforma no Brasil, 

implementada na década de 1930”.  Foi o ponto de partida para o Brasil fazer o seu percurso 

desde o primeiro governo Vargas, responsável pela implantação do Estado racional-legal 

burocrático. “Partia-se da conceituação inicial do modelo, conforme proposto por Max 

Weber, como forma de dominação racional-legal e de combate ao patrimonialismo”. 

(MEDEIROS, 2006, p. 143). 

Entretanto, o padrão proposto apresentou inadequações, que teve como 

consequência, seguidas tentativas de reforma. Desse modo, objetivando a realização de 

estudos para simplificação dos processos administrativos e reformas ministeriais, foi criada a 

Comissão de Simplificação Burocrática, que visava à elaboração de projetos direcionados 

para reformas globais e descentralização de serviços.  

Entretanto, foi no ano de 1967 o estabelecimento do limite na tentativa de superação 

da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da 

administração gerencial no Brasil, o Decreto-Lei nº 200, através do qual se realizou a 

transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional por meio da descentralização 

funcional.  

Em seguida, conforme o dizer de Bresser Pereira (2005, p. 238), veio a atual reforma, 

“que se apoia na proposta da administração gerencial, como uma resposta à grande crise dos 

anos de 1980 e à globalização da economia”. Tratava-se de dois fenômenos que faziam 

imposições em todo mundo, a redefinição do Estado e de sua burocracia. Assim, todo o 

Estado suporta os choques dessas mudanças na medida em que é obrigado a procurar a 
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eficiência para utilizar melhor os recursos públicos. Tratava-se, então, do aumento das 

expectativas e necessidades dos cidadãos, que em muitos países já induziam a uma nova 

direção no fornecimento de serviços por parte da administração pública para responder a esta 

crescente exigência social. A qualidade dos serviços prestados, bem como a satisfação do 

cliente passou a ser o centro desta nova orientação. 

Para Gomes (2009, p. 07) é uma das recomendações presentes no receituário da 

Nova Gestão Pública (NGP), o modelo de Gestão por Resultados. “Essencialmente a partir da 

crítica ao modelo burocrático, no qual haveria um excessivo apego às regras e procedimentos. 

Constitui, então, que a Nova Gestão Pública defende a flexibilização dos meios e a orientação 

da organização e dos agentes públicos para o alcance de resultados”. 

Sob esse enfoque, Brasil (2004, p. 07) declara que o grande desafio da qualidade na 

gestão e na prestação dos serviços públicos, “é a transformação das práticas de gestão 

voltadas excessivamente para procedimentos, normas e relatórios e pouco direcionadas para a 

produção de resultados efetivos”, ou seja, aqueles bens ou serviços produzidos por uma 

organização pública, capazes de reduzir ou eliminar problemas ou de acrescentar benefícios e 

valores desejados pela sociedade. Em ambos os casos, uma gestão organizacional capaz de 

promover, no âmbito de sua missão institucional, a qualidade de vida a patamares cada vez 

mais elevados.  

Desse modo, com o novo padrão de gestão das organizações públicas, passava a ser 

imperioso dotá-las de um sistema de informação capaz de dar suporte ao processo de tomada 

de decisão, permitir uma melhor racionalização dos recursos, gerando um serviço público de 

melhor qualidade, com custos menores. Quanto a esse posicionamento, Abrucio (2007, p. 83) 

se expressa: 

 

A gestão por resultados é hoje a principal arma em prol da efetividade das políticas 

públicas. Para tanto, é preciso orientar a administração pública por metas e 

indicadores. Embora estes já tenham sido introduzidos em algumas experiências 

brasileiras, o seu uso ainda é bem restrito, pouco conhecido do público e, pior, de 

pequena assimilação junto à classe política.  

 

Como se observa, trata-se, então de uma revolução gerencial, a qual teve o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em 1995 como o instrumento que definiu os 

objetivos e estabeleceu diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. O Plano 

Diretor, conforme expressa Ferreira (1996), representava na verdade, um esforço de 

sistematização da estratégia de enfrentamento dos principais problemas da administração 
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pública brasileira, num contexto que é determinado, por um lado, pela presença de uma forte 

cultura burocrática e por outro pela existência de práticas ainda patrimonialistas. 

Este pensamento para Abrucio (2007, p. 83), significa que “é importante o 

convencimento dos diversos atores políticos e sociais sobre a necessidade de se adotar um 

novo modelo de gestão”. Daí que não bastarão alterações institucionais; serão necessárias 

mudanças na cultura política, como ocorreu no caso da responsabilidade fiscal.  

Assim sendo, no Brasil conforme expressam Duarte et al (2006, p. 96), “houve uma 

mudança da orientação nos procedimentos (dos meios ou dos insumos) para orientação nos 

resultados”. Isso significou a adoção de uma administração pública mais gerencial, pois ficava 

demonstrado que concentrar-se no controle dos processos e não nos resultados revelou-se 

ineficiente para os desafios que os dias atuais impõem para uma gestão de qualidade, que é a 

capacidade de fazer bem feito e em tempo oportuno, o que deve ser feito. 

Para Lima (2007, p. 04), os elementos que estão implícitos nesse primeiro conceito 

de gestão “são a qualidade, a produtividade e a missão, que separadamente não produzem 

qualidade”. Detalhando tal pensamento, significa que se pode fazer muita coisa sem 

qualidade, como também se pode fazer bem feito, mas em quantidade insuficiente para 

atender as necessidades do cidadão. Assim, só é possível cumprir a missão institucional se 

concorrerem para isso, simultaneamente, a qualidade e a produtividade. 

Isso fez o país adotar novas formas de gestão, com modelos mais próximos daqueles 

empregados na iniciativa privada, efetivando-se experiências, especialmente, dos países 

anglo-saxões. No entanto, cabe ressaltar que os valores burocráticos tradicionais, 

particularmente relativos ao reconhecimento da legitimidade democrática dos governantes 

eleitos e ao zelo inegociável pelos valores públicos, que segundo Gomes (2009, p. 13) 

“permanecem inequivocamente atuais e necessários, juntamente com a própria eficiência. 

Notadamente, isso mostra a importância de se prestar contas frente à mudança radical 

dos preceitos do jogo político e administrativo. Além disso, no entendimento de Grau e Bozzi 

(2008 p. 15), o Brasil juntamente com outros países da América Latina “liderou o 

estabelecimento de sistemas nacionais de acompanhamento e avaliação, por considerar não 

somente a implantação, mas o resultado das ações”. Contudo, a gestão pública ainda continua 

se constituindo em um grande desafio para o desenvolvimento do Estado.  

Nesse sentido, Anastasia (2006, p. 13) declara que, a meta ideal de todo 

administrador bem intencionado “é de um aparato público funcionando com plena eficiência, 

apresentando resultados positivos e, por consequência, sendo reconhecido como adequado 

pela respectiva comunidade.” Porém, Ghelman (2006, p. 11) declara que “apesar do foco em 
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resultados ser um dos fundamentos desta nova forma de atuação do Estado, vê-se 

pouquíssimas experiências de organizações que medem e monitoram de maneira sistemática 

os seus resultados”. 

No entanto, observa-se que embora a revolução da reforma do setor público está 

presente no mundo, a avaliação dos seus resultados é ainda difícil. A dificuldade deve-se, em 

parte, a não inclusão da preocupação com a aferição dos resultados. No dizer de Bresser 

Pereira (2005, p. 86) isso se explica porque “as ideias que são fascinantes no papel podem 

acabar, na prática, por trazer a tona problemas novos, graves e até então ocultos, porque 

colidem violentamente com as práticas vigentes”. 

 

 

2.3 PROCESSOS GENÉRICOS DE PRODUÇÃO  

 

As organizações têm como sua razão de ser, o atendimento das necessidades do seu 

público, seja na produção de bens ou serviços. Neste exemplo, cita-se o vestuário, comidas, 

entretenimento, segurança, veículos, que são produzidos em prol da satisfação das pessoas. 

Isso mostra que administrar a produção é acima de tudo, um assunto prático que trata de 

problemas reais. 

Slack, Chambers e Johnston (2008, p. 30) afirmam que “a função produção é central 

para a organização porque produz os bens e os serviços que são a razão da sua existência, mas 

não é a única nem necessariamente a mais importante”. O complemento se dá através das 

funções centrais de marketing, que comunica os produtos de uma empresa para seu mercado, 

e função desenvolvimento do produto, que é responsável por criar novos produtos ou 

modificá-los. 

A compreensão do escopo da função de produção, Figura 2, de uma organização 

apresenta alguns elementos básicos. O sistema necessita, antes de tudo, de objetivos bem 

definidos, o que para Gianesi e Corrêa (2008, p. 30), “também contém um processo de 

transformação, responsável por converter entrada (recursos) em saídas especificadas, bem 

como um sistema de controle para garantir as saídas de acordo com o especificado”. Isso 

acontece em razão das flutuações aleatórias que fazem com que os resultados produzidos 

possam estar fora das especificações. 
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Saídas

•Bens
•Serviços

•Terra modificada
•Mão-de-obra modificada
•Capital modificado
•Tecnologia modificada
•Métodos modificados

Entradas

•Terra
•Mão-de-obra
•Capital
•Tecnologia
•Métodos

Processo de 
transformação

Ajustes 
necessários?

Monitora 
saídas

Flutuações Aleatórias

Controle

Real X Desejado

OBJETIVOS
 

 
Figura 2: Sistema de operações genérico. 

Fonte: Gianesi e Corrêa (2008).  

 

Como visto, um sistema da produção recebe insumos na forma de materiais, pessoal, 

capital, serviços públicos e informação. Esses insumos são modificados num subsistema da 

transformação para os bens e serviços desejados, denominados produtos. Assim, embora o 

sistema de produção seja o mesmo, para Teboul (2008, p. 15) “a natureza dos insumos 

provocam a diferença na produção de bens e serviços, ou seja, o que entra e o que sai”. 

Gaither (2008, p. 14) classifica os insumos em três categorias gerais e os dividem 

em: 

Externos, como entradas legais ou políticas, sociais, econômicas e tecnológicas, têm 

caráter de informação e tendem a fornecer aos gerentes de operações dados sobre as 

condições externa ao sistema de produção. [...] Insumos de mercado tendem a ter um 

caráter informativo sobre a concorrência, design do produto, desejos do cliente. [...] 

Recursos primários como matérias-primas e suprimento, pessoal, capital, bens de 

capital e serviços públicos, sustentam diretamente a produção e a entrega de bens e 

serviços. 

 

Entretanto, todas as organizações têm pelo menos um sistema de produção. Existe 

uma ampla variedade desses sistemas (quadro 2). A maneira pela qual um sistema de 

produção se manifesta como parte de uma organização, de acordo com Gaither e Frazier 

(2008, p. 16), “difere consideravelmente de empresa para empresa”. 
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Sistema de 

Produção 
Insumos Primários 

Sistema de 

Transformação 
Saídas 

Fábrica de 

alimentos para 

animais de 

estimação. 

Grãos, água, carnes, ferramentas, 

máquinas, sacos de papel, latas, 

prédios, serviços públicos. 

Transforma matérias em 

bens (físicos) acabados. 

Produtos para 

animais de 

estimação. 

Lanchonete. 

Carne, pão, verduras, temperos, 

suprimentos, pessoal, serviços 

públicos, máquinas, caixas de 

papelão, guardanapos, prédios e 

clientes. 

Transforma matérias-

primas em produção em 

produtos e pacotes (físicos) 

de fast-food (comida-

rápida). 

Clientes 

satisfeitos e 

produtos fast-

food. 

Fábrica de 

automóveis. 

Peças compradas, matérias-prima, 

pintura, ferramentas, suprimentos, 

pessoal, prédios, serviços públicos. 

Transforma matérias-

primas em automóveis 

acabado através de 

operações (físicas) de 

fabricação e montagem. 

Automóveis. 

Departamento 

de polícia. 

Suprimento, pessoal, equipamentos, 

automóveis, mobiliário de 

escritórios, prédios e serviços 

públicos.  

Detecta crime, leva 

criminosos à justiça, 

mantém a ordem. 

Níveis de 

violência 

aceitáveis e 

comunidades 

pacíficas. 

Quadro 2: Sistema Genérico de produção. 

Fonte: Gaither e Frazier (2008). 

 

Assim, Slack, Chambers e Johnston (2008, p. 30) declaram que é importante 

observar como administrar a produção, “pois tanto uma empresa que produz bens como uma 

empresa que produz serviços utilizam funcionários e instalações como inputs (recursos que 

entram) de produção, mas agem sobre coisas bem diferentes”. Isso é explicado quando 

materiais são transformados pelos seus funcionários em bens que serão entregues aos 

consumidores. 

Contudo, a transformação não se dá apenas em materiais físicos representados pela 

matéria prima. No entendimento de Grönroos (2009, p. 53) e Teboul (2008, p. 15) “a solução 

final é o resultado, enquanto os funcionários, instalações e tecnologia quando transformam o 

próprio consumidor caracterizam os processos nominados de serviços”.  

Nesse ponto é conveniente esclarecer uma das características dos serviços, que de 

acordo com Johnston e Clark (2008, p. 29) tem dois ingredientes-chaves: “os resultados e a 

experiência do serviço”, Figura 3. Para essa forma de entendimento, Grönroos (2009, p. 65) 

fala sobre uma dimensão técnica ou de resultado e uma dimensão funcional ou relacionada a 

processos. Isso quer dizer que “o que o cliente recebe é a qualidade técnica, ou de resultado, e 

como ele recebe é a qualidade funcional do processo”. As duas sobrepostas formam a 

percepção do serviço para consumidor. 
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Operação

Inputs:

Bens

Pessoas

Instalações

OPERAÇÃO DE SERVIÇO

Resultados

PRODUTO DO SERVIÇO

Cliente

PERSPECTIVAS DO CLIENTE E DA OPERAÇÃO

Processo do serviço

Experiência

 
 

Figura 3: Serviço sob duas perspectivas sobrepostas. 

Fonte: Johnston e Clark (2008).  

 

Portanto, a administração de produção é aquilo que os gerentes de operações fazem. 

Essa definição, segundo Gaither e Frazier (2008, p. 16), é “o que a produção faz, embora 

como os gerentes administrem pode ser mais importante para entender a administração da 

produção”. Isso significa que os gerentes administram tomando decisões a respeito de todas as 

atividades dos sistemas de produção. Essas decisões podem ser estratégicas, operacionais e de 

controle. A decisão estratégica para os autores “são as tomadas sobre produtos, processos e 

instalações; as operacionais como planejar a produção para atender a demanda; as de controle 

de como planejar e controlar as operações”. 

 

 

2.4  DESEMPENHO: CONCEITO E MENSURAÇÃO  

 

Desempenho pode ser definido como o conjunto de características ou capacidades de 

comportamento e rendimento de um indivíduo, produto, sistema, empreendimento ou 

processo, em especial quando comparados com metas, requisitos ou expectativas. 

Especificamente, conforme Siqueira (2010, p. 13), algumas definições precisas necessitam ser 

feitas “para expressar as características de desempenho em ambiente de planejamento”. 

Esta expressão dá o significado de que a eficiência é a característica do processo de 

planejamento relacionado à abrangência, alcance ou extensão das ações programadas no 

universo das ações de planejamento. Nesse mesmo universo, a característica do processo 
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relacionada à abrangência, alcance ou extensão das ações executadas é denominada de 

eficácia. 

Continuando com a conceituação das características de desempenho, Siqueira (2010, 

p. 13) “apresenta a efetividade como a característica do processo de planejamento relacionada 

à coerência, aderência ou consistência entre as ações executadas e o plano de ações”. Neely et 

al (1996, p. 424) se refere a efetividade para “até que ponto são satisfeitas as exigências do 

cliente, enquanto eficiência é uma medida de como economicamente os recursos da empresa 

são utilizados ao prover um determinado nível de satisfação do cliente”. 

Para complemento aborda-se a produtividade como o atributo associado à relação 

entre as ações ou resultados alcançados e as ações e recursos utilizados ou programados para 

alcançá-los. Por último atribui-se a qualidade como conformidade entre as ações programas e 

realizadas, com os resultados obtidos ou necessários. Observa-se, então, que os resultados 

desejados ou necessários fornecem os requisitos ou padrões de referência para avaliação da 

conformidade ou qualidade do processo.  

Portanto, essas definições são utilizadas para estudar os requisitos desejáveis de 

indicadores e métricas que avaliem essas características em um sistema de planejamento, ou 

seja, definir indicador como uma relação matemática que mede numericamente o desempenho 

dos atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar estas 

medidas com metas numéricas pré-estabelecidas.  

Em um contexto empresarial, desempenho, de acordo com Neely et al (1996, p. 424) 

pode ser definido “como a eficiência e efetividade de ação”. Essa definição é seguida por 

mais outras três:  

 

1) Medida de desempenho: o processo de quantificar a eficiência e efetividade de 

ação; 2) medida de Desempenho: uma métrica usada para quantificar a efetividade 

de e/ou de eficiência da ação; 3) sistema de medida de Desempenho: o conjunto de 

métricas quantifica a eficiência e efetividade de ações.   

 

 

Isso representa as preocupações típicas sobre a administração de desempenho e que 

parece extraordinariamente difícil e frequentemente incerto medir fenômeno tão complexo 

quanto desempenho, pois as organizações de hoje mudam rapidamente, o que torna os 

resultados e medidas obsoletos muito depressa. Igualmente, constata-se diante dos conceitos 

apresentados que a palavra desempenho mostra uma abrangência sobre o assunto dentro de 

contextos preestabelecidos, ou seja, o desempenho só pode ser avaliado se existir parâmetros 

para ser seguidos. 
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Para Popova e Sharpanskykh (2009, p. 01) “o desempenho normalmente é avaliado 

estimando os valores de indicadores de desempenho em qualitativos e quantitativos, por 

exemplo, lucro, número de clientes, custos”. Assim, é essencial para uma organização 

determinar os indicadores pertinentes, como eles se relacionam às metas formuladas da 

empresa e como eles dependem das atividades executadas. 

Por sua vez, Slack, Chambers e Johnston (2008) afirmam que “não existe 

possibilidade de reduzir a complexidade do desempenho de um negócio a um único 

indicador”. Isso significa que há a necessidade real de aplicar diversos indicadores para 

atingir os mais variados aspectos nos quais a estratégia de negócio se realiza. É necessário 

também compreender que os indicadores devem interagir para que se constituam em 

instrumentos eficazes de gestão. Diante disso, os autores idealizam medidas de desempenho 

como “o processo de quantificar a ação, onde medida significa o processo de quantificação e 

o processo da produção é presumido como derivado de ações tomadas por sua administração”. 

Nesse direcionamento Gianesi e Corrêa (2008, p. 225), observam duas funções 

importantes que um sistema de indicadores pode desempenhar. A primeira é permitir o 

desempenho dos recursos e do sistema. A segunda é induzir a atitude nas pessoas cujo 

desempenho está sendo medido. Contudo, é preciso atentar, que medidas equivocadas 

frequentemente induzem nas pessoas atitudes não desejadas.   

Considerando esses motivos, é importante a empresa realizar a avaliação de seu 

desempenho, para que possa identificar as atividades que agregam valor ao produto e/ou 

serviços desenvolvidos; realizar comparações de desempenho com seus concorrentes; rever 

estratégias organizacionais para curto, médio e longo prazo no alcance de resultados.  

Referenciando Bititci, Carrie e Mcdevitt (1997), um sistema de medição de 

desempenho corretamente projetado e estruturado fornece uma base efetiva para o sistema de 

gestão do desempenho, sendo o primeiro utilizado como uma ferramenta de gestão. A Figura 

4 representa em um sistema de gestão de desempenho a posição do sistema de medição de 

desempenho. 

 

 



37 
 

Sistema de 

informação

Sistema de medição de

desempenho

Estratégia

Ambiente
Estrutura

Processos

Relações

O que é 

medido?

Tecnologia da

informação

Processo de gestão 

do desempenhoAspectos sobre

comportamento

Aspectos sobre

cultura

Atitudes

Como sistemas são 

utilizados para gerir 
o desempenho

Responsabilidades

Quem usa as

medidas?

 
 

Figura 4: O Processo de Gestão do Desempenho e a Posição 

do Sistema de Medição de Desempenho. 

Fonte: Bititci et al (1997, p. 525). 

 

Observa-se que no centro do processo de gestão do desempenho está o sistema de 

medição de desempenho que agrega todas as informações dos sistemas relevantes, tais como 

revisão e desenvolvimento da estratégia, contabilidade gerencial, administração por objetivos, 

medidas de desempenho não-financeiras formais e informais, esquemas de incentivos/bônus e 

avaliações de desempenho individual. 

Sendo assim, fica demonstrado que o sucesso e continuidade de uma organização 

dependem de seu desempenho, que pode ser definido como o modo que a organização leva 

seus objetivos a efeito. Slack, Chambers e Johnston, (2008, p. 69) exemplificam falando sobre 

objetivos e, mencionam os mais amplos das operações produtivas, especificamente no nível 

operacional. Cita-se a qualidade, que significa fazer certas as coisas; A rapidez que representa 

quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber seus produtos sejam bens ou 

serviços. 

Sob essa classificação ainda são apresentados os objetivos da confiabilidade, que 

expressa fazer as coisas em tempo para os consumidores receberem seus bens e serviços 

prometidos; A flexibilidade denota a capacidade de mudar a operação e o custo, que 

representa muito para as empresas que concorrem diretamente em preço.  

De tal modo, o alcance desses objetivos tem grande significado organizacional em 

meio às turbulências atuais, o que passa a exigir sistemas de controle para diversas funções 

importantes, como superar resistência à mudança, comunicar novos planos estratégicos e até 

para avaliação estratégica da organização para seu progresso no cumprimento de suas metas e, 

quando houver desconexão, dar apoio às áreas que precisam de mais atenção. 
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Entretanto, Johnston e Clark (2008, p. 375), argumentam que “a arte de mensuração 

de desempenho vem mudando consideravelmente”. Eles sugerem que está tornando-se mais 

do que uma ciência, à medida que os gerentes, em particular, os gerentes de operações, 

tendem a entender os efeitos das suas decisões. É o significado de que a organização precisa 

decompor os objetivos até que sejam transformados em ações e resultado, pois como já visto, 

os objetivos têm um papel importante nas avaliações e nas ações a serem adotadas pelas 

organizações.  

Todavia, Waal e Counet (2008, p. 367) chamam a atenção para a incompreensão de 

que “a medição de desempenho é uma ferramenta estratégica de gestão e não um sistema de 

controle de medição”. Essa forma de entendimento tem se apresentado como um dos 

problemas para implantação do próprio sistema. 

Outro ponto a ser abordado é que, tradicionalmente, segundo Olve, Roy e Wetter 

(2001, p. 08), o controle de gerenciamento “acentua os objetivos de lucro descentralizado, que 

significa que ele está principalmente centrado no resultado”. É o modelo tradicional de input-

output que mostra como os objetivos e as medidas podem ser colocados junto ao 

encadeamento causal, desde o input de recursos até os efeitos obtidos. Entende-se por efeito a 

ação de uma coisa sobre a outra, ou algum tipo de resultado. 

Contudo, embora ainda se tenham um longo caminho a percorrer, algumas 

organizações, conforme se expressam Johnston e Clark (2008, p. 377), estão começando a 

entender corretamente esses vínculos e também “assegurando que as informações que 

possuem sobre administração do desempenho não são apenas coletadas por serem 

interessantes, mas também adotarem ações apropriadas”. Isso tem trazido benefícios para 

administração à medida que o foco se transfere para os resultados em lugar de 

comportamentos e atividades e as ações organizacionais se alinham às metas que precisam ser 

alcançadas.  

Assim, ao se observar as diversas abordagens feitas ao tema, Halachmi (2005, p. 

505) acrescenta que a administração de desempenho, pode significar em alguns casos “medida 

de efetividade e eficiência, em outros pode significar administração dos importantes públicos 

de interesse ou as relações organizacionais com eles”. Em outros casos, administração da 

cultura organizacional e motivação pode ser a chave para melhorar desempenho. Em outras 

palavras, a administração de desempenho cumpre o papel de assegurar uma maior 

probabilidade para alcançar resultados desejados nos contextos organizacionais e ambientais. 
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2.4.1 O Papel da Mensuração de Desempenho  

 

Medir e analisar o desempenho são, conforme expressam Popova e Sharpanskykh 

(2009, p. 01), “cruciais para guiar a organização no alcance das suas metas estratégicas e 

operacionais. É a razão pela qual os indicadores de desempenho devem ser pertinentes em 

relação às metas”. Porém, mensuração de desempenho tem um custo financeiro. As 

organizações precisam calcular quanto tempo e energia gastam para mensurar o desempenho. 

Entretanto, um menor número delas calcula se todos os seus sistemas, procedimentos e horas 

gastas pelas pessoas para mensurar o desempenho compensam o esforço empregado.  

Assim, quando isso acontece, segundo o pensamento de Niven (2005, p. 140), “as 

medidas de desempenho são as ferramentas que são usadas para determinar o cumprimento 

dos objetivos e se os movimentos estão corretos em direção à implementação da estratégia”.  

Quanto a isso, Johnston e Clark (2008, p. 377) apresentam dois testes úteis de uma 

mensuração do desempenho: “O primeiro, qual o é o seu propósito e, segundo, que sistemas 

estão disponíveis para apoiar ou atingir esse propósito”. 

Especificando os propósitos ou razões principais para adoção da mensuração, os 

autores afirmam que a comunicação significa que ao mensurar algo, a organização está 

querendo avisar que isso é importante. Inversamente, ao mensurar tudo, está informando que 

nada é importante. Desse modo, uma medida informa aos funcionários o que a organização 

espera deles e, de fato, o que pode ser atribuído a eles, como indivíduos ou departamento. 

Igualmente, Niven (2005, p. 140) reforça quando declara que “medidas são usadas como um 

meio de comunicar e implementar uma estratégia”.  

No entanto, Johnston e Clark (2008, p. 377) abordam a motivação como mais um 

propósito da mensuração de desempenho. “Trata-se da medida ou conjunto de medidas usadas 

por uma organização que cria hábitos mentais e influenciam o comportamento de 

funcionários”. Isso significa que é importante ter o composto balanceado de medidas e 

também um conjunto que apoie as intenções estratégicas da organização.  

Mas, um propósito-chave da mensuração de desempenho é fornecer um feedback.  

Representa dizer, que a ação pode ser adotada para manter um processo sob controle e, exige 

um loop, ou seja, uma volta de controle completa, com medidas, metas, meio de checagem de 

desvio, mecanismo de feedback e meios de adoção apropriada se o processo não estiver 

atingindo a meta.  

Ativamente o controle envolve o monitoramento e avaliação das partes que integram 

uma organização, como pessoas, capital e outros recursos usados nas operações da empresa 
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para assegurar que os objetivos sejam alcançados. Assim, Mintzberg (2006 p. 12) afirma que 

“não pode haver controle sem planejamento, e os planos perdem suas influências sem controle 

de planejamento. Juntos, os planos e os controles regulam os outputs e, indiretamente, o 

comportamento.”  

Sendo assim, o escopo do controle é cientificar o que foi planejado pela organização 

em termos de objetivos e metas que estão sendo atingidos, ou seja, regular os resultados 

globais de determinada unidade e, se estes estão conforme os padrões estabelecidos. É uma 

evidência de que o controle pode ser adotado para assegurar o desempenho consistente, não 

apenas em uma organização, mas também entre várias organizações, como regulamentação 

governamental de saúde e segurança ou a legislação de combate a discriminação racial. 

Não obstante, Johnston e Clark (2008, p. 377) citam “a melhoria como o último 

propósito de medir o desempenho. Isso porque frequentemente, a simples comunicação de 

uma medida pode obter melhorias”. Ao vinculá-las às recompensas (como bônus) e/ou 

punições (como dispensa), a mensuração pode motivar os indivíduos a melhorarem o 

desempenho, assumindo que tem controle sobre o que está sendo mensurado. A informação 

sobre o que empurra o processo para a meta ou para fora da meta pode também ajudar os 

indivíduos e as organizações a aprenderem como melhor gerenciar o processo envolvido.  

Contudo, para atingir o propósito de qualquer medida, o teste final é checar quais os 

sistemas ou os procedimentos disponíveis para apoiar a realização desse propósito. Como é 

sabido, na fase de execução de planejamento é comum que surjam desvios estimáveis 

relacionados aos planos originais, de curto, médio e longo prazo. Conforme Siqueira (2010, p. 

03), um dos grandes desafios da gestão empresarial “é conceber sistemas de avaliação que 

sejam adequados para controle e acompanhamento das ações de planejamento de interesse da 

administração”. 

Frequentemente constata-se que, embora se declare que certa medida esteja à 

disposição para ajudar a melhorar o desempenho organizacional, há apenas um processo 

frágil, de fato, inconsistente para impulsionar quaisquer melhorias. Similarmente, a parte do 

loop do controle que, amiúde, falta é a ação para colocar o processo de volta à meta. Quanto a 

isso, Johnston e Clark (2008, p. 376) esclarecem que ao mensurar algo, a organização está 

“querendo dizer que isso é importante, que essa medida ou conjunto de medidas usadas criam 

hábitos que influenciam comportamento dos funcionários, que serve para dar resposta, além 

de fornecer um meio poderoso de impulsionar a melhoria”.  

Assim, resta buscar qual o sistema ou procedimentos para a realização desse intento. 

Mas, perante a insatisfação com os sistemas tradicionais de mensuração de desempenho das 
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empresas, em geral concebidos e gerenciados com uma visão contábil da situação, Niven 

(2005, p. 08) diz, que “deram certo numa época em que a competição regia-se pelas 

economias de escopo e de escala com medidas financeiras que ofereciam o padrão de medir o 

sucesso.” 

 

 

2.4.2 Desenvolvimento dos Sistemas de Medição e Desempenho  

 

O aperfeiçoamento e melhoramento do desempenho têm feito a procura de novas 

formas de gestão organizacional ser realizada de forma contínua, isso porque as ferramentas 

para a área administrativa, para a gestão da produção de bens e serviços e metodologias têm 

sido inadequadas, fazendo-se necessária a busca por novas abordagens que possibilitem obter 

vantagem competitiva. A demonstração do interesse por esse tema tem desencadeado uma 

série de estudos, que segundo Neely (2005), está agora entrando em uma fase de investigação 

empírica e teórica de verificação de alguns conceitos centrais. 

 Para o autor, o assunto tem ocorrido periodicamente, no qual o desejo de quantificar 

e a inesperada consequência da quantificação parecem ter despertado frequentes 

redescobertas, e ao longo dos anos de 1980 e início dos anos 1990, numerosos autores 

sugeriram composição de medidas que poderiam ser apropriadas, a Performance Pyramid - 

pirâmide de desempenho, (LINCHE; CROSS, 1991), a composição de resultados e 

determinantes (FITZGERALD et al., 1991), a matriz de medida de desempenho (KEEGAN et 

al., 1989) e o Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1992).  

Era a orientação de esforços na melhoria daquilo que realmente é valorizado como 

sinônimo da competitividade, a qual pode ser conseguida através do aperfeiçoamento das 

atividades e dos processos-chave da organização. Nesse sentido, Martins (1999, p. 01) diz que 

as empresas, especialmente as de manufatura, “passaram por muitas mudanças 

organizacionais que foram predominantemente de cunho tecnológico sem o devido 

acompanhamento do sistema de gestão”. 

Para Neely (1999, p. 1131), a causa principal de companhias entrarem em 

dificuldade “é a tendência para muitas administrações aceitarem noções simplistas de apenas 

avaliar o desempenho das suas instalações industriais”, ou seja, a tendência geral em muitas 

companhias de avaliar principalmente com base no custo e eficiência. Porém, a natureza da 
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competição mudou dramaticamente nos últimos tempos e, de acordo Bititci, Suwignjo, Carrie 

(2001, p. 15) fez com que “os sistemas tradicionais perdessem a relevância”.  

Esse entendimento para Martins (1999, p. 01), “contribuiu para o surgimento de uma 

incoerência entre o sistema de gestão e as novas formas de organização da produção”. O 

autor, corroborando com o que diz Neely (2005), declara que existe uma divisão temporal na 

formulação de sistemas de medição de desempenho, de antes e após da década de 90. Antes 

os sistemas se baseavam apenas em indicadores financeiros e, depois, os sistemas passaram a 

buscar também o uso das dimensões de desempenho. 

Destarte, uma vez que as empresas, conforme Johnston e Clark (2008, p. 381) 

“competem em ampla variedade de dimensões, elas precisam avaliar seu desempenho em 

relação a várias medidas, não financeiras, ou de fato, operacionais”. Isso significa que o 

composto de medidas adotado por uma empresa leva ao entendimento do relacionamento 

entre as várias medidas que podem melhorar seu processo de tomada de decisão. 

Foi dessa maneira, segundo Martins (1999, p. 74), que após a publicação dos 

primeiros artigos e livros alertando para a inadequação dos sistemas de medição de 

desempenho tradicionais, “de uma maneira crescente, inicialmente lenta na década de 1980 e 

mais rápida na década de 1990, novos modelos começaram a ser propostos na literatura”, 

conforme o quadro 3. Esses novos exemplos têm características comuns de um sistema de 

medição de desempenho adequado às novas condições ambientais, internas e externas das 

empresas, tais como ser congruente com a estratégia competitiva; ter medidas financeiras e 

não-financeiras; direcionar e suportar a melhoria contínua; identificar tendências e progressos. 

Somam-se, ainda, a essas características comuns dos sistemas de medição de 

desempenho, outras particularidades como facilitar o entendimento das relações de causa-e-

efeito; ser facilmente inteligível para os funcionários; abranger todo o processo, desde o 

fornecedor até o cliente; informações disponíveis em tempo real para toda a organização; ser 

dinâmico; influenciar a atitude dos funcionários e avaliar o grupo e não o indivíduo. 

São os modelos multidimensionais que foram desenvolvidos como forma de 

ultrapassar as lacunas das medidas financeiras tradicionais. Assim, para exemplificar são 

apresentados entre muitos, o BSC, a Pirâmide do Desempenho e a Estrutura de Resultados e 

Determinantes como alguns padrões abordados na literatura, os quais servem de base para as 

recentes investigações sobre a avaliação do desempenho. 
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Quadro 3: Modelos de Sistemas de Medição de 

Desempenho. 

Fonte: Martins 1999 

 

Por se tratar do sistema utilizado no presente trabalho, o BSC terá uma abordagem 

especial. Assim, inicia-se com a apresentação da Performance Pyramid (Pirâmide de 

Desempenho) - Figura 5, que foi desenvolvida com base nos conceitos de Gestão pela 

Qualidade Total, Engenharia Industrial e Custeio Baseado em Atividades. 

 

 

 

EFICIÊNCIA INTERNA

 
Figura 5: Performance Pyramid. 

Fonte: Cross e Lynch (1990). 
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Observa-se que a Performance Pyramid traduz a visão corporativa em objetivos 

financeiros e de mercado, até os departamentos e os centros de trabalho, onde se localiza o 

andamento de trabalho do dia-a-dia. O foco é a conexão entre as estações de trabalho de 

forma que elas administrem as medidas de desempenho operacionais que amparam a visão da 

organização.  

Os níveis de unidade de negócios e de sistemas de operação do negócio intermediam 

a união entre os departamentos e a alta administração. Entretanto, as medidas de desempenho 

(eficiência interna e eficácia externa) só surtirão o comportamento desejado no cotidiano se 

existir uma relação de causa-e-efeito verdadeira com os objetivos estratégicos. 

Dessa forma, Cross e Lynch (1990) declaram que para o sistema ser concretizado, a 

forma de exposição das informações precisa ser simples e visualmente atraente, bem como, as 

medidas de desempenho, cuja coleta deve ser adequada para o respectivo nível hierárquico, 

devem ser apresentadas em conjunto para permitir uma análise e identificação dos trade-offs 

(troca) existente entre elas. Assim, a arquitetura do modelo Performance Pyramid é aberta, 

ficando a cargo da empresa as decisões a esse respeito. 

Todavia, frequentemente, as pressões e medidas de desempenho conflitantes são 

reconhecidas, e modelos são desenvolvidos para auxiliar os gerentes a enfrentá-las. As 

pressões, para Fitzgerald et al (1991), são identificadas de duas formas distintas: os 

determinantes e os resultados. Nesse direcionamento, conduzir uma organização apenas para 

saber quais são os resultados dos dados financeiros e dados externos teria utilidade mínima, 

pois não há meio para saber o que os está determinando. 

Por outro lado, estimular uma corporação apenas para saber os determinantes, como 

dados operacionais e dados de desenvolvimento não alcançam o entendimento dos resultados 

das ações levadas a cabo. Isso significa que determinantes e resultados são necessários em 

todos os níveis de uma organização para auxiliar a entender os relacionamentos entre ação e 

resultado. Dessa forma, para consolidar o entendimento, faz-se necessária uma análise 

comparativa dos três exemplos de desempenho referidos, focando as perspectivas de 

desempenho empregadas, bem como a categorização, de cada perspectiva, ajustada com a 

estrutura de Resultados e Determinantes do Sucesso. 

Ballantine, Brignall e Modell (1998) mostram que cada modelo de avaliação 

apresentado no quadro 4, tem as perspectivas de desempenho classificadas nessas duas 

categorias, devendo sempre ter em conta a interligação entre elas. Sendo assim, fica 

evidenciado, que apesar de cada modelo focar distintas perspectivas face à diversidade de 
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públicos interessados e de objetivos, deve adaptar-se a cada nível organizacional e em cada 

organização em concreto, levando-se em conta as suas especificidades. 

  

Autores Perspectivas Resultados/Determinantes Sucesso 

Kaplan e Norton 

(1992) 
Financeira 

Clientes 

Processos Internos 

Aprendizagem/Inovação 

Resultados 

Resultados 

Determinantes 

Determinantes 

Fitzgerald et al.(1991) Financeira 

Competitividade 

Qualidade do Serviço 

Flexibilidade 

Utilização dos Recursos 

Resultados 

Resultados 

Determinantes 

Determinantes 

Determinantes 

Lynch e Cross (1991) Financeira 

Satisfação dos clientes 

Flexibilidade 

Resultados 

Resultados 

Determinantes 

Quadro 4: Análise comparativa dos modelos de avaliação de desempenho. 

Fonte: Ballantine, Brignall e Modell (1998). 

  

Assim, a forma encadeada expressa por Porto (2005, p. 147), “de se pensar o 

desdobramento da estratégia, é o que permite uma visão integrada das ações rumo a um foco 

único, ou seja, a visão de futuro”, que significa que decisões são tomadas e, nesse sentido o 

valor mais importante de medidas de desempenho adequadas é o entendimento de como 

funciona a organização. 

Então, para o momento, é preciso um sistema de medição de desempenho que capte 

as características dos novos processos produtivos, que expresse adequadamente a nova forma 

de ver o negócio, ou seja, a criação de nova síntese, que de acordo com Kaplan e Norton 

(1997, p. 08), “acontece com o choque entre a força irresistível de construir capacidades de 

longo alcance e o objetivo estático do modelo tradicional de contabilidade financeira e de 

custos.” Assim, a mudança no lado real da economia precisa refletir no ensino da 

contabilidade gerencial. Para isso, Costa (2006) diz:  

 
É importante lecionar recorrendo a exemplos nas condições atuais, em que o 

investimento em um novo equipamento se justifica não só pelas economias de mão-

de-obra ou de energia, mas também por permitir um programa de produção mais 

flexível ou mais confiável.  

 

Procurando minimizar esse problema, novos sistemas de medição de desempenho, 

que são elementos centrais do sistema de gestão, foram propostos de forma a reduzirem essa 

incoerência. Referenciando Martins (1999, p. 66), o sistema de medição de desempenho é um 

dos elementos principais de um sistema de gestão. Desse modo, “se o sistema de gestão torna-
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se incoerente com as novas formas de organização de produção, o sistema de medição de 

desempenho provavelmente também é parte dessa incoerência”. 

Mas, é possível construir um modelo de gestão que conduza à melhoria contínua dos 

processos. Para isso, segundo Murayama (2005, p. 99), “é conveniente e indicado o uso de 

indicadores balanceados, sem, contudo, se limitar aos financeiros”. É isso que permite 

monitorar de forma sistematizada, segura e íntegra, as implicações dos resultados e impactos 

nas estratégias da organização. 

 

 

2.4.3 A Medição de Desempenho no Setor Público  

 

Repetindo o que dizem Johnston e Clark (2008, p. 377) sobre os testes úteis de uma 

mensuração do desempenho: “O primeiro, qual o é o seu propósito e, segundo, que sistemas 

estão disponíveis para apoiar ou atingir esse propósito”. São as diferentes utilizações das 

medidas de desempenho, que dependendo dos seus objetivos servem ao nível operacional e ao 

nível estratégico. Podem ainda ser utilizadas como ferramenta de gestão, como instrumento de 

controle e de análise de desempenho individual. 

Contudo, algumas características precisam ser observadas quando se trata de 

mensuração de desempenho no setor público. O quadro 7, conforme Alecien e Foucher (2007) 

são mostradas algumas diferenças entre o setor privado e o setor público, especialmente 

quando a abordagem trata da prioridade. São mostradas a racionalidade jurídica e a 

racionalidade gerencial, sendo os meios a primazia da primeira e, a segunda tem a prioridade 

nos resultados.  

Outro fato, no entendimento de Lima (2007, p. 04), é que o setor privado pode ser 

conduzido, por regra, pela obtenção do lucro e “pode escolher o segmento de mercado que 

desejam atender, e definem estratégias específicas para conquistá-lo e mantê-lo”, o que torna 

a medida e avaliação do desempenho mais clara do que no setor público que foca questões 

sociais e políticas.  

Para abordar esse assunto, Cuganesan e Lacey (2008, p. 03) afirmam que o setor 

público estabelece frequentemente “grande importância para medidas de desempenho de 

objetivos de pouca relevância e deposita muita confiança em medidas financeiras impróprias 

ao setor público”. Há ainda o pensamento sobre o resultado sempre preocupado com a 

eficiência.  
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Assim, o objeto material é que o sistema de gestão pública, caracterizado pela 

orientação por resultados atendam as demandas dos cidadãos e gerem ganhos de qualidade 

para a sociedade. Entretanto, há a questão relevante de que o serviço público é monopolista 

por essência e a diversidade de bens e serviços produzidos pelo setor público conduz a uma 

elevada heterogeneidade que se deve também à multiplicidade de objetivos e atividades. 

(GONÇALVES FILHO; VEIGA; OLIVEIRA, 2002, p. 01). 

Desse modo, aumentar os esforços para alcançar a eficiência e a eficácia tem 

provocado desafio ao setor público, trazendo como consequência muitas mudanças 

significativas por motivos econômicos, sociais, tecnológicos e institucionais e novas formas 

de gestão, que procuram melhorar os resultados nesse novo ambiente. São as mudanças claras 

que estão acontecendo no ambiente da administração pública, entre as quais se encontram a 

globalização e a necessidade de respostas que se infiltraram nos corredores das burocracias. 

Osborne e Gaebler (1997, p. 151) já faziam referências aos “governos que não 

mensuravam resultados e se caracterizavam como burocratizados, os quais raramente 

logravam grandes conquistas”. Era a forma de dizer que se gastava mais em educação e em 

segurança pública, sem, contudo, haver uma preocupação com a média de desempenho 

escolar e evasão escolar ou com os índices de criminalidade. 

Quanto a isso Bryer (2006, p. 479) aborda a relevância do conceito responsabilidade 

burocrática, a “qual tem sido indagada nos anos recentes e ainda, as agências públicas são 

solicitadas a colaborar com atores em outros setores da sociedade, incluindo-se, 

especialmente, cidadãos e suas associações”. 

Segundo Halachmi (2008), “as críticas proclamam o governo como ineficiente, 

ineficaz, grande, muito caro, burocrático demais, sobrecarregado de regras desnecessárias, 

indiferente a desejos e necessidades do público”. Além disso, se apresentava como reservado, 

antidemocrático, invasivo nos direitos privados dos cidadãos, e falhando na provisão de 

quantidade ou qualidade de serviços merecidos pelo público contribuinte. Assim, de acordo 

com autor, são operacionalizados os pedidos populares para medição e informação do 

desempenho.  

Mas, pesquisar a mensuração de desempenho do setor público, de acordo com Suresh 

e Lacey (2008, p. 01) realça suas deficiências. Os resultados avaliados de produções têm 

provado que são muito difíceis para os governos, departamentos e agências, incluindo os de 

execução da lei. Isso encontra abrigo no que diz Lima (2007, p. 154), que à luz do modelo de 

excelência em gestão pública “a qualidade das práticas de gestão (liderança, estratégia e 

planos, cidadãos e sociedade, informação e conhecimento, pessoas e processos) considerada 
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isoladamente é de pouco ou nenhum valor”. Desse modo, entende-se que a capacidade do 

sistema de gestão somente pode ser avaliada tendo como referência a qualidade dos resultados 

que o sistema de gestão produz. 

 Porém, essa preocupação não é apenas dos dias atuais. Holzer e Kloby (2005) 

declaram que as origens de medir desempenho, especificamente o serviço público, remontam 

desde 1912 pelos esforços da Agência Municipal de Pesquisa de Nova Iorque. Líderes da 

Agência, por exemplo, redefiniam o orçamento de uma ferramenta para contabilidade como 

um instrumento capaz de mostrar o desempenho do governo, transparência para com os 

funcionários responsáveis eleitos. Assim, a estratégia adotada era educar o público sobre o 

processo de orçamento e material provido por publicidade da contabilidade para revigorar 

confiança do cidadão, confiança nos líderes responsáveis, e participação ativa da população.  

Nesse sentido, outros defensores trabalharam para desenvolver medidas de 

desempenho capazes de examinar as várias funções de governo. Sob esse aspecto, Bresser 

Pereira e Spink (2005, p. 87) dizem que “as tendências favoráveis à gestão pública, baseiam-

se também na possibilidade de avaliar o desempenho do aparelho de Estado”. De tal modo, o 

interesse em fomentar processos de monitoramento e avaliação dos resultados da gestão das 

políticas públicas, bem como institucionalizar aqueles que já estão funcionando, é cada vez 

maior na América Latina e outras partes do mundo.  

A Gestão Pública, então, é a capacidade de condução da missão organizacional, que 

de acordo com Lima (2010, p. 11) “é um sistema integrado de práticas de planejamento, 

organização, direção e controle. Maior será a capacidade de gestão quanto melhor for a 

relação obtida entre recurso, ação e resultado”. Nesse aspecto, as referências são os países 

integrantes da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

carregam mais de duas décadas de experiência no desenvolvimento de ferramentas e sistemas 

de monitoramento e avaliação. Contudo, Grau e Bozzi (2008, p. 17) chamam a atenção para 

“as diferenças dos contextos institucionais, econômicos e sociais e, que pensar em adaptação 

não é uma atitude de todo realista”. 

No entanto, apesar da eficiência no serviço público fazer parte da retórica de melhora 

do Estado e da Gestão Pública, sendo até contemplada como um princípio constitucional, 

Ghelman (2006, p. 76) diz, que “pouquíssimas organizações estatais possuem objetivos e 

indicadores. Significa que internalizar e trabalhar essa questão são cruciais para intenção de 

tornar o Estado mais moderno e focado em resultado”.  

Diante disso, é preciso destacar que o serviço público tem as suas especificidades, e 

como tal se faz necessário uma adaptação na maneira de medir o seu desempenho. Segundo 
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Niven (2005, p. 359), a clara distinção entre os setores privados e públicos “está no resultado 

da colocação da missão no alto da estrutura. O que flui da missão é o ponto de vista da 

clientela e da organização, e não o dos interessados em finanças”.  

Corroborando com essa afirmação, Alecien e Foucher (2007, p. 305) declaram, que 

“toda organização, qualquer que seja sua dimensão, justifica-se por uma ou várias missões 

que se traduzem em produtos ou serviços para os clientes ou usuários”. Assim sendo, para o 

serviço público especificamente, segundo Ghelman (2006, p. 76), “é contemplar medidas de 

desempenho nas dimensões eficiência, eficácia e efetividade”. Isso significa uma melhor 

aplicação dos recursos públicos através da melhoria da qualidade dos serviços, cujo foco seria 

orientar suas ações para o atendimento ao cidadão.  

No entanto, Bresser Pereira e Spink (2005, p. 89) colocam o dilema de “medir os 

resultados ou a produção. Esse dilema é simples e direto e necessita de um maior 

aprofundamento”. Por um lado, o que mais interessa saber quanto ao desempenho das 

agências públicas é se elas resolvem os problemas em razão dos quais foram criadas. Nesse 

entendimento, se criam agências de polícia para propiciar segurança aos cidadãos; agências de 

saúde, para melhorar as condições de saúde. Essas agências, afinal, só serão bem-sucedidas se 

os cidadãos se sentirem seguros, se melhorarem suas condições de saúde. Sendo assim, a 

lógica da verificação de desempenho leva, inexoravelmente, à aferição dos resultados. 

Resultados, que para Lima (2007, p. 154), “são efeitos resultantes do movimento 

interno dos elementos do sistema de gestão, podendo ser imediatos ou mediatos, internos ou 

externos”. Os primeiros acontecem em prazos curtos e decorrem diretamente de uma ação ou 

conjunto de ações, são mais perceptíveis, por isso mais atraentes: são obras de engenharia 

(escolas, hospitais, estradas), são aprovações e sanções de leis e códigos; são organogramas, 

manuais, limpezas, criação e extinção de órgãos etc. Tais resultados respondem a metas 

estabelecidas em planos, não necessariamente orientadas por uma estratégia. Dependem 

excessivamente dos recursos financeiros. 

 Os resultados mediatos, conforme Lima (2007, p. 154), acontecem em prazos 

médios e principalmente longos prazos e são efeitos de outros resultados, imediatos ou 

mediatos. “São mais difíceis de serem percebidos, por isso as ações e os projetos para atingi-

los são quase sempre adiados”. Dizem respeito à solução de problemas como analfabetismo, 

violência, eliminação das desigualdades sociais, erradicação do trabalho infantil, aumento da 

produtividade e da qualidade do serviço público, cidadania e responsabilidade social, etc. Tais 

resultados respondem a objetivos estratégicos de longo prazo e estão submetidos a uma 

estratégia.  
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De tal modo, para que se alcancem essas grandes metas, contudo, concorrem vários 

fatores sobre os quais as agências não têm controle. A criminalidade é resultado também de 

fatores sociais que continuam a produzir efeitos, por mais que a polícia trabalhe. Há atitudes e 

hábitos na população que, por mais adequadas que sejam as propostas das agências de saúde, 

pode influir no resultado final. Acompanhando esse raciocínio, conclui-se que o que deve ser 

avaliado é a produção. É preciso, também, saber se os resultados produzidos permanecem 

importantes para o serviço público. Quanto a isso, Trosa (2001, p. 191) declara que “alguns 

serviços continuam a produzir missões porque sempre o fizeram, mesmo se os interesses por 

eles de um cliente deixaram de existir”.  

Vilhena, Falcão e Marini (2006, p. 25) fazem afirmações quanto ao posicionamento 

de muitas políticas públicas de gestão “as quais não apenas impõem limites às perspectivas 

dos processos e resultados, mas, via de regra, sacrifica o alcance dos resultados 

estabelecidos”. Tal exemplo é ratificado nas muitas políticas de gestão posicionadas na 

perspectiva dos processos, que se descuidam da sua necessidade de vinculação visceral com 

os resultados e a eficiência.  

Ainda, muitas políticas de gestão posicionadas na perspectiva dos resultados parecem 

prescindir da necessária melhoria dos processos que o geram, dos recursos que alimentam os 

processos e de uma compreensão acerca da organização. Significa que o desafio é alinhar as 

diferentes perspectivas, pois não é suficiente uma boa ação isolada. É necessário que as ações 

estruturadas a partir dessas perspectivas se alinhem e se comuniquem, sejam coerentes e 

convirjam para o alcance dos resultados. 

Assim falando, Lima (2010, p. 06) “diz que não é por acaso que existem tantas 

organizações públicas de baixo desempenho, apesar de seus quadros profissionais altamente 

capacitados para suas atividades finalísticas”. Isso tem o significado de que a capacidade de 

saber fazer faltou a habilidade de fazer do modo certo, ou seja, o processo, a coisa certa, o 

resultado, e a capacidade de avaliar os efeitos dos resultados produzidos. Desse modo, 

observa-se que nos setores privado e não governamental e no setor público também estão 

implícitas no conceito de gestão a eficiência, a eficácia e a efetividade. A diferença é que no 

setor público a efetividade é essencialmente um valor público, um ganho social.  

Em um novo cenário da gestão pública brasileira e mundial, em que se implanta um 

modelo de administração gerencial voltada para resultados, o controle externo deve estar 

vinculado ao propósito de conseguir aferir, além da probidade e da regularidade 

administrativa, também a boa gestão dos recursos públicos no que se refere ao desempenho 

governamental. São os aspectos de economia na aquisição dos insumos, eficiência do 
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processo de produção de bens e serviços e, também, de eficácia e efetividade nos resultados 

alcançados que devem ser necessariamente monitorados.  

Nesse direcionamento, alerta Bresser Pereira (2007, p. 113) sobre a mecânica das 

aferições de desempenho e do enfoque cidadão consumidor, que pode induzir os 

administradores públicos a uma visão mecanicista do processo. “O planejamento estratégico, 

a construção de indicadores, os processos de aferição e as exigências do dia-a-dia da 

burocracia, facilmente podem se transformar em fins em si mesmo”. 

Tal pensamento mostra que a avaliação da gestão pública não é tarefa fácil e simples. 

Por um ângulo, muitos fatores são intangíveis, emblemáticos ou simplesmente conceituais, 

sendo complexo encontrar referências adequadas para mensurá-los. Isso significa se a 

natureza da avaliação da gestão do setor público for além da condição puramente 

administrativa, os padrões de avaliação da gestão pública não podem ser simplesmente 

aplicações mecânicas dos modelos do setor privado. 

Quanto a isso, Ospina (2000, p. 01) aborda um sistema de avaliação que para ser 

adequado deve contemplar a resposta a três perguntas chaves: 1) para que avaliar; 2) o que 

avaliar e 3) como assegurar o uso apropriado das informações. A primeira busca a resposta 

sobre os múltiplos papéis da avaliação da gestão pública. A pergunta seguinte tem como 

objetivo esclarecer os aspectos relacionados com o objeto e os níveis da avaliação e, deste 

modo, com a abrangência da própria avaliação.  

A última questão se dirige a relação entre a informação produzida pela avaliação e a 

melhoria da gestão. Assim, buscar melhorar a gestão através da avaliação como técnica 

administrativa é interessante, pois são levantadas as informações necessárias para identificar e 

entender as causas dos acertos e fracassos, os problemas dos desempenhos individuais e 

coletivos, dentro de um contexto de planejamento. 

Referenciando Bresser Pereira (2005, p. 113), “o objetivo básico não é produzir 

números, e sim melhorar os resultados, sendo muito mais útil pensar em termos de 

administração por desempenho do que em aferição de desempenho”. A diferença entre os 

dois, de acordo com Ospina (2000, p. 14) está na aprendizagem gerada “quando os 

indicadores de desempenho são utilizados de uma maneira coerente e sistemática para tomar 

decisões com respeito ao indivíduo, organização e programa do qual se tem obtido a 

informação”. 

Sob esse aspecto, Ching e Chan (2004, p. 206) afirmam que medida de desempenho 

e administração de desempenho não tem o mesmo significado. Cada segmento em uma 

grande organização pode desenvolver medidas de atuação específicas para suas próprias 
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operações e isso permitirá que aquele segmento possa operar efetivamente. Porém, enquanto 

cada gerente se esforça e aperfeiçoa o desempenho da sua própria divisão, a atuação global da 

organização, pode ser subutilizada. 

 

 

2.5 SISTEMA DE PRODUÇÃO DA POLÍCIA  

 

O comportamento humano tem sido por longo tempo estudado por muitos 

pesquisadores. Isso porque a sua compreensão pode esclarecer os caminhos para que a 

sociedade encontre as respostas para as suas situações aflitivas, que incluem a preocupação 

com os recursos naturais, a poluição das águas e do ar. Acredita-se, que tais temas somados à 

questão do controle do crime, da violência e da segurança, sejam vistos como principais para 

convivência e até para a sobrevivência humana.  

É nesse contexto que se apresenta a sociedade e suas regras, as quais são fiscalizadas 

para conhecimento se estão ou não sendo cumpridas. No caso do não cumprimento, essas 

mesmas regras são usadas para encontrar uma forma de punição. Foi diante dessa situação que 

surgiu a polícia, que segundo Muniz e Proença Júnior (2007, p. 234) “é um instrumento de 

poder, cuja intervenção produz obediência pelo uso apropriado de força sempre que 

necessário, nos termos e formas da pactuação social”.  

Isso significa que a polícia tem uma importante função em uma sociedade 

equilibrada, cujo poder emana do povo. O papel como uma organização estatal, pública, 

especializada em fiscalizar o cumprimento da lei e é a única com direito a utilizar a força para 

garantir esse objetivo. Assim, falar da polícia é falar do próprio Estado moderno, o qual se 

apoia sobre os pilares da cobrança de tributos, o uso da força e a administração da justiça.  

De acordo com Teixeira e Paes (2006, p. 66), é “o uso legítimo da força, que mantém 

a soberania nacional frente às ameaças externas, através das Forças Armadas, e a preservação 

da ordem pública, através das polícias”. Desse modo, em um regime democrático, o fim 

último do Estado é o bem público e, é a partir do monopólio da administração da justiça, que 

o Estado retira das mãos de particulares a possibilidade da reparação do dano através da 

vingança e de formas de administração de conflitos particularizados.  

Assim, a Polícia Militar é uma organização pública prestadora de serviço, que de 

acordo com Brasil (1988), se responsabiliza pela polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. Como tal, apresenta os desafios de produção que as características específicas do 
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serviço impõem. Nesse aspecto, o seu conceito de desempenho, conforme expressa Muniz e 

Proença Júnior (2007, p. 248) “corresponde ao reconhecimento de que há dois fatores a serem 

considerados: a situação ou resultado final e a forma como se produziu essa situação ou 

resultado”. Este tem implícito o processo de planejamento, preparação e execução que 

conformam à ação policial, de maneira ampla, a forma como se utilizam os recursos 

disponíveis. 

Essa dualidade corresponde ao entendimento de que não seria suficiente aferir o 

desempenho apenas pelos resultados obtidos ou pela forma como foram produzidos. É preciso 

evitar o significado de dirigir uma organização, somente ou principalmente, por indicadores 

de desempenho quantitativos, pois estes levarão a outros perigos.  

 

 

2.5.1 A Polícia: Objetivos e Resultados 

 

Quando se fala em uma escola, um hospital, uma corporação militar, uma empresa 

pública ou privada e o próprio governo estão se falando em uma organização, cuja vitória é 

desejada por todos. Quanto a isso, Falconi (2009, p. 03) faz a afirmação de que essa vitória 

acontecerá quando se usar o gerenciamento, que é, por sua natureza, focado nos fins e, 

portanto, na missão geral de qualquer organização, que é satisfazer necessidades de seres 

humanos”. Desse modo, observa-se que a satisfação dessas necessidades é o objetivo de 

qualquer organização, privada ou pública. 

Assim, a sua sobrevivência, principalmente em longo prazo é garantida pela 

satisfação das necessidades simultaneamente de todas as partes interessadas. Isso significa o 

estabelecimento de objetivos e metas que precisam ser acompanhados e comparados através 

do rendimento organizacional. Desse modo, a polícia, assim como as demais organizações, 

precisa definir responsabilidades, objetivos, monitorar e administrar seus resultados. 

Porém, é preciso atentar para o que dizem Muniz e Proença Júnior (2006, p. 37), 

sobre a existência de uma fórmula simples que permita mensurar o desempenho policial em 

todas as suas atividades, em todos os lugares, a partir de medidor universal dos resultados 

administrativos. Olhando por esse prisma, “só tem utilidade para os aspectos da organização 

policial em que ela é semelhante a qualquer outra organização, mas se torna inútil para 

elaboração da avaliação da atuação policial”. Para os autores, a polícia deve ser avaliada no 
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que diz respeito aos seus resultados e formas de agir, ou se arrisca a ser considerada por 

perspectivas que ignoram sua destinação, dificuldades e realizações. 

Nesse sentido, Shilston (2008, p. 362) afirma que “o desejo para reduzir as interações 

complexas na entrega do serviço, envolvidas a um número e/ou a uma frase simplista, 

prejudica mais do que negar a simples oportunidade de aprender”, ou seja, é a oportunidade 

da administração aprender com os sucessos e os fracassos. Diante dessas afirmações, Fleming 

(2008, p. 324) alerta que “nem sempre é fácil ver como algumas atividades dentro de uma 

organização são relacionadas aos seus múltiplos focos e objetivos, particularmente no 

contexto da polícia, que tem uma relação muito tênue entre produções e resultados”. Destarte, 

é preciso atentar para o imperativo de encontrar coisas que podem ser prontamente contadas 

em lugar de coisas que realmente importam. 

Atente-se, também, que a ação da Polícia é também preventiva na medida em que a 

presença de seus agentes em via pública desestimula a infração à lei e proporciona maior 

segurança à população. Sob essa discussão, Neyroud (2008, p. 344) argumenta que “um 

indicador de desempenho que mede o número de apreensões contra o número de casos vai 

provavelmente esconder um número significante nos quais uma apreensão foi feita”, embora 

essa não fosse a resposta mais efetiva. Isso começa a reforçar uma mensagem de que 

resultados são mais importantes que processo e que resultados têm que ser avaliados por 

diferentes medidas que variam de vítima à satisfação pública mais abrangente. 

Portanto, cabe aqui uma busca sobre o que representa o resultado da função da 

polícia, o que segundo, Greene (2002, p. 24), há dois objetivos nos esforços policiais ao 

lidarem com crime:  

1) a redução do crime real;  

2) o aumento do conforto da sociedade.  

Este se refere às atitudes que as pessoas têm em relação às suas próprias seguranças e 

à segurança de suas propriedades e àquelas atitudes que elas têm sobre o desempenho das suas 

forças policiais. Mas, o autor ainda acrescenta dois objetivos intermediários, que podem ser 

colocados como tendo ligação direta de causalidade com estes resultados:  

I. A prevenção do crime, que se caracteriza pela redução de oportunidades de 

atividades criminosas, redução das motivações dos criminosos potenciais e a diminuição das 

oportunidades possíveis; 

II. O gerenciamento do crime, quando as forças policiais agem para reduzir seus 

custos sociais, trabalhando para contê-lo no limite de certas áreas geográficas, trabalhando 

para reduzir a quantidade de agressão física e a perda ou prejuízo da propriedade.  
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Logo, a atividade de policiar é multidimensional e depende do contexto, no qual se 

pode argumentar através de uma abordagem aproximada, sem medidas ou escalonamento, ou 

forçar na base em um simples aspecto de desempenho como descoberta ou redução de crime.  

Para Neyroud (2008, p. 345), o exemplo disso é que “a satisfação pública com a manipulação 

de indicadores de diminuição de crimes é apenas um elemento de um serviço satisfatório”; 

além disso, a satisfação de pessoas depende de receber um serviço pessoal ao longo do 

sistema de justiça criminal, que começa através do contato inicial com a polícia e depois é 

cuidado pelo restante sistema. 

 

 

2.5.2 A Produção da Polícia 

 

Para realizar a sua missão, qualquer organização precisa produzir o produto que seja 

capaz de atender as necessidades do seu público. Isso significa a existência de um sistema de 

produção que transforme os insumos nos bens e serviços da organização. Esse processo de 

transformação, segundo Gaither e Frazier (2008, p. 05), “é o coração do que se chama 

produção, e é a atividade predominante do sistema de produção”, Figura 6.  

 Sem buscar comparação e nem fazer a divisão das atividades econômicas, é preciso 

observar que essa transformação se diferencia da manufatura para serviços. Por esse motivo é 

preciso definir o que se quer dizer por serviço e, que essa definição seja útil e operacional. 

Assim, se valendo do que afirma Teboul (2008, p. 13), a melhor maneira de se entender a 

diferença entre manufatura e serviços “é contrastar as duas atividades, utilizando uma 

abordagem tipo caixa-preta para representar cada um dos dois setores, e perguntar o que sai 

dela”, Figura 1. Isso significa que no caso da manufatura, tem-se a matéria-prima que entra e 

um produto acabado que sai, enquanto no exemplo do serviço, o cliente entra e, no melhor dos 

casos, o mesmo cliente sai, porém transformado pela experiência. 

Entrada Transformação Saída

 
Figura 6: Processo de produção. 

Fonte: Elaboração do autor com base em Teboul (2008). 
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Nesse direcionamento, observa-se a Polícia como uma organização prestadora de 

serviço, que de acordo com Slack, Chambers e Johnston (2008, p. 37), seu processo de 

produção tem como recursos de entrada os policiais, o sistema de computador, a informação, 

o público (defensores da justiça e criminosos), que “são transformados através da prevenção, 

solução dos crimes e da prisão dos criminosos, tendo como saída uma sociedade justa e o 

público com sentimento de segurança”. 

Entretanto, se for examinado a relação entre apenas uma entrada de dados, por 

exemplo, uma característica organizacional tal como o tamanho do orçamento ou uma 

estratégia tal como o policiamento em grupo, e um resultado tal como o índice de 

criminalidade, tende a produzir informação que não podem ser interpretadas. Quanto a isso, 

Greene (2002, p. 26) diz que “a despeito de haver uma relação forte, fraca ou não existente 

entre o input e output, é difícil saber o que determina essa relação”.  

Isso é verdade especialmente no caso das variáveis que representam as estruturas ou 

recursos organizacionais, tais como tamanho da organização, grau de centralização, número 

de efetivo, tamanho de orçamento daqueles que produzem ação e resultados subsequentes. 

Desse modo, ao se adotar de forma parcial e isolada a medição de desempenho, é possível 

sintetizar as polêmicas em torno da mensuração de resultados em três grupos de temas: a 

discussão em torno do que mensurar, produtos (outputs) ou impactos (outcomes); a adoção de 

sanções positivas e negativas.  

As formas de contratação, no pensamento de Trosa (2001), são importantes e 

respondem a duas perguntas distintas. A mensuração de outputs permite conhecer o que é 

efetivamente produzido com os recursos públicos; já a preocupação com outcomes ou 

impactos permite indagar sobre a eficácia e utilidade daquilo que é produzido. Quanto a esse 

assunto, Serra (2008, p. 34) reforça chamando a atenção ao dizer que outcomes é situação e, 

“o objetivo da ação do governo, no geral é modificar outcomes, ou seja, situações sociais. 

Assim, para indicar os grupos de variáveis que deveriam ser levadas em conta para o 

que produz a polícia, apresenta-se na Figura 7 um modelo conceitual da eficácia policial 

contra o crime, cujo valor é o destaque das fontes organizacionais que devam afetar os 

objetivos principais, que para Greene (2002, p. 29), “tem de ser feito através do processo 

organizacional que, por sua vez, vai afetar os objetivos últimos, influenciando em primeiro 

lugar os objetivos intermediários”. A exceção, conforme o autor, talvez seja o valor potencial 

do conforto do cidadão em alguns inputs policiais, tais como o aumento de efetivos policiais 

vistos. 
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Dados (inputs) 

policiais

Processos 

Organizacionais

Objetivos 

Intermediáros

Objetivos 

Principais

Fatores externos

Determinantes e Limitações 

 
Figura 7: Modelo conceitual da eficácia policial contra o crime. 

Fonte: Greene (2002). 

 

Nessa exposição deve-se entender por inputs policiais o tamanho da organização, a 

carga de trabalho, centralização, especialização, estilo, política, supervisão, recursos 

financeiros, efetivos e serviços de suporte. Para Greene (2002, p. 26), essas variáveis “são 

condições facilitadoras, que tornam possíveis ações ou processos que podem, por sua vez, 

produzir os resultados desejáveis. Dessa forma, o fator crítico é a ação ou o processo que a 

variável facilitadora torna possível”. Assim, é necessário dizer, que a não ser que a variável da 

ação seja documentada e medida, a natureza de qualquer relação entre variáveis de entrada e 

resultado permanece impossível de ser interpretada.  

Para processos organizacionais específicos de crime são vistos a descoberta e o 

registro deste, a resposta da polícia, como velocidade, método de enquadramento, unidade 

especial e método de investigação. Neles apresentam-se o nível de rondas, estratégias de ação 

efetiva, interrogação de campo, atividades de manutenção da ordem, trabalho de ligação com 

a comunidade, serviços pessoais de assistência e informação. Continua-se, então, com o 

detalhamento do modelo da Figura 1, através dos objetivos intermediários caracterizados pelo 

gerenciamento do crime.  

Nesse caso se apresentam o atendimento para conter a violência, assistência às 

vítimas e o restabelecimento da confiança do público. Ainda dos objetivos intermediários, 

mostram-se os relacionados com a prevenção do crime, tais como redução da oportunidade, 

das motivações, e diminuição das oportunidades para os delinquentes. 

Estabelece-se, então, uma relação ao que declaram Muniz e Proença Júnior (2007, p. 

246), que tudo “o que a polícia faz em termos de ação, manifesta, com uso de força, potencial 

ou concreto, para interromper, reverter ou anular uma ação recalcitrante diante da paz social 

ou do cumprimento às leis”. Isso corresponde ao resultado geral de frustração da ação, que 

compreende os efeitos repressivos e, em alguma medida, dissuasórios da polícia. A frustração 

da oportunidade da ação é inibida pelo o uso de força potencial, a simples presença, ou a 
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perspectiva da presença policial. Então isso corresponde aos efeitos dissuasórios e, em alguma 

medida, preventivos da polícia. Assim, releva-se a observação no dizer de Greene (2002, p. 

30), que através dos objetivos principais, tais como a redução do crime real e o aumento do 

conforto dos cidadãos.  

Fica, então, demonstrado que é preciso que se leve em conta também os fatores 

externos como as limitações legais, as características da comunidade (socioeconômica, 

históricas e culturais), qualidade de outros serviços da cidade e a cooperação do público com 

a polícia. 

 

 

2.5.3 Produtividade Policial 

 

Produzir mais utilizando cada vez menos, em menos tempo e minimizando o uso de 

recursos materiais, mão-de-obra, máquinas e equipamentos tem se transformado em uma 

busca constante das organizações atuais.  Tal capacidade tem o significado de produtividade, 

cujo conceito tradicional foi desenvolvido para fabricantes de produtos físicos e, os seus 

modelos e os seus instrumentos de medição de produtividade existentes também estão 

sintonizados com a manufatura.  

Quanto a esse tópico, Gaither e Frazier (2008, p. 458) definem produtividade como 

“a quantidade de produtos ou serviços com os recursos utilizados”. Para tal fórmula, os 

autores chamam a atenção sobre os dois lados na equação da produtividade: a quantidade de 

produção e quantidade de recursos utilizados. Isso significa que a produtividade pode ser 

aumentada através do acréscimo da produção utilizando a mesma ou menores quantidades de 

recursos, ou reduzi-los enquanto a mesma produção é mantida ou elevada. 

Ainda se tratando da fórmula de produtividade, pode-se permitir que a quantidade de 

recursos utilizados se eleve caso a produção aumente, ou permitir que ela decresça, caso a 

quantidade de recursos decresça mais. Contudo, deve-se observar que a fórmula acima não 

inclui provisões para preços dos produtos ou serviços ou os custos dos recursos, cujas 

varáveis têm implicações importantes. Além disso, partem do pressuposto de que o consumo 

e a produção são processos separados, e que os clientes não participam do processo de 

produção. 

Mas, esse conceito em contexto de serviços, no qual o processo de produção é em 

grande parte um sistema aberto, cria bastante confusão, dão origem a medições enganosas e 
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orientam a tomada de decisões na direção errada. Desse modo, de acordo com o que declara 

Grönroos (2009, p. 203), “o conceito como desenvolvido para empresas manufatureiras não 

pode ser usado facilmente no contexto de serviços”. 

Lovelock e Writght (2001, p. 123) explicam que o caráter intangível do desempenho 

dos serviços geralmente dificulta a medição da sua produtividade. Isso porque a tarefa de 

mensuração “talvez seja mais direta nos serviços processadas com bens porque, nesse caso, as 

organizações exercem mais atividade de fabricação, realizando tarefas rotineiras com insumos 

e produtos facilmente mensuráveis”. 

Tratando-se de serviços e das suas especificidades, a tarefa de definir e medir não são 

triviais, pois os custos dos insumos variam de acordo com o grau de participação do cliente no 

processo. Se por um lado essa participação pode gerar economia nos recursos humanos de 

linha de frente, os quais substituem parcial ou totalmente sem a correspondente remuneração, 

indicando aumento da produtividade, por outro lado, pode gerar aumento no tempo de 

atendimento, com consequente diminuição de volume de produção e queda na produtividade.  

Para esse enfoque, Corrêa e Caon (2006, p. 213) alertam para não se esquecer de que 

“pelo menos, parte da produção de um serviço é intangível e, portanto, a produção real será 

sempre maior do que a mensurável, podendo haver aumento ou diminuição da produtividade 

sem que isso seja detectável no apontamento”. Assim, é preciso adotar uma abordagem da 

produtividade para medir quão bem um prestador de serviços usa recursos de modo a criar 

resultados sob a forma de qualidade percebida e valor aceitável para os clientes. Segundo 

Grönroos (2009, p. 206), “não é fácil determinar a quantidade de insumos, em termos de 

volume ou de valor, a determinada quantidade de resultados. Muitas vezes é difícil até mesmo 

definir uma unidade de serviço”. 

Quanto a isso, Bandeira (2009, p. 26) entende que a “produtividade pode ser vista 

pelo enfoque estático e sob enfoque dinâmico”. O primeiro se resume a um período de tempo 

determinado, enquanto no segundo existem relações entre medidas de produtividade estática 

de um período para outro, projetando a variabilidade de um período para outro. 

O entendimento de Lima (2010, p. 08) diz que “o resultado, como produto direto do 

processo, diz respeito a produtos ou serviços que devem ocorrer, necessariamente, no âmbito 

externo do processo”. Tanto no processo interno de uma organização, vista como um macro 

processo, o resultado direto é avaliado em termos de qualidade e quantidade. Para isso, é 

importante a definição prévia de metas e indicadores, que são recursos de gestão pela 

qualidade, que dão a consistência necessária à avaliação do processo em termos de relevância, 

tendência e desempenho de seus resultados.  
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Porém, em um serviço processado com pessoas como é o serviço policial, pode-se 

avaliar o número de cidadãos atendidos durante um período de tempo, ou pelo número de 

detenções realizadas, mas a grande dificuldade consiste em dar conta dos diferentes tipos de 

procedimentos adotados, a variabilidade quase inevitável entre um cidadão e outro. Fleming e 

Scott (2008, p. 322) chamam a atenção sobre a tendência de reduzir a complexidade do 

trabalho de uma organização policial a uma dimensão. “A complexidade do trabalho e o 

profissionalismo desses que executam, não podem ser facilmente medidos”.  

Isso se traduz em medir indicadores de produção como taxas de apreensão e tempo 

de resposta. Mas, tal medida não pode refletir no profissionalismo e na qualidade do 

desempenho. Essa medida de produção em efeito ignora o processo. Por outro lado, aumentar 

o efetivo de policiamento ostensivo através da retirada dos policiais das funções burocráticas 

nos quartéis; aumentar o número de viaturas nas ruas; implantar um sistema de vigilância que 

garanta a presença policial em toda área urbana, pode significar o sucesso no cumprimento 

dos planos. Todavia, tais resultados, segundo Lima (2010, p. 11) “são insuficientes na medida 

em que seus efeitos não demonstrem vigor suficiente para diminuir a violência urbana”. 

Nesse enfoque, Bandeira (2009, p. 26) aborda as medidas de produtividade como 

“parcial, múltipla e global, que são discriminadas pela quantidade de entradas concebidas na 

análise”. Isso significa que se for considerado apenas um tipo de entrada, a medida será 

parcial; se abranger mais de uma entrada será múltipla; e se envolver todas as entradas será 

global. Porém, o autor adverte que ao se considerar apenas as medidas parciais perdem-se o 

controle sobre os recursos de produção. Por outro lado, utilizando somente as medidas globais 

e havendo mudanças de produtividade, dificilmente se saberá a causa do fenômeno, o que não 

proporcionará o rastreamento para tomada de decisão.  

 

2.5.4 O destinatário dos Serviços Policiais 

 

A definição do público alvo quando se trata de mercado é uma das condições para o 

êxito empresarial. Saber para quem vender o produto faz parte das informações essenciais 

desse contexto. Mas, uma empresa não pode atender a todos os clientes, pois estes se 

diversificam em suas exigências de compras. Para tal situação, a empresa identifica os 

segmentos de mercado que poderá atender com eficácia. 

Para Kotler e Keller (2006), muitas empresas fazem a opção pelo marketing de 

mercado alvo, em que empresas vendedoras encontram os maiores segmentos de mercado, 
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escolhem um ou mais segmentos desse mercado e desenvolvem os produtos e programas de 

marketing para cada um. Essa prática difere do marketing de massa e, a sua escolha evita a 

pulverização dos esforços de marketing e permite a concentração da atenção nos compradores 

que terão mais chance de atender bem.  

Na definição do público alvo geralmente se usa a citação da classe social, da faixa de 

renda, idade, sexo, grau de escolaridade, mas estas informações oferecem apenas uma visão 

aparente do cliente. É preciso saber, principalmente, se ele tem disposição para comprar o 

produto ou se tem necessidade e desejo por aquilo que se vai oferecer. Observa-se que o foco 

central é servi-lo. 

Porém, é preciso redirecionar o pensamento quando se trata do serviço público, pois 

há quem eventualmente, segundo Bresser Pereira (2005, p. 97), “discorde da ideia de que os 

serviços públicos devem enfocar o cidadão como consumidor ou cliente. Governo é governo, 

não é negócio”. Essa percepção encontra eco nas palavras de Lima (2007, p. 152), pois o 

termo cliente, “diz respeito à relação comercial entre uma empresa que vende e um 

consumidor que compra. No setor público não há relação comercial, uma vez que o Estado 

não vende e o cidadão não compra”.  

O autor explica que o cliente atendido no setor privado, remunera diretamente a 

organização, pagando pelo serviço recebido ou bem adquirido; no serviço público, o cidadão, 

demandando ou não o serviço público, remunera o Estado, via imposto, sem qualquer simetria 

entre a quantidade e a qualidade do serviço recebido e o valor do atributo que recolhe. Esse 

pensamento recebe o complemento através da declaração de Serra (2008, p. 59), quando diz 

que “os cidadãos são os destinatários do valor criado pelo setor público, ora como indivíduo, 

ora como parte de uma coletividade”.  

Tal fato se configura porque como indivíduos, os cidadãos são eleitores, usuários, 

contribuintes e funcionários; enquanto membro de uma coletividade, eles participam de 

diferentes formas organizadas existentes na sociedade civil. Assim, todos os cidadãos estão 

envolvidos na produção de valor público, seja de modo ativo ou passivo. 

 É nesse contexto que a polícia se insere e, a concepção concreta de quem está 

servindo é fundamental para planejamento do serviço policial, mas não é tão simples realizá-

la. Sabe-se que tradicionalmente se sustenta que o beneficiário do serviço policial é a 

comunidade. Conforme Greene (2002, p. 49), “isso se baseia na afirmação de que os 

benefícios do policiamento recaem sobre o público como um todo e, que tais benefícios são 

indivisíveis”. Assim, de acordo com o autor, a sociedade em seu todo, presumivelmente, tem 
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um sentimento maior de segurança ao saber que as forças policiais estão ininterruptamente 

disponíveis em caso de situação crítica. 

No entanto, esta é uma concepção abstrata do consumidor do serviço policial, pois 

dificilmente a maioria da população de uma cidade entra diretamente em contato com as suas 

forças policiais, e algumas delas nunca irão fazê-lo. Isso cria uma sensação falsa em relação à 

responsabilidade policial. Sob esse ponto de vista, Greene (2002) afirma que ao tentar 

gratificar as caprichosas demandas do público abstrato, as forças policiais têm tendência de 

ignorar as demandas dos usuários reais do serviço. Portanto, uma conceitualização mais 

apropriada do consumidor dos serviços policiais deveria se basear em estudos empíricos que 

identificassem os usuários reais e diretos do policiamento urbano. 
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3 AS ORGANIZAÇÕES E A ESTRATÉGIA 

 

Os níveis de incerteza caracterizam a imagem do mundo contemporâneo.  As 

mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais parecem ser o marcador do 

ritmo da reestruturação das pessoas e das empresas, as quais se veem obrigadas às 

readaptações constantes em um cenário desafiador. Nesse contexto, é vital saber se o rumo 

que está sendo tomado é o melhor caminho para o alcance dos objetivos. 

 

 

3.1 CONCEITO E DESENVOLVIMENTO 

 

Ao abordar este tema, é preciso saber que as organizações são tão diversas como uma 

igreja, um hospital, ou uma corporação policial, porém todas têm características comuns, 

vidas complexas e repletas de paradoxos, que dentro delas encontram-se diferentes atores, 

como pessoas, máquinas, capital, tecnologia, entre outros, que fazem com que elas cresçam e 

prosperem ou, simplesmente, se definhem. 

Assim, Daft (2008 p. 11) definiu organizações como “entidades sociais que são 

conduzidas por metas, delineadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e 

coordenados e, são ligados ao ambiente externo”. Tal definição tem o respaldo de  Maximiano 

(2000), quando diz que uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem 

por finalidade realizar propósitos coletivos. Contudo, para o alcance desses objetivos é 

necessário, conforme Mintzberg (2006 p. 12), além de estruturar os recursos organizacionais, 

“os administradores devem também dividir as tarefas e coordená-las”.  

Isso mostra o motivo das organizações terem se transformado em objeto de estudo 

nas últimas décadas, especialmente porque são estruturas difíceis de serem vistas, das quais 

apenas alguns detalhes podem ser observados, um prédio, um local de trabalho ou mesmo um 

empregado amistoso. Morgan (2007, p. 19) declara que as organizações “são muita coisa ao 

mesmo tempo, são complexas e paradoxais. É por isso que os desafios enfrentados pelos 

administradores e profissionais, muitas vezes são tão difíceis”. Além disso, as organizações 

são vagas e abstratas e podem ser espalhadas por diferentes localizações, afetando a todos, 

todos os dias.  

Uma distinção importante para a teoria das organizações é a classificação das 

organizações em sistemas abertos ou fechados. Um sistema fechado é aquele que não realiza 



64 
 

intercâmbio com o seu meio externo, tendendo necessariamente para um progressivo caos 

interno, integração e morte (PARK; BONIS; ABUD, 2002, p. 147).  

Abordando um sistema aberto, pode-se definir como aquele que troca matéria e 

energia com o seu meio externo. Referenciando Bertanlaffy (1975), a organização é um 

sistema aberto, mantido em importação e exportação, em construção e destruição de 

componentes materiais, em contraste com os sistemas fechados. Os sistemas abertos são 

regulados, procuram atingir metas e, portanto, possuindo finalidade objetiva.  

Conforme Park, Bonis e Abud (2002, p. 148), a organização, mesmo sem estímulos 

externos, “não é um sistema passivo, mas um intrinsecamente ativo, naturalmente se 

mantendo em desequilíbrio, chamado de estado constante de um sistema aberto, capaz de 

liberar potenciais ou tensões existentes em resposta a estímulos libertadores”. Tal pensamento 

encontra abrigo em Morgan (2007) quando fala sobre as organizações a partir de metáforas 

que permitem vê-las como máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos, 

prisões psíquicas, fluxos de transformação e instrumentos de dominação. 

Diante disso, fica claro que abordar a organização e administrá-las satisfazendo as 

exigências para a sobrevivência na dinâmica situação atual não é uma tarefa tão simples. 

Desse modo, segundo Niven (2005, p. 11), “a formulação da estratégia tornou o tópico mais 

debatido e discutido no cenário financeiro.” São as estratégias que assumem o lugar de 

destaque nesse ambiente, as quais consistem no conjunto de mudanças competitivas e 

abordagens comerciais que os gerentes usam para atingir o melhor desempenho para empresa.  

É preciso, então, observar que a prática contínua do gerenciamento fez emergir as 

dez escolas do pensamento estratégico que, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 13) 

apresentam (quadro 5), juntamente com o objetivo que melhor parece captar a visão que cada 

um tem do processo da estratégia. Dessa forma, há um significado de que para criar o amanhã 

é definir uma estratégia de ação empresarial que rege a organização presentemente para o 

futuro. Para os autores a definição da estratégia é “como um padrão, a consistência em 

comportamento ao longo do tempo”.  

 

 

 

 

 



65 
 

ESCOLA DESCRIÇÃO 

Disign 

Propõe um modelo de criação de estratégia que busca atingir a adaptação entre as 

capacidades internas e externas. Provavelmente seja a escola de pensamento estratégico 

mais influente, que originou a técnica SWOT (FOFA – forças, oportunidades, fraqueza e 

ameaças. 

Planejamento 

O procedimento, treinamento e análise formais e uma enorme variedade de números são 

a demonstração da qualidade desta abordagem. Os simples degraus informais tornaram-

se uma elaborada seqüência de passos. Produza cada integrante conforme o especificado, 

reúna-os de acordo com o projeto e a estratégia surgirá. 

Posicionamento 
Sugere apenas algumas estratégias-chave (posição no mercado de trabalho econômico) 

são desejáveis. Grande parte do trabalho de Porter deve-se a esta escola.   

Empresarial 

Resulta das impressões de um único líder e ressalta a intuição, julgamento, sabedoria, 

experiência e impressões. A visão do líder fornece os princípios orientadores da 

estratégia. 

Cognitiva 
É um processo cognitivo que ocorre na mente dos estrategistas. Surgem como filtros 

estratégicos dos mapas, conceitos e esquemas que formam o seu pensamento. 

Aprendizagem 
Surgem à medida que as pessoas (agindo individual ou coletivamente) aprendem a lidar 

com uma situação tão bem quanto a sua organização. 

Poder 
Ressalta a formação da estratégia como um processo franco de influência, enfatizando o 

uso do poder e da política para negociar estratégias favoráveis aos interesses privados. 

Cultural 
Ensina que a interação social, baseada nas crenças e entendimentos compartilhados pelos 

membros de uma organização, leva ao desenvolvimento da estratégia. 

Ambiental 

Apresentado às organizações como um grupo de forças genéricas, o ambiente é 

protagonista no processo de formação da estratégia. A organização deve responder aos 

fatores a serem selecionados 

Configuração 
As estratégias surgem em períodos que a organização adota uma estrutura para se adaptar 

a um contexto específico que dá origem a determinados comportamentos.  

  
Quadro 5: Escolas do Pensamento Estratégico. 

Fonte: Adaptado do livro Estratégia de safári, de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 

 

Assim, são válidas as definições de estratégia como plano para o seu futuro e 

também extraem padrões do seu passado, definidas como “estratégia pretendida e realizada”. 

Essa definição exige um maior aprofundamento, pois na prática as estratégias pretendidas 

nem sempre são realizadas. Isso pode ser traduzido como as intenções plenamente realizadas 

e não realizadas de estratégias deliberadas. 

A escola de planejamento reconhece, conforme Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000, p. 18), “uma clara preferência pelas primeiras. Mas, há um terceiro caso, que se chama 

estratégia emergente – na qual um padrão realizado não era o expressamente pretendido”. 

Fica evidente, na Figura 8, que foram as providências tomadas, uma a uma, que convergiram 

com o tempo para algum tipo de consistência ou padrão. 

Assim, fica claro que o papel da alta administração é estar sempre alerta para ideias 

inovadoras que as pessoas mais próximas das tecnologias, dos processos e dos clientes 

possam sugerir, mesmo quando despontem fora do processo oficial de planejamento e de 

avaliação. Quanto a isso, Kaplan e Norton (2008, p. 283) afirmam que o sistema de gestão da 

estratégia através do BSC apoia as emergentes ao promover a compreensão dos objetivos 

estratégicos por todo o pessoal da organização.   
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Estratégia 

Não-realizada

 

 
Figura 8: Estratégias deliberadas e emergentes. 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 

 

Ainda no campo das conceituações, para Strickland e Thompson (2002, p. 01), a 

estratégia é “o planejamento do jogo da gerência para reforçar a posição da organização do 

mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de desempenho.” Essa 

questão reencontra o pensamento de Niven (2005, p. 11), quando expressa que “para várias 

gerações de líderes de negócios, o desenvolvimento de uma estratégia vencedora era 

frequentemente visto como o diferencial-chave do sucesso organizacional.” Retrata, então, 

como a essência do desenvolvimento de uma forma ampla para o modo como uma empresa 

competirá, quais as metas e quais as políticas necessárias para alcançar essas metas. Nesse 

tema, Porter (2004 p. 31) fala especialmente sobre a estratégia competitiva, que “assume uma 

ação ofensiva ou defensiva de modo a criar uma ação defensável contra cinco forças 

competitivas: entrantes potenciais, substitutos, compradores, fornecedores e concorrentes na 

indústria”. É na combinação dos fins (metas) que a empresa busca, e dos meios (políticas) 

pelos quais ela está tentando chegar lá em meio às forças competitivas, observando o 

envolvimento dos quatro fatores básicos da Figura 9, determinam os limites daquilo que uma 

companhia pode realizar com sucesso. 
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Figura 9: Contexto de atuação da estratégia competitiva. 

Fonte: Porter (2004). 

 

Diante de todas as abordagens sobre estratégias, Kaplan e Norton (2008, p. 55) 

asseguram que o trabalho na área da execução da estratégia é agnóstico. Isso tem o 

significado de que “qualquer que seja a escolha, a estratégia daí resultante pode ser traduzida, 

no estágio seguinte, em mapa estratégico, e, depois, operacionalizado por meio de um BSC de 

objetivos, indicadores, metas e iniciativas”. 

 

 

3.2 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

O planejamento estratégico pode ser definido em palavras diferentes como escolher a 

visão de futuro, as metas principais ou mobilizadoras, os caminhos, estratégias e táticas, os 

projetos, as ações, os responsáveis e os prazos; e, especialmente, o que não será feito. 

Segundo Vilhena et al (2006, p. 45), é “um método que possibilita aos executivos-chave de 

uma organização definir suas metas principais, a estratégia para alcançá-las e os projetos de 

ações prioritárias, baseada em análise do ambiente interno e externo de uma organização”. 

Destarte, é conduzir a organização no ambiente competitivo e cumprir o seu desígnio.  

Isso fez emergir o pensamento e o planejamento estratégicos, que de acordo com 

Cavalcanti (2007 p. 07), “surgiu no auge da expansão e diversificação dos negócios na década 

de 1960, quando se incluiu as tarefas gerenciais de elaboração, implementação e execução das 

estratégias da empresa”. Contudo, é a função do processo administrativo conceituada de 

controle que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir 

e avaliar o desempenho e o resultado das ações.  
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Assim, reflete-se em um processo de raciocínio, de conscientização dos inúmeros 

aspectos envolvidos na transformação de uma ideia em ação, que conforme Ambrósio (2007 

p. 4) envolve a aquisição de informações e estruturação dessas informações e um conjunto “de 

pensamentos correlatos, ordenados, harmonizados e centrados na realização de uma ideia-

foco, envolvidos na transformação de uma ideia”. Caracteriza-se como o primeiro passo para 

a transformação do abstrato em concreto, ou seja, a transformação da visão em ação.  

Para Oliveira (2009, p. 256) a finalidade do planejamento é “realimentar os 

tomadores de decisão, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir 

em outras etapas do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam as 

metas, os desafios e os objetivos estabelecidos”. 

 

 

3.2.1 Etapas do Planejamento Estratégico e os Processos Críticos da Gestão Estratégica 

 

As fases do planejamento estratégico podem apresentar algumas alterações segundo 

os diferentes autores e suas abordagens, porém, independente da metodologia utilizada, 

alguns aspectos devem ser considerados em qualquer planejamento. Oliveira (2009, p. 14) 

apresenta “a primeira parte como o planejamento dos fins e a segunda como a proposição dos 

caminhos para a empresa chegar ao estado futuro”. O planejamento organizacional é a 

esquematização dos requisitos organizacionais para realizar os meios propostos e, 

planejamento de recursos e o planejamento da implantação e controle concluem todas as 

tarefas.  

Strickland e Thompson (2002, p. 14) apontam “o desenvolvimento de uma visão 

estratégica e da missão do negócio como primeiro passo, sendo seguido do estabelecimento 

de objetivos”.  A terceira etapa é elaborar a estratégia para o alcance dos objetivos 

sequenciada pelo quarto e o quinto passo, respectivamente, a implementação da estratégia e a 

avaliação do desempenho, conforme Figura 10. 
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Figura 10: Construção do Plano Estratégico. 

Fonte: Strickland e Thompson (2002). 

 

No entanto, antes de formular a estratégia, de acordo com Kaplan e Norton (2008, p. 

37), “os gestores devem chegar a um acordo sobre o propósito (missão), sobre a bússola 

interna que norteará suas ações (valores) e sobre suas aspirações quanto aos resultados futuros 

(visão)”.  
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Figura 11: Construção do Plano Estratégico. 

Fonte: Kaplan e Norton (2008). 

 

Para a realização desse fim, os autores apresentam de acordo com a Figura 11, a 

mostra de um processo estruturado de desenvolvimento e tradução da estratégia, que 

representa uma síntese das melhores práticas. Kaplan e Norton (2008, p. 37) afirmam que a 

“abordagem começa com a definição de uma visão de alto nível sobre o destino da 

organização e termina com a partida da organização para ação, impulsionada pelos líderes e 

pelas equipes executivas mediante a implementação de estratégias alinhadas. 
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3.2.2 Formulação de Estratégias  

 

Este é um dos aspectos mais importantes que o executivo enfrenta no processo de 

elaboração do planejamento estratégico. Nesse contexto, para a formulação da estratégia, 

observando o que diz Oliveira (2009, p. 199), é preciso considerar “a empresa, com seus 

recursos, seus pontos fortes e fracos, sua missão, propósitos, desafios, metas, bem como o 

ambiente e sua constante mutação. Adiciona-se a integração entre empresa e ambiente e 

qualidade dos valores dos seus executivos.” Para Strickland e Thompson (2002, p. 19), “o 

estabelecimento de estratégia traz à tona o problema gerencial crítico de como atingir os 

resultados programadas à luz das circunstâncias da organização.  

Os objetivos são os fins e a estratégia é o meio gerencial de atingi-lo. Desse modo, 

Kaplan e Norton (2004, p. 36) afirmam que “a estratégia desenvolve-se e evolui com o tempo, 

para atender às condições em mutação impostas pelo ambiente externo e pelas competências 

internas”. Em outras palavras, a criação dessa estratégia observa esses aspectos e a avaliação 

de forças internas e oportunidades, levando-se em conta as fraquezas e ameaças da 

organização, dos objetivos e metas, da definição dos Fatores Críticos de Sucesso (FCSs), os 

quais Strickland e Thompson (2002, p. 117) “definem como as abordagens de ação 

relacionadas com a estratégia, capacidade competitivas e resultados do negócio que cada 

empresa tem de ser competente para fazer ou concentrar-se para atingir”. Em diferente 

descrição, são aspectos do negócio que todas as empresas da indústria têm de prestar muita 

atenção. 

Do mesmo modo, esse padrão é definido pela estratégia através de ações e 

abordagens de negócios empregadas pelo setor gerencial visando o conseguimento dos 

objetivos de desempenho da empresa, que por sua vez, segundo Cavalcanti (2007 p. 32), 

“propicia o alcance de vantagens competitivas em determinadas atividades e possui a 

viabilidade com relação a recursos implementadores”.  

Para o complemento do item ora tratado, é preciso apresentar os conceitos-chave 

para sua total compreensão. É a orientação estratégica, representada, de acordo com Daft 

(2008, p. 46), por “uma organização criada e projetada visando um objetivo, para realizar 

alguma coisa, seja fabricar automóveis, emprestar dinheiro ou fornecer acomodação para uma 

noite”. Isso mostra um objetivo específico claro, que pode mudar com o decorrer do tempo, 

seja para aproveitar uma oportunidade ou responder a mudanças nas condições.  

Desse modo, se esclarece que esse objetivo recebe o nome de missão da empresa, 

que significa, segundo Niven (2005, p. 90), “o propósito central da organização, o motivo da 
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sua existência”. Nesse direcionamento, Kotler (2006, p. 43) completa dizendo que “uma 

declaração de missão bem formulada dá aos funcionários um senso compartilhado de 

propósito”. Todavia, mesmo uma missão bem formulada, é preciso fortalecê-la.  

Desse modo, isso se dá através do comportamento daqueles que fazem a organização 

e, o que norteia essa conduta são valores que orientam uma organização, que para Niven 

(2005, p. 97), “representam as convicções mais profundas de uma organização e são 

demonstrados através dos comportamentos diários”. 

Quanto a isso, Kaplan e Norton (2008, p. 39) são claros quando dizem que “os 

valores (geralmente denominados valores essenciais) da empresa prescrevem suas atitudes, 

comportamento e caráter”. Assim sendo, pode-se dizer que a visão e missão baseadas em 

princípios e valores fundamentais da organização, são as colunas que sustentam a estratégia 

corporativa. 

Isso tem sua importância, pois a organização tendo o seu propósito pautado nos seus 

valores essenciais se moverá em direção a uma situação futura desejada que, para Oliveira 

(2009, p. 43), “são os limites que os principais responsáveis pela empresa conseguem 

enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla”.  

É oportuno, então, abordar Kaplan e Norton (2008, p. 41), quando falam “que uma 

visão precisa tem três componentes vitais, ou seja, um objetivo ousado, a definição do nicho e 

um horizonte temporal”. Esse objetivo ousado significa que a visão deve ser diferente da 

situação atual da empresa. Assim, a lacuna entre as duas situações promove o senso de 

urgência de criar valor para o futuro. 

Depois do esclarecimento da visão, a organização passa a dispor de uma imagem 

nítida do que precisa fazer. No entanto, é necessária uma análise global das forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades. A análise SWOT, que segundo Kotler (2006, p. 51), “vem do termo 

inglês Strengths, Weakness, Opportunities, Threats”. Ela envolve o monitoramento do 

ambiente interno e externo. Isso significa verificar a consistência interna e externa dessas 

declarações, ou seja, se a empresa possui recursos, competências e capacidades para fazer 

frente às ameaças e tirar proveito das oportunidades. 

A técnica da análise SWOT integra as metodologias de planejamento estratégico 

organizacional. A análise SWOT foi desenvolvida pela escola do design, do grupo de 

administração geral da Harvard Business School. O modelo proposto pela escola é a 

"formulação de estratégia que busque atingir uma adequação entre as capacidades internas e 

as possibilidades externas. 
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A aplicação dessa metodologia, segundo Brasil (2003, p. 08) pode ocorrer quando do 

diagnóstico estratégico, após a definição da missão ou após o estabelecimento de objetivos de 

uma determinada organização. De qualquer forma, deve ser aplicada anteriormente à 

formulação estratégica de ação. Por ser uma ferramenta facilitadora do diagnóstico 

institucional, pode ser usada também no âmbito das auditorias de natureza operacional, 

servindo como guia para organizar a opinião da equipe sobre o objeto da auditoria e o 

ambiente no qual opera. 

 Portanto, apurando a definição, implica dizer que um ponto fraco é algo que a 

empresa não tem ou não faz bem ou uma condição que a coloca em desvantagem. O ponto 

forte, por sua vez, é o que a empresa faz bem ou uma característica que lhe proporciona uma 

capacidade importante. De uma perspectiva de elaboração de uma estratégia, os pontos fortes 

da empresa são significativos porque eles formam a fundação estratégica e a base para ganhar 

vantagem competitiva.  

Se uma empresa não tem competências fortes sobre as quais possa elaborar uma 

estratégia competitiva, de acordo com Strickland e Thompson (2002, p. 127), “devem os 

gerentes tomar ações corretivas decisivas para desenvolver pontos fortes e capacidades 

organizacionais que possam alicerçar uma estratégia sólida”. 

Quanto a isso, Kaplan e Norton (2008, p. 50) falam sobre a análise SWOT que 

“resume as condições em listas sucintas que ajudam a equipe executiva a compreender as 

questões-chave a serem abordadas durante o desenvolvimento da estratégia”. Isso representa a 

capacidade dos gestores poderem explorar os pontos fortes para o aproveitamento das 

oportunidades e para a prevenção das ameaças, ao mesmo tempo em que ficam alerta em 

relação aos pontos fracos e às ameaças a serem superados pela estratégia.  

Para essa afirmação, Kotler (2006, p. 51) diz que “uma coisa é ter oportunidades 

atraentes, outra é ter a capacidade de tirar melhor proveito delas”. Deste modo, Strickland e 

Thompson (2002, p. 129) declaram que se “os gerentes não estiverem cientes dos pontos 

fortes internos da empresa e das suas oportunidades e ameaças, eles estão desfavoravelmente 

preparados para elaborar bem ajustada às circunstâncias da empresa”. Portanto, a análise 

SWOT se apresenta como um componente essencial do pensamento estratégico sobre a 

situação da organização.  

Todavia, Mintzberg (2004 p. 147) alerta sobre a inexistência da estratégia ótima: 

 
As estratégias pretendidas não têm valor em si mesmas; elas só passam a ter valor 

quando pessoas empenhadas às enchem de energia (parafraseando Selznick, 1957). 

É por isso que todo problema de implementação também é um problema de 
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formulação – não somente para as estratégias reais concebidas, mas também para o 

processo pelo qual ocorre a concepção.  

  

 

3.2.3 Implementação da Estratégia 

 

Depois do desenvolvimento da estratégia, é preciso elaborar o programa detalhado 

para sua execução, tomando os devidos cuidados para não arruinar estratégia com uma 

execução ineficiente. A implementação da estratégia representa um modelo de decisões e 

ações que devem colocar o plano em prática. Pode-se assim afirmar, que nessa etapa é 

definido como será deflagrado o processo de implementação do planejamento.  

Nesse ponto, é importante destacar o papel da liderança, principalmente, segundo 

Kaplan e Norton (2008, p. 42), “para mostrar que a organização precisa de nova estratégia e 

por que é necessário mudar para alcançar um objetivo ousado”. Então, promover o senso de 

urgência e comunicar a necessidade de mudanças são funções críticas da liderança. Essa 

afirmativa encontra eco nas palavras de Thompson e Strickland (2002, p. 311), quando 

asseveram que “para colocar a estratégia em seu devido lugar e fazê-la funcionar bem são 

necessárias várias tarefas e habilidades gerenciais além daquelas para elaborar a estratégia”. 

Portanto, para formular corretamente uma estratégia, será preciso conhecer bem o 

campo em que atua, manter em destaque a visão, missão e valores da organização, bem como 

contar com as áreas de competência interna. Para isso o executivo precisa resolver o maior 

problema que o seu papel exige, ou seja, traduzir para cada nível da pirâmide organizacional 

as atribuições que lhe competem. 

Definindo de forma diferente, a empresa precisa se movimentar em direção aos 

objetivos e metas já definidos, o que geralmente tem um forte item de mudança onde uma 

nova composição surge para assumir o lugar de uma estrutura anterior, exigindo alterações 

internas na empresa, tais como na estrutura organizacional, no sistema de informação e na 

estrutura de recursos. Assim, Oliveira (2009, p. 209) diz que “o executivo deve estar atento a 

isso, para evitar problemas quanto aos resultados apresentados pela nova estratégia”. Isso, 

porque a implementação estratégica, segundo Harrison (2005, p. 37), “envolve relações com 

os públicos interessados e recursos organizacionais de forma a mover a empresa em direção à 

execução bem-sucedida de suas estratégias, consistente com sua direção estratégica”.  

De certo, pode-se dizer que uma análise organizacional pode ajudar a estimar o custo 

e a adequação da implementação de estratégias particulares, o que para Aaker (2007, p. 288), 
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“a análise é mais bem estruturada se forem tomados em perspectivas componentes 

organizacionais como estruturas, sistemas, pessoas e cultura”. Isso porque a estrutura 

organizacional define as linhas de autoridade e comunicação e pode variar em grau de 

centralização e formalidade dos canais de comunicação. 

 

 

3.2.4 O Controle Estratégico 

 

O sistema de controle é usado para diversas funções importantes, como superar a 

resistência às mudanças, comunicar novos planos estratégicos, assegurar atenção contínua 

para as iniciativas estratégicas, formalizar crenças, estabelecer fronteiras de comportamento 

aceitável ou motivar discussões e debates sobre incertezas estratégicas.  

Da perspectiva dos altos executivos, conforme Harrison (2005, p. 255), um sistema 

de controle estratégico “dar apoio aos gerentes na avaliação da importância da estratégia da 

organização para seu progresso no cumprimento de suas metas e, quando houver 

discrepâncias, dar apoio às áreas que precisam de atenção”. 

Dessa forma, esse é o papel realizado pela função controle e avaliação no processo 

de planejamento estratégico: acompanhar o desempenho do sistema, que conforme Oliveira 

(2009, p. 256), acontece “através da comparação entre as situações alcançadas e as previstas, 

principalmente quanto aos objetivos, desafios e metas, bem como da avaliação das estratégias 

e das políticas adotadas pela empresa”. Nesse sentido, a função controle significa comprovar 

que o desempenho verdadeiro permita o atingimento do que foi definido.  

Porém, a gerência estratégica é um processo em movimento. As mudanças que 

ocorrem na situação da organização, internas, externas ou ambas, geram pressão para a 

execução de ajustes estratégicos. É por isso que Strickland e Thompson (2002, p. 29) 

declaram, que a tarefa de avaliação de desempenho e início de ajustes corretivos “é ao mesmo 

tempo o fim e o início da gerência estratégica”.  

Sob esse aspecto, significa que são os eventos externos e internos que determinam a 

revisão da missão, dos objetivos e a necessidade de implementação mais cedo ou mais tarde. 

É o que Harrison (2005, p. 255) chama de controle de resposta apresentada na Figura 12, o 

qual dá aos gerentes informações relativas aos resultados das atividades organizacionais.  
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Figura 12: Fluxograma de atividades para um sistema de controle de resposta 

aplicado no controle estratégico. 

Fonte: Harrison (2005).  

 

Para Harrison, há ainda: 

 Controle antecipado – Ajuda os gerentes a anteciparem mudanças nos ambientes 

externo e interno com base nas análises dos seus públicos de interesses e do 

ambiente; 

 Controle interno – Um conjunto de controles que as empresas usam para guiar os 

processos e comportamentos internos; especificamente, controles 

comportamentais, de processos e contábeis. 

 

Buscando o mesmo intento na fase de examinar os indicadores e iniciativa da 

unidade, para verificar o progresso, as barreiras e os riscos referentes à implementação bem-

sucedida da estratégia, Kaplan e Norton (2008, p. 229) abordam adiante, a etapa IV do BSC 

como sistema de gerenciamento, Figura 15. São as reuniões de teste e adaptação da estratégia, 

“que analisam se a estratégia está funcionando e se suas premissas fundamentais continuam 

válidas à luz de dados recentes sobre os indicadores estratégicos”, ou seja, saber se a execução 

da estratégia está no rumo certo, identificar os entraves, detectar as dificuldades e onde as elas 

ocorrem. 
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4 CONCEITUAÇÃO HISTÓRICA E UTILIZAÇÃO DO BALANCED 

SCORECARD (BSC)  

 

Johnston e Clark (2008, p. 381) expõem que “a tendência dos gerentes é se 

preocuparem mais com as medidas de desempenho financeiro, como o preço da ação, o 

retorno sobre o capital investido, os custos e os lucros”. Significa que no nível de operações a 

preocupação está nas medidas operacionais como velocidade, produtividade, utilização de 

equipamentos e absenteísmo de funcionários.  

Contudo, as empresas competem em uma ampla variedade de dimensões, então, 

precisam avaliar seu desempenho em relação a várias medidas, não apenas financeiras ou, de 

fato, operacionais. Para Daft (2008, p. 279), “as organizações podem adotar uma combinação 

entre controle burocrático, controle do mercado e controle de clã para melhorar e atender às 

necessidades de departamentos diferenciados e da organização como um todo.” Nesse caso, o 

controle de clã é o uso de características sociais, como cultura empresarial, valores comuns, 

comprometimento, tradições e crenças, para controlar o comportamento.  

Isso vem mostrar que embora muitos gerentes se concentrassem principalmente na 

avaliação e controle do desempenho financeiro, eles estão reconhecendo cada vez mais a 

necessidade de avaliar outros aspectos do desempenho. Assim sendo, Niven (2005, p. 10) diz 

que “é preciso encontrar o método de contrabalançar a precisão e a integridade de medidas 

financeiras com os motivadores do futuro desempenho financeiro da organização.” 

Essa abordagem acontece através do Balance Scorecard (BSC), que foi desenvolvido 

por Robert Kaplan, professor da Universidade de Havard, e David Norton, um consultor 

igualmente da cidade de Boston. Não é um detalhamento prescritivo e não deve ser assim 

encarado. As medidas deverão ser desenvolvidas, respeitando as peculiaridades de cada 

organização, mas a ideia geral é a de que possa ter em uma folha, uma ideia mais rica e 

completa do desempenho da organização. (CORRÊA; CAON 2006, p. 215).  

No ano de 1990 Kaplan e Norton lideraram um estudo de pesquisa para 12 empresas 

explorando novos métodos de medição de desempenho, pois todos os atores envolvidos 

estavam convencidos de que a confiança nas medidas financeiras do desempenho estava 

afetando a capacidade de criar valor. Firmou-se na ideia de um Scorecard (placar) contendo 

medidas do desempenho que capturassem as atividades da empresa como um todo. (NIVEN, 

2005 p. 15).  
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Trata-se, então, do placar equilibrado, que no entender de Daft (2008, p. 279) “é o 

sistema de controle gerencial que equilibra as medidas financeiras operacionais tradicionais 

com as medidas operacionais em relação a fatores críticos de sucesso.” É o Balanced 

Scorecard, que segundo Kaplan e Norton (1997, p. 08), “reflete o equilíbrio entre objetivos e 

medidas.”  

É a missão e a estratégia traduzidas organizadamente sob quatro perspectivas 

diferentes: medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências e 

ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Esse conjunto 

abrangente representado na Figura 13, trata-se do sistema de medição e gestão estratégica por 

meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira equilibrada. 

 

“Para satisfazermos 

nossos acionistas e 
clientes, em que 

processos de 

negócios devemos 

alcançar a 

excelência?”

v

v

PROCESSO INTERNOS

“Para alcançarmos 

nossa visão, como 
sustentaremos 

nossa capacidade 

de mudar e 

melhorar?”

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

“Para alcançarmos 

nossa visão, como 
deveríamos ser 

vistos pelos 

clientes?”

CLIENTE

“Para sermos bem 

sucedidos 
financeiramente, 

como deveríamos 

ser vistos por 

nossos acionistas?”

FINANÇAS 

 
Figura 13: O BSC como estrutura necessária para a tradução da estratégia em 

termos operacionais. 

Fonte: Kaplan e Norton (1997). 

 

Esse conjunto de medidas que deram origem ao BSC são desenhadas a partir da 

concepção da estratégia da empresa e não a partir das necessidades específicas de cada uma, o 

que significa, como afirma Costa (2006, p. 06), “o BSC não surgiu como um conjunto de 

indicadores derivados de processo ad hoc.” Quanto as necessidades específicas de cada área, 

só são consideradas caso sejam determinantes do desempenho da empresa no cumprimento da 

estratégia delineada. 

Assim, Kaplan e Norton (1997, p. 09) afirmam que: 

 
Os objetivos e medidas utilizados no BSC não se limitam a um conjunto aleatório de 

medidas de desempenho financeiro e não financeiros, ou seja, o norteamento 

acontece através de um processo hierárquico de cima para baixo (top-down), pela 

missão e estratégia da unidade de negócio.  
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Como já mostrado, é o BSC que traduz a missão e a estratégia em objetivos e 

medidas tangíveis, que por sua vez, representam o equilíbrio entre os indicadores externos 

voltados para  acionistas e clientes, e as medidas internas dos processos críticos de negócios, 

inovação, aprendizado e crescimento. Sob esse pensamento, Niven (2005) diz  ainda, que o 

BSC auxilia as organizações na superação de dois problemas: medir eficientemente o 

desempenho organizacional e implementar a estratégia com êxito. 

Isso envolve aspectos a partir da visão integrada e balanceada da empresa, o que 

Kaplan e Norton (2004, p. 34), consentem descrever de forma aberta “por intermédio dos 

objetivos estratégicos agrupados nas perspectivas financeira, cliente, processos internos, 

aprendizado e crescimento, relacionadas entre si através de uma relação de causa e efeito”. 

Figura 14. 

 

 
Figura 14: Mapa estratégico, o modelo simples de criação de 

valor. 

Fonte: Kaplan e Norton (2004). 

 

É o desenho do mapa estratégico, que segundo Costa (2006, p. 12) “decodifica os 

complexos processos de escolha frente aos quais os gestores de todos os níveis são expostos 

cotidianamente e que a alta administração monitora o cumprimento da estratégia.” Para 

Kaplan e Norton (2004, p. 55), “o mapa estratégico descreve a lógica da estratégia, mostrando 
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com clareza os objetivos dos processos internos críticos que criam valor e os ativos 

intangíveis necessários para respaldá-los.”  

Abordando as quatro perspectivas e indicadores-chave de desempenho citados pelos 

autores do BSC, Niven (2005, p. 17) declara que “o uso da palavra perspectiva é intencional, e 

acredita que ela representa o melhor método ao se debater o Scorecard”. Para direcionar as 

ações da corporação no sentido de apresentar a mais alta proposição de valor a seus clientes, 

os indicadores devem estar orientados para os resultados dos negócios de forma e aprimorar, 

assim, o seu desempenho.  

É esse modelo que de acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 07) descrevem como 

“uma unidade de negócio cria valor para os acionistas, por meio de melhor relacionamento 

com o cliente, impulsionado pela excelência nos processos internos”. É a diferença do 

comando e controle exercidos pelos sistemas tradicionais, pois o BSC se utiliza da 

comunicação, informação e aprendizado. Isso é demonstrado pelo esclarecimento por parte da 

organização sobre as questões que envolvem todas as perspectivas já apresentadas na Figura 

12.  

Então, para um diagnóstico situacional é preciso analisar essas questões, pois é dessa 

análise que se obtém informações da empresa em relação aos seus processos principais e o 

que deve ser feito para o alcance da sua visão. Assim sendo, Kaplan e Norton (1997, p. 26) 

conservam a perspectiva financeira, “visto que as medidas financeiras são valiosas para 

sintetizar as consequências econômicas imediatas para ações não consumadas”.  

Tal afirmativa traz mostras se a empresa está obtendo êxito com as estratégias 

definidas, implementadas e executadas, pois são as medidas financeiras que indicam tal 

situação, o que segundo Costa (2006, p. 26), em geral, esse êxito é medido “pela sua 

lucratividade, pelo crescimento do negócio e pelo incremento do valor para acionista 

(shareholder value)”. 

Para Strickland e Thompson (2002, p. 46) “é obrigatório atingir um desempenho 

estratégico aceitável; caso contrário a sobrevivência da empresa corre risco”. Assim sendo, 

fica esclarecido que os objetivos financeiros têm ligação direta com a estratégia da empresa e 

embasam as outras perspectivas, que através de uma relação de causa efeito atinjam o intento 

definido. Essa condição mostra a importância que os objetivos financeiros assumem em 

relação ao desempenho financeiro e vitalidade da organização e assim, assegurar os recursos 

de que ela precisa para crescer e prosperar. 

 De tal modo, os objetivos financeiros, para Kaplan e Norton (1997, p. 26): 
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Normalmente estão vinculados à lucratividade, tal como receita operacional, retorno 

sobre o capital empregado ou, mais recente o valor econômico agregado. Os 

objetivos financeiros alternativos podem ser o rápido crescimento das vendas ou 

geração de fluxo de caixa. 

 

Os temas mais usados pelas empresas, para realizar a estratégia, segundo Costa 

(2006, p. 26), são “o crescimento e mix de receita; redução de custo e aumento de 

produtividade; utilização de ativos e estratégia de investimentos. Portanto, embasado pela 

perspectiva financeira, é preciso à articulação da estratégia para o alcance dos objetivos da 

empresa. Desta feita, é apresentada a perspectiva do cliente, na qual se faz necessário 

identificar os segmentos de mercado nos quais a empresa atuará e as medidas de desempenho 

nesses segmentos instituídos. Essa perspectiva normalmente inclui medidas básicas ou 

genéricas do sucesso de uma estratégia bem formulada e implementada.  

Entre as medidas essenciais de resultado, conforme Kaplan e Norton (1997, p. 26) 

estão “a satisfação do cliente, a retenção de clientes, a aquisição de novos clientes e a 

participação em contas (clientes) no segmento-alvo”. Tão importante quanto isso, segundo 

Niven (2005, p. 19), “a empresa deve mover motivadores de desempenho que conduzem a 

melhoria destes indicadores de resultado referentes ao sucesso do cliente”. De tal modo, que a 

definição do público-alvo e a proposta de valor para servi-lo se apresentam como de suma 

importância para a perspectiva do cliente em uma empresa quando utiliza BSC. 

Norteada pelo estabelecimento das metas financeiras e as necessidades dos clientes, a 

empresa precisa definir os processos e as competências que precisam superar e definir as 

medidas adequadas para avaliar se o objetivo está sendo atingido. Essa sequência, para 

Kaplan e Norton (1997, p. 97), “permite que a empresa focalize as métricas dos processos 

internos nos processos que conduzirão aos objetivos dos clientes e acionistas”. É nessa 

perspectiva do BSC que são identificados os processos centrais da organização que devem se 

suplantar para que continuem a gerar valor para os clientes, e, por fim, aos acionistas. Assim 

sendo, as empresas costumam monitorar os processos existentes, mesmo quando não são 

estratégicos. Outro ponto a ser tratado é que o ganho de produtividade, frequentemente, é um 

objetivo em si mesmo. Costa (2006, p. 33) observa que o BSC quebra essa lógica. “Os 

investimentos e as mudanças de processos que aumentam a produtividade só são consideradas 

se forem críticas para o sucesso da estratégia da organização”. Niven (2005, p. 22) 

complementa esse pensamento quando afirma que, “para obter satisfação do cliente e alcançar 

as perspectivas dos acionistas, é preciso repensar os processos internos completamente ao 

invés de concentrar esforços na melhoria incremental das atividades preexistentes”. 
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Desse modo, a perspectiva dos processos identifica os poucos processos internos 

críticos que realizarão os objetivos da expectativa dos clientes e da perspectiva financeira, 

pois na concepção de Kaplan e Norton (2008, p. 102), embora todos os processos devam ser 

executados de maneira adequada, “apenas alguns criam real diferenciação para a estratégia”. 

É o mapa estratégico que identifica os processos-chave para que os gestores e funcionários 

possam concentra-se na melhoria contínua deles. 

Assim sendo, fica demonstrado que é na perspectiva de processos internos que a 

empresa definirá o que precisa ser melhorado ou criado para atender aos atributos importantes 

mapeados na perspectiva dos clientes. Os principais processos internos são organizados pelo 

BSC, segundo Costa (2006, p. 34) em quatro grupos: “processos relacionados à gestão 

operacional, processos relacionados à gestão dos clientes, processos de inovação e processos 

regulatórios e sociais”. Contudo, as empresas são exigidas ao longo do tempo para serem 

sempre melhores, isso pode significar a necessidade de uma constância em melhoramento dos 

seus produtos e dos seus processos.  

Diante dessa afirmativa, é imperiosa a existência de indicadores que possam traduzir 

o comportamento organizacional. Este, segundo Robbins (2005, p. 6), é como “um campo de 

estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o 

comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para 

promover a melhoria da eficácia organizacional”. Completando esse pensamento, Kaplan e 

Norton (2004, p. 34) dizem que melhorar a eficácia organizacional é o efeito da sua 

aprendizagem e do seu crescimento, que se dará, através “do capital humano, do capital da 

informação e do capital organizacional”.  

Significa dizer que esses ativos precisam se vincular de maneira coesa uns com os 

outros e alinhados aos processos internos críticos. Essa perspectiva encontra apoio na própria 

teoria da aprendizagem social, a qual referenciada por Robbins (2005, p. 39) explica que “as 

pessoas também podem aprender observando e ouvindo o que acontece com os outros, assim 

como pela experiência”. 

É na implantação de um BSC que, é permitido identificar eventuais lacunas entre as 

capacitações das pessoas, dos sistemas e dos procedimentos e as capacitações requeridas para 

alcançar os objetivos da empresa. Costa (2006, p. 35) recomenda, que nessa situação “é 

preciso analisar as decisões sobre treinamentos, pacotes de informática e modelos de gestão 

sob o ponto de vista da relevância da contribuição que darão para o cumprimento da 

estratégia”. Assim, para eliminar essa defasagem, se faz necessário a capacitação dos 
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funcionários, a intensificação da tecnologia e os sistemas de informação, e alinhar os 

procedimentos e rotinas organizacionais. 

Kaplan e Norton (2004, p. 34) declaram que “os processos internos criam e cumprem 

a proposição de valor para o cliente, mas os ativos intangíveis respaldam os processos 

internos e sustentam os pilares da estratégia”. Acompanhando a presente declaração, Niven 

(2005, p. 20) afirma que “as medidas que formam a perspectiva de aprendizagem e 

crescimento do BSC são os verdadeiros pilares das outras três perspectivas”.  

Desse modo, se representa a base sobre a qual a edificação inteira do BSC será 

construída. Assim como nas outras perspectivas, espera-se aqui uma mistura de resultados 

principais e motivadores de desempenho. As habilidades e a satisfação dos funcionários, a 

disponibilidade da informação e o alinhamento, todos terão o seu lugar.  

 

 

4.1 O BALANCED SCORECARD COMO SISTEMA GERENCIAL 

 

O reconhecimento de que apenas os indicadores financeiros, por si só não são mais 

suficiente para avaliação de desempenho de uma empresa, fez do BSC um sistema capaz de 

preencher essa lacuna. Isso porque à medida que as empresas em todo o mundo se 

transformam para a competição baseada na informação, a capacidade de explorar ativos 

intangíveis, segundo Kaplan e Norton (2004, p. 67), “tornou-se muito mais decisiva do que a 

capacidade de construir e gerenciar ativos físicos”.  

Isso porque as declarações de visão das organizações não se traduzem facilmente em 

termos operacionais que proporcionem uma orientação adequada para a ação. Desse modo, 

fica demonstrado que é importante equilibrar os objetivos de curto e longo prazo, medidas 

financeiras e não-financeiras, entre indicadores de ocorrência e tendência, e entre as 

perspectivas adotadas pelos sistemas de gestão. 

Mas, é preciso atentar para o que diz Takashina (1999) sobre os requisitos dos 

indicadores de desempenho, os quais devem ser seletivos e importantes, capazes de captar as 

características-chave do produto ou serviço e dos processos críticos da organização e, ao 

mesmo tempo precisam ser simples, claros e devem ser de fácil compreensão, podendo ser 

aplicados nos diversos níveis da organização em linguagem acessível.  

A abrangência significa que o indicador deve ser suficientemente representativo da 

situação que se deseja analisar ou do contexto global e a rastreabilidade possibilita o registro e 
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a adequada manutenção e disponibilidade dos dados, resultados e memórias de cálculo, e 

responsável por sua medição.  

Por último, os indicadores devem ser de fácil de comparação com os referenciais 

mais adequados, números dos concorrentes e de excelência do mercado. Devem ser perenes e 

de baixo custo de obtenção. Denota que suas informações são geradas por procedimentos 

padronizados e incorporadas às atividades do processo. Deve prover previsões de resultados 

em tempo hábil para manter o sistema sob controle e os seus benefícios da medição devem 

compensar o custo de obtenção do indicador (prospecção da informação, processamento e 

apresentação do resultado).  

Com esse embasamento, de acordo com Niven (2005), o BSC tem início com um 

trabalho de equipe da alta administração para traduzir a estratégia de sua unidade de negócios 

em objetivos específicos. Complementam-se as medições financeiras com avaliações sobre o 

cliente, identificando os processos internos que devem ser aprimorados e analisa as 

possibilidades de aprendizado e crescimento, como também a preocupação com os 

investimentos em pessoas, tecnologia e capacitação que poderão mudar substancialmente as 

atividades, impulsionando o desempenho futuro.  

Assim sendo, Kaplan e Norton (1997, p. 09) expõem que “mais do que medidor de 

desempenho, o BSC é um Sistema de Gestão Estratégica que utiliza medidas financeiras e não 

financeiras que fazem parte do Sistema de Informações da empresa para todos os 

funcionários”. Isso porque os funcionários de linha de frente precisam compreender as 

consequências financeiras de suas decisões e ações; os altos executivos precisam reconhecer 

os valores do sucesso em longo prazo.  

Em outras palavras, o BSC é um sistema que administra a tática em longo prazo, que 

se inicia através da tradução da visão e da estratégia, da comunicação e associação dos 

objetivos e medidas estratégicas, do planejamento, estabelecimento e alinhamento das 

iniciativas e do melhoramento do feedback e aprendizado tático, conforme Figura 15. 

Assim descritos, tornam-se claros os processos gerenciais críticos que o BSC como 

um sistema gerencial é capaz de viabilizar. O primeiro processo da tradução da visão da 

organização, que tem como passo inicial a elaboração do mapa estratégico, que segundo Costa 

(2006, p. 44), tem o “objetivo de construir um consenso em torno da visão da empresa e da 

estratégia necessária para tanto”. 
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Figura 15: O Balanced Scorecard como Estrutura para Ação 

Estratégica. 

Fonte: Kaplan e Norton (1997).  

 

Deve-se observar que a importância dessa consonância vem da capacidade de 

integrar os objetivos e medidas, que descrevem os direcionadores de sucesso de longo prazo e 

refletem a forma como a empresa pretende transformar ativos intangíveis em tangíveis. 

O Prosseguimento dos processos gerenciais críticos, é fazer com que a estratégia de 

longo prazo seja bem compreendida por todos os níveis organizacionais e se os objetivos 

individuais, departamentais estejam alinhados à estratégia. Ou seja, esse processo permite 

fazer o que preceitua Kaplan e Norton (2004, p. 71), “divulgar a estratégia para cima e para 

baixo na organização e a conectar os objetivos individuais e departamentais. Denota que é a 

comunicação que mostra a todos os funcionários os objetivos críticos que devem ser 

alcançados para que a estratégia da empresa seja bem-sucedida. 

Encontra-se compreensão desse processo quando Costa (2006, p. 45) diz que as 

organizações que usam o BSC recorrem, em geral, três mecanismos integrados para traduzir a 

estratégia em objetivos locais: “1. Comunicação e educação; 2. Estabelecimento de objetivos; 

3. Ligação de recompensas às medidas de desempenho”. Assim, o primeiro mecanismo é um 

processo organizacional ininterrupto e serve para que todos compreendam os componentes da 

estratégia e recebam informações sobre os resultados alcançados. Isso significa mais 

facilidade de se estabelecer os objetivos individuais e das equipes. 

Entretanto, para que o desempenho global desejado e comunicado sejam 

efetivamente alcançados, os programas de incentivo devem ser vinculados ao BSC. Tal 

afirmativa representa que de nada adiantará comunicar o desempenho esperado se as pessoas 
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não tiverem a clareza de que a avaliação de seu comportamento e, principalmente, os 

incentivos e recompensas decorrentes deste estão efetivamente ligados ao que está 

determinado no mapa. 

Depois de alinhar os recursos humanos à estratégia surge a necessidade de 

estabelecer prioridades das alocações dos recursos de acordo com ela. A integração dos 

planos financeiros com os corporativos se dá, então, pelo terceiro processo de planejamento. 

Costa (2006, p. 46) declara que “o desafio está em aprender a estabelecer ligação entre 

operação e as finanças”. É a integração dos processos de planejamento e orçamento, de forma 

que mesmo os orçamentos de curto prazo contemplem as medidas para todas as perspectivas 

do BSC. 

O quarto processo, de realimentação e aprendizado, tem a utilidade de, se necessário, 

a organização modificar sua estratégia. É nesse processo que os resultados de curto prazo são 

monitorados pelo aspecto financeiro e por mais três outros aspectos: clientes, processos 

internos, recursos humanos. Dessa forma, a comparação entre as metas de desempenho 

desejadas e os níveis atuais, determina segundo Kaplan e Norton (1997, p. 16), “o hiato de 

desempenho que deverá ser o alvo das novas iniciativas estratégicas. Portanto, o BSC não se 

limita a medir a mudança; ele a estimula”. 

Entretanto, Kaplan e Norton (2008, p. 08) apresentam na Figura 16, uma arquitetura 

para um sistema gerencial abrangente e integrado que liga a formulação e o planejamento da 

estratégia com a execução. Nesse modelo, os autores destacam que o sistema tem seis grandes 

estágios: 1) desenvolver a estratégia; 2) planejar a estratégia; 3) alinhar a organização com a 

estratégia; 4) planejar as operações; 5) monitorar e aprender; e 6) testar e adaptar a hipótese 

estratégica. Completam o modelo com mais dois processos: alinhar a organização e testar e 

adaptar a hipótese estratégica. 
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Figura 16: Sistema Gerencial para Integração de Planejamento 

Estratégico e Execução Operacional. 

Fonte: Norton e Kaplan (2008). 

 

Para Kaplan e Norton (2008, p. 129), significa criar uma sinergia entre as 

unidades de negócio e de serviços compartilhados para que a organização agregue valor 

ao conjunto como um todo. O quadro 6 apresenta o alinhamento organizacional através de 

três subprocessos: 1) alinhar as unidades de negócio; 2) alinhar as unidades de apoio; e 3) 

alinhar o pessoal.  

 

Processo de 

alinhamento 
Objetivo Barreiras 

Ferramentas 

capacitadoras 

1. Alinhar as 

unidades de negócio 

Como alinhar as unidades 

de negócio para criar 

sinergias corporativas? 

Desdobrar e infundir 

a estratégia 

corporativa nas 

estratégias das 

unidades de negócio. 

As estratégias das 

unidades de negócio 

em geral são 

desenvolvidas e 

aprovadas 

isoladamente, sem a 

orientação de uma 

perspectiva 

corporativa, ou da 

empresa como um 

todo; falta de 

integração entre as 

unidades de negócio. 

 Desdobramento 

dos mapas estratégicos para 

as unidades de negócio; 

 Alinhamento 

vertical e horizontal. 

 

2. Alinhar as 

unidades de apoio: 

Como alinhar as unidades 

de apoio com as unidades 

de negócio e com as 

estratégias corporativas? 

Garantir que cada 

unidade de apoio 

desenvolva uma 

estratégia que 

melhore o 

desempenho das 

estratégias da 

corporação e das 

unidades de negócio. 

As unidades de apoio 

são tratadas como 

“centros de despesas”, 

cujos objetivos são 

minimizar custos, em 

vez de promover as 

estratégias das 

empresas e das 

unidades de negócio. 

 Acordos de níveis 

de serviço; 

 Mapas estratégicos 

e Scorecards das unidades 

de apoio. 

3. Alinhar o 

pessoal: 

Como motivar os 

empregados para que 

ajudem a executar a 

estratégia? 

Assegurar que todos 

os empregados 

compreendam a 

estratégia e estejam 

motivados a 

contribuir para a sua 

execução.  

A maioria dos 

empregados não 

conhece ou não 

compreende a 

estratégia. Seus 

objetivos e incentivos 

se concentram no 

desempenho tático 

local, não nos objetivos 

estratégicos. 

 Programa formal 

de comunicação da 

estratégia; 

 Objetivos dos 

empregados com 

alinhamento claro com os 

objetivos estratégicos; 

 Programas de 

incentivos e de 

recompensa; 

 Programas de 

desenvolvimento de 

competências. 

  
Quadro 6: Alinhamento Organizacional. 

Fonte: Kaplan e Norton (2008). 
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Testar e adaptar a hipótese estratégica são o sexto estágio do BSC como Sistema 

Gerencial, pois é sabido que as estratégias, principalmente as recém-lançadas, são hipóteses 

sobre a criação de valor. Assim sendo, as estratégias precisam ser traduzidas 

operacionalmente, participadas e controladas, e os resultados gerem respostas e aprendizado, 

significando um processo permanente e integrado de modelagem da execução da estratégia. 

O Mapa Estratégico e o BSC, de acordo com Kaplan e Norton (2008, p. 258), 

“explicitam as hipóteses interligadas subjacentes à estratégia da organização. Porém, mesmo 

com um bom BSC, o sucesso dela é incerto”. Isso mostra que além da capacidade de a 

empresa executá-la, nada garante a validade das premissas e das estratégicas básicas.  

Sendo assim, a organização deve, através dos seus quadros e de análises estatísticas, 

fazer a verificação do rumo da estratégia adotada. É o jogo de guerra que promove a 

participação ativa de todos os membros da equipe executiva e os envolve na formulação das 

táticas, com base nas informações atualizadas.  

 

 

4.2 O BALANCED SCORECARD APLICADO AO SETOR PÚBLICO  

 

O tema gerenciamento no setor público não é novo, mas tem assumido novos 

conteúdos no contexto atual em que se constrói um consenso em torno da necessidade de 

transformar as práticas do setor público, em favor de um Estado mais ágil e focado em 

resultado para o cidadão. A tendência irreversível e mundial nos dias atuais é a escassez de 

recursos, o que obriga a não abrir mão da eficiência e da eficácia das ações do Estado 

(ALECIAN; FOUCHER, 2007, p. 2007). 

Hoje é preciso mostrar os benefícios sociais com muita clareza, pois os cidadãos 

dispõem de um aparato de comunicação que permite o acesso à informação muito maior do 

que em qualquer época. Niven (2005, p. 356) afirma que “os programas devem mostrar 

claramente o valor que geram”, pois o gestor público recebe uma cobrança subjetiva muito 

grande por parte da sociedade.  

Trosa (2001, p. 19) aborda a temática do serviço público declarando que “o Estado 

em todos os países é pressionado pela opinião pública a prestar contas. Não as contas 

tradicionais, os longos relatórios autojustificativos, mas sim prestar contas dos serviços 

oferecidos aos cidadãos, com quais custos e com que eficácia”. Assim, como buscar o lucro é 
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o objetivo do setor privado, exercer a função social através dos serviços com eficiência é o 

objetivo do serviço público.  

Quanto ao tema tratado, algumas características básicas definem a administração 

pública gerencial, que é orientada para o cidadão e para obtenção de resultados. Isso 

Pressupõe que os políticos e os funcionários são merecedores de grau limitado de confiança. 

(BRESSER PEREIRA e SPINK, 2005, p. 28). 

Esta realidade mostra como o mundo caminha diante das incertezas e das 

turbulências mercadológicas. São as mudanças tecnológicas, políticas e sociais que tornam o 

ambiente complexo, obrigando as organizações a construírem novas competências. Assim 

sendo, monitorar e gerenciar desempenho passaram a ser uma necessidade que precisa ser 

suprida durante o ciclo de vida organizacional. 

Diante da situação apresentada, surge a necessidade da realização do gerenciamento 

do desempenho como condição de comprovar a nova condição do Estado, a de estar focado 

em resultados. Inúmeras técnicas de gerenciamento foram criadas à procura das melhores 

práticas. Quanto a isso, Bresser Pereira e Spink (2005, p. 79) dizem “que a necessidade 

urgente de diminuir o tamanho do Estado e de se melhorar seu desempenho cresce e se 

espraia como uma onda”. 

Quanto ao serviço público, de acordo com Niven (2005, p. 357), “a nova maneira de 

gerenciar está apenas começando a assumir importância concreta e provavelmente caminhará 

sozinha nos próximos anos”. Isso significa a necessidade de observar as tendências favoráveis 

à gestão pública testadas no mercado, que segundo Bresser Pereira e Spink (2005, p. 87), 

“baseiam-se também na possibilidade de avaliar o desempenho do aparelho de Estado”. 

Entretanto, Alecian e Foucher (2007, p. 33) chamam a atenção para as características 

do gerenciamento setor público (quadro 7), que não são “uma oposição entre o gerenciamento 

privado e gerenciamento público, mas gerenciamento de uma lado, e lógica jurídica de outro”. 

Aqui estão sob a forma de esquema, duas maneiras de pensar e de agir estas racionalidades. 
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 Racionalidade jurídica Racionalidade gerencial 

Legitimidade 
Fundada sobre a regularidade dos 

procedimentos implementados. 
Eficácia das ações empreendidas. 

Primazia Dos meios. Dos fins. 

Prioridade 
A estabilidade das estruturas formais de 

organização. 
A adaptação às mudanças, à inovação. 

Modelo de 

organização 

Analítica, linear, dedutiva  

(= a lógica jurídica). 

Sintética, sistemática, teleológica (= 

lógica da eficácia da ação). 

Concepção 
Fechada, funcionamento segundo 

lógica própria. 

Aberta sobre o seu meio em adaptação 

constante. 

Autoridade 
Para hierarquia – obediência, ordem 

unilateral emitida de cima. 

Extensas delegações, iniciativas, 

incitação e negociação. 

 

Sobre o respeito das regras. Fase 

logicamente última de um processo 

linear. 

Sobre os resultados obtidos por meios de 

um feedback, permitindo o ajuste da 

ação ao objetivo. 

Quadro 7: Duas Maneiras de Pensar e de Agir. 

Fonte: Alecian e Foucher (2007). 

 

Diante do que é apresentado e relacionando à utilização da ferramenta BSC no 

serviço público, Niven (2005, p. 357), afirma que é preciso muito esforço para obtenção dos 

resultados. “mas, este é um grande, porém, que precisa de uma dose de esforço envolvida”. 

Tal fato se traduz pela dificuldade das organizações de governo em cultivar uma estratégia 

clara e concisa.  

Quanto a isso, Ghelman (2006, p. 56), declara que “mesmo que o movimento de 

adoção do BSC na administração pública não esteja maduro, há sem dúvida alguma, nos 

últimos anos, inúmeras iniciativas de implantação desta metodologia nos governos estaduais e 

federal”. Todavia, o BSC como foi originalmente criado para o setor privado tendo-se em 

mente a empresa que busca o lucro, deve sofrer modificação na sua estrutura básica para que, 

segundo Niven (2005, p. 357), as organizações públicas o utilizem com totais vantagens. 

Figura 17. 
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Missão

Cliente

Quem definimos 

como nosso 
cliente? Como 

criaremos valor 

para nossos 

clientes?

Para satisfazer os 

clientes enquanto 
cumprimos as 

restrições 

orçamentárias, em 

que processos 

financeiros 
precisamos nos 

superar?

Processos Internos

Como 

conseguiremos 
crescer e mudar 

suprindo as 

exigências 

contínuas da 

legislação e do 
cidadão?

Aprendizagem e 

crescimento do 

funcionário

Financeira

Como criaremos 

valor para nossos 
clientes enquanto 

controlamos o 

custos?

Estratégia

 
Figura 17: Balanced Scorecard do Setor público. 

Fonte: Niven (2005) 

 

Observa-se que nas instituições públicas a missão da organização deve ser destacada 

no nível mais alto dos scorecards. Assim sendo, Kaplan e Norton (1997, p. 35) afirmam que 

as quatro perspectivas do BSC devem funcionar como modelo e não como camisa de força, 

não existindo qualquer teorema matemático garantindo que esse número de perspectivas seja 

suficiente.  

Referenciando Niven (2005), o quadro 8 apresenta uma análise de conteúdo que 

inclui em cada perspectiva as diferenças entre um BSC aplicado a uma empresa privada e o 

serviço público. Diferenças estas que, Kaplan e Norton (2004, p. 08) dão muita importância, 

cujo critério definitivo de sucesso para as organizações do setor público e para entidades sem 

fins lucrativos “é o desempenho no cumprimento da missão”. 

Isso explica que as organizações do setor privado, em qualquer setor econômico, 

podem adotar uma perspectiva financeira homogênea, como o aumento do valor para o 

acionista. Contudo, as empresas do setor público e para entidades sem fins lucrativos 

abrangem um conjunto amplo e diversificado de missões, o que significa definir o seu 

impacto social e seus objetivos maiores de maneira diferente. 

 

 

 



91 
 

 SETOR PRIVADO SETOR PÚBLICO 
E

st
ra

té
g

ia
  Fica no topo do BSC. 

 A estratégia interfere com as opções 

relativas às finanças, clientes, processos 

internos e aprendizagem e crescimento dos 

empregados.  

 Fica no centro do BSC. 

 A estratégia interfere com as opções relativas a 

finanças, clientes, processos internos e 

aprendizagem e crescimento dos funcionários. 

P
er

sp
ec

ti
v

a
 F

in
a

n
ce

ir
a

 

 Trata das necessidades de satisfação dos 

acionistas, dos clientes e fluxo de caixa; 

 A utilização isolada de indicadores 

financeiros faz centrar a atenção da gestão 

em resultados de curto prazo que podem 

prejudicar a criação de valor em longo 

prazo. 

 Os indicadores financeiros são vistos como 

catalizadores financeiros do sucesso do 

cliente/cidadão ou como restrições entre as 

quais a organização deve operar; 

 Será difícil colocar um preço justo ao trabalho 

que executam; 

 A estratégia do aumento da receita não vem do 

aumento do valor oferecido ao cliente se o 

financiamento não for indexado à satisfação do 

cidadão e empresas/cliente e da entidade que 

tutela o serviço. 

P
er

sp
ec

ti
v

a
 

C
li

en
te

s 

 Avalia a atuação relativa à principal fonte 

de receita da empresa. 

 Para obter resultados financeiros é preciso 

oferecer valor aos clientes e para saber se 

está de fato caminhando nesse sentido é 

necessário mensurar.   

 A perspectiva cliente emerge da missão e não 

da captação de recursos financeiros a partir dos 

interessados da empresa; 

 A organização deve determinar a quem serve e 

qual a melhor forma de fazer para concretizar 

sua missão.  

P
er

sp
ec

ti
v

a
 

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 

 Para oferecer valor aos clientes é 

necessário processos internos otimizados 

que permitam obter níveis de custos baixos 

e competitivos. 

 É preciso, então, medir e gerir 

sistematicamente os processos. 

 Identificar processos que direcionam valor para 

o cliente; 

 Que processos são precisos melhorar até a 

excelência de modo a oferecer maior valor aos 

clientes (cidadãos e empresas).  

P
er

sp
ec

ti
v

a
  

A
p

re
n

d
iz

a
g

em
 e

 c
r
es

ci
m

en
to

  O êxito do desempenho dos processos 

depende da capacidade de construir, 

manter e desenvolver a infraestrutura 

básica da organização (pessoas, alianças, 

marcas, organização). 

 É preciso medir e comparar se localizar. 

 O sucesso em aperfeiçoar os processos, 

depende muito das habilidades dos 

funcionários e das ferramentas que usam como 

suporte da sua atividade; 

 Funcionários competentes, motivados e com 

ferramentas adequadas operando num clima 

organizacional desenhado para sustentar os 

aperfeiçoamentos adotados nos processos, são 

itens significativos para melhorar, dentro do 

limite financeiro, direção ao sucesso dos 

clientes/cidadão e realização da missão.  

Quadro 8: Diferença entre um BSC aplicado a uma empresa privada e serviço público. 

Fonte: Niven (2005). 

 

Diante disso, o BSC na visão pública deve considerar medidas nas dimensões da 

eficiência, eficácia e efetividade, pois é assim que uma organização pública presta serviço com 

excelência. De acordo com Ghelman (2006, p. 62), “precisa realizar a sua função social 

(efetividade), com qualidade na prestação dos serviços (eficácia), e com o menor consumo de 

recursos possíveis”. 

Contudo, não se deve esquecer o efeito, que segundo Lima (2010, p. 11) “é na verdade 

o resultado em sua plenitude e por isso o referencial e excelência da avaliação gerencial pelo 
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qual se pode qualificar ou desqualificar a eficiência e a própria eficácia”. Isso significa dizer, 

que o órgão ou entidade pública demonstra seu nível de desempenho e cumpre ou deixa de 

cumprir sua missão institucional.   

 

 

4.2.1 A Utilização do BSC: Exemplos da Administração Pública de outros países 

 

Tem sido demonstrado com a filosofia da Nova Gestão Pública, o interesse sobre a 

aplicação do BSC no setor público, o qual tem se revelado como uma ferramenta com 

resultados positivos no desempenho das organizações. Os estudos sobre a implementação e 

aplicação do BSC apontam para um avanço no setor privado, no qual tem como principal foco 

melhorar cada vez mais o seu resultado através da perspectiva financeira, apresentando uma 

meta clara de longo prazo para a obtenção dos lucros. 

As organizações do setor público não estiveram desatentas ao sucesso dos resultados 

obtidos pela empresas privadas. Essas organizações compreenderam rapidamente que o BSC 

sendo adaptado para atender as diferenças que estão na base da distinção entre gestão privada e 

gestão pública, seria uma ferramenta de gestão para comunicar, implementar e avaliar a 

execução da estratégia em setores da administração pública. 

 Ressalta-se, então, um interesse acrescido desse tipo de investigação também no setor 

público. Entretanto, os efeitos devem estar direcionados para impactos socioeconômicos, 

avaliando os limites dos seus gastos às quantias orçadas em planos governamentais. Desse 

modo, o sucesso que deve ser medido neste caso é o grau de eficácia e eficiência com que essas 

organizações atendem às necessidades de seus públicos, através da definição de objetivos 

palpáveis para os atores envolvidos no processo. As considerações financeiras podem cumprir 

um papel favorecedor ou inibidor, mas raramente serão os objetivos básicos para essas 

empresas. 

Outro fator, no dizer de Butts (2009, p. 01), que promoveu o uso desse sistema, “foi o 

desejo pela transparência de governo que aumentou, resultando na exigência para os que as 

administrações aumentem as responsabilidades em vários aspectos de suas operações”. Em 

resposta, muitas administrações ampliaram a prática de usar e informar medidas de 

desempenho. Assim, deu-se o desenvolvimento da medida de desempenho de governo com o 

uso do sistema BSC, extensamente usado no setor privado. 
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Objetivando incentivar a medida e a gestão do desempenho no setor público, que 

Kaplan e Norton (2004, p. 425) apresentam exemplos de aplicação nesse setor em algumas 

organizações, como a Administração de Desenvolvimento Econômico do Departamento de 

Comércio dos Estados Unidos (EAD), o Ministério da Defesa dos estados Unidos (Mod) e o 

Sistema Escolar do Condado de Fulton. 

Na conclusão sobre a implementação do BSC, percebeu-se que foi obtido um elevado 

grau de sucesso nessas organizações, essencialmente devido à melhoria do desempenho e à 

maior responsabilidade verificada após a aplicação da ferramenta. Entretanto, a liderança sem 

um comprometimento à altura do desafio em exemplos dessa natureza contribui para lançar 

dúvidas sobre a sua continuidade. 

A prática crescente da adoção de novas ferramentas de gestão no setor público, 

nomeadamente o BSC, motivou Chan (2004, p. 208) a apresentar um estudo com o objetivo de 

analisar a sua aplicação em 132 municípios americanos e 52 canadenses. Os resultados 

apontaram que apenas cerca de 40% dos administradores estão informados sobre as 

características e objetivos do BSC, sendo que 7,5% (correspondente a 14 municípios: 11 

americanos e três canadenses) já implementaram o BSC.  

Nesse estudo foi verificado um maior grau de implementação nos municípios 

americanos. Segundo os autores, o motivo foi porque se verificou uma relação positiva entre a 

dimensão dos municípios e a percepção sobre as funções, características e implementação do 

BSC por parte dos americanos. Isso adverte para o conhecimento dos respondentes sobre a 

metodologia do BSC, pois é sabido que a parte da elaboração tem no tempo o principal 

obstáculo para a aplicação da ferramenta. Contudo, os benefícios excedem aos custos na sua 

utilização quando devidamente praticado.  

Outro ponto importante do estudo apresentado por Chan (2004, p. 209) “é que por 

volta de 80% dos respondentes demonstraram otimismo na utilização do BSC no futuro, pois o 

consideram um importante instrumento de gestão para a administração pública”, sendo ainda 

embrionária a sua prática no momento da realização do estudo. 
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4.2.2 O BSC: Utilização na Administração Pública do Brasil 

 

No Brasil, além das diversas aplicações reconhecidas na iniciativa privada, existe um 

considerável movimento de prática do BSC no Setor Público, seja na administração direta ou 

em estatais.  

 

 

4.2.2.1 Utilização do BSC pelo Supremo Tribunal de Justiça do Brasil (STJ) 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é exemplo da busca por um modelo que 

possibilitasse maior agilidade de resposta à Sociedade, mantendo a sua orientação estratégica. É 

importante, conforme Brasil (2010, p. 04), destacar que o STJ já se utiliza do Planejamento 

Estratégico como modelo de gestão desde 1998, sendo referência no assunto para diversas 

organizações públicas. O registro de intercâmbios desde então foi expressivo, tendo o STJ 

recebido inúmeras visitas técnicas de representantes de órgãos interessados em conhecer a 

experiência. Além disso, várias palestras foram proferidas pela equipe de planejamento a 

pedido de outros tribunais.  

A gestão estratégica nesse Tribunal obteve um avanço significativo a partir de 2004, 

época em que adotou um modelo equilibrado, calcado em um sistema de planejamento que 

permitiu estabelecer a visão estratégica de longo prazo e traduzir as diretrizes organizacionais 

em ações concretas. O resultado foi o estabelecimento de um Plano de Gestão bianual 2006-

2008 com adoção do modelo BSC para a comunicação da gestão estratégica.  

A iniciativa em questão está alinhada com o objetivo estratégico do tribunal de atuar 

em parceria com órgãos públicos e com a rede de controle visando à melhoria de desempenho 

da administração pública. Mantendo a mesma postura, referenciando Brasil (2010, p. 05), foi 

elaborado o Plano Estratégico STJ-2014, que apresenta o modelo de gestão a ser seguido por 

todos, magistrados e servidores, nos próximos cinco anos. A monitoração do desempenho 

focalizará aspectos críticos, considerando as perspectivas seguintes: 

 Sociedade – direcionamento das ações para atender as necessidades e 

expectativas dos usuários de serviços do STJ. 

 Processos Internos – priorização dos processos de trabalho relevantes e 

sensíveis, visando à melhoria constante. 
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 Recursos – promoção do desenvolvimento das pessoas, da infraestrutura de 

recursos, da tecnologia e do conhecimento e destinação prioritária dos recursos orçamentários e 

financeiros para realização dos objetivos e ações estratégicos. 

Isso, conforme o mapa estratégico representado na Figura 20, quando integradas, essas 

perspectivas proporcionam uma gestão equilibrada do desempenho organizacional, facilitando 

o alcance da visão de futuro. 

 

Planejamento Estratégico

STJ 2014

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO
Processar e julgar as matérias de sua 

competência originária e recursal, 
assegurando uniformidade na 

interpretação das normas 
infraconstitucionais e oferecendo ao 

jurisdicionado uma prestação de 
qualidade, rápida e efetiva.

VISÃO
Consolidar-se como o Tribunal da 
Cidadania, oferecendo justiça de 

qualidade, rápida e efetiva.

S
O

C
IE

D
A

D
E

TEMA:

OBJETIVO:

Qualidade

Serviço com 

qualidade

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

TEMAS:

OBJETIVOS:

Responsabilidade Socioambiental

Promover 

a 

cidadania

TEMAS:

OBJETIVOS:

Atuação Institucional

Eficiência Operacional
Alinhamento e 

integração

Ampliar a 

responsabilidad

e ambiental

Aprimorar a 

comunicação 

institucional

Fortalecer e 

harmonizar  as relações 

institucionais

Elevar a 

produção de 

julgados

Elevar a 

Acelerar os 

trâmites 

judiciais e 

administrativos 

Assegurar 

acesso à 

justiça

Buscar 

excelência 

na gestão

Fomentar a 

interação e 

a troca no 

judiciário

R
E

C
U

R
S
O

S

TEMAS:

OBJETIVOS:

Gestão de Pessoas

Desenvolver 

competências

Infraestrutura e Tecnologia

Melhorar o 

clima 

organizacional

Garantir a 

disponibilidad

e  de sistemas 

essenciais de 

TI

Garantir a  

infraestrutura

apropriada  às 

atividade 

administrativas 

e judiciais

Assegurar e 

gerir recursos 

orçamentários

Orçamento

 
Figura 18: Mapa Estratégico do Supremo Tribunal de Justiça. 

Fonte: Brasil (2010). 
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4.2.2.2 Utilização do BSC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

Com o mesmo intuito de transparência, o Tribunal de Contas da União formulou sua 

estratégia para 2006-2010 e traduziu-a em um mapa estratégico. Nele podem ser identificados 

alguns dos componentes do BSC, tornando mais intenso este conceito. O padrão de gestão 

estratégica baseado nesta ferramenta implica objetivos que concebam desafios balanceados, em 

perspectivas não só a financeira. Essas perspectivas, no modelo clássico, correspondem à 

Financeira, Cliente, Processos Internos Aprendizado e Crescimento.  

Entretanto, no caso do TCU, assim como em qualquer organização do Setor Público, 

as perspectivas sofrem uma adaptação para refletir o foco estratégico típico de uma organização 

que não é voltada para o lucro, mas sim para as demandas da Sociedade. No âmbito do 

Tribunal da Contas da União, Brasil (2008, p. 17), “o mapa estratégico foi estruturado com 

base em quatro perspectivas: resultados, processos internos, pessoas e inovação, e orçamento e 

logística”. Essas perspectivas representam o encadeamento lógico da estratégia de atuação do 

TCU. 

 Perspectiva de Resultados: define os resultados que o Tribunal deve gerar para 

maximizar o cumprimento de sua missão institucional, atender às expectativas do Estado, da 

sociedade, do Congresso Nacional e dos gestores públicos e alcançar a imagem desejada 

perante seus clientes. 

 Perspectiva de Processos Internos: retrata os processos internos prioritários nos 

quais o Tribunal deve buscar excelência e concentrar esforços a fim de maximizar os 

resultados. Define o modo de operação para implementação da estratégia institucional; 

 Perspectiva de Orçamento e Logística: retrata o suporte orçamentário e logístico 

necessário à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias, ao aprimoramento dos 

processos de trabalho e às iniciativas de capacitação, desenvolvimento e bem-estar das pessoas; 

 Perspectiva de Pessoas e Inovação: Identificam ações e inovações nas áreas de 

gestão de pessoas, sistemas de informação e comportamento organizacional necessárias para 

assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo do Tribunal. Descreve como pessoas, 

tecnologia e clima organizacional se conjugam para dar suporte à estratégia. 

Para mensurar o desempenho de cada um dos objetivos existentes no mapa, de acordo 

com a Figura 19, foram definidos um ou mais indicadores. São exatamente estes indicadores 

que, quando analisados e comparados às suas metas, geram subsídios para a tomada de decisão 
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acerca dos projetos e processos do TCU, garantindo a orientação dada pela estratégia 

concebida. Ou seja, o BSC possibilita uma efetiva vinculação entre estratégia e execução. 

 

 
Figura 19: Mapa Estratégico do Tribunal de Contas da União – STJ. 

Fonte: Brasil (2008). 

 

 

4.2.2.3 Utilização do BSC pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) 

 

Ainda em relação ao emprego do BSC no setor público, cita-se o TRE/RS, que em um 

período mais recente, com sua adesão a sistemática da qualidade, tem procurado mesclar 

planejamento e execução com as modernas ferramentas de gestão, planejamento estratégico e 

autoavaliações com base em modelos de excelência de gestão. O primeiro grande passo nesse 

sentido, conforme RS (2010) foi à adesão ao programa de qualidade do governo federal, 

GESPUBLICA, que culminou na primeira autoavaliação da Instituição, no ano de 2006. 

Em continuidade, o ano de 2007 foi marcado pela construção do primeiro plano 

estratégico, já com fundamento na metodologia do BSC, e pela instauração da cultura de 

projetos, com a criação do Escritório de Projetos Corporativo e dos Escritórios de Projetos de 

outras unidades. 
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No ano de 2009 foi realizada nova autoavaliação, com base no modelo de excelência 

do GESPUBLICA, por meio do instrumento de 250 pontos, e a Instituição alcançou, pela 

segunda vez, o nível de gestão número 2. 

Dentro da filosofia de melhoria contínua e em consonância com as orientações 

nacionais para os tribunais do país, conforme RS (2010) foi realizada a revisão do 

planejamento estratégico, buscando alinhamento com o Plano Estratégico do Poder Judiciário 

Nacional e com o Plano Estratégico Corporativo da Justiça Eleitoral. O resultado é o Plano 

Estratégico 2010-2014. 

A presente revisão partiu de quatro premissas básicas: o alinhamento do Planejamento 

Estratégico do TRE/RS com o do Poder Judiciário, o alinhamento com o Plano Estratégico 

Corporativo da Justiça Eleitoral, a manutenção da Visão, Missão e Valores e o uso do BSC 

como metodologia norteadora da revisão. 

A tarefa de rever o plano estratégico do TRE-RS ocorreu de forma profunda, 

tecnicamente mais consistente e mais focada nas estratégias, procurando alcançar um horizonte 

mais distante. Com base no BSC, o mapa  e os objetivos, representados Figura 20, foram 

revisados sob três perspectivas distintas: 

 Sociedade – perspectiva diretamente relacionada com o atendimento das 

necessidades do cidadão-usuário; 

 Processos internos – relativo aos processos responsáveis pela execução da 

estratégia; 

 Recursos – referente aos recursos humanos, de informação, tecnologia da 

informação, infraestrutura e financeiros. 
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Figura 20: Mapa Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Fonte: Rio Grande do Sul (2010). 

 

Assim, conforme exemplos expostos de utilização do BSC pelo serviço público, a 

perspectiva financeira não é o objetivo fim, mas é um elo para a obtenção dos recursos 

fundamentais para a realização da finalidade social da organização pública. Isso justifica a 

localização dessa perspectiva estar focada na execução do orçamento e não buscando o lucro. 
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Entretanto, é imperativo atrelar a perspectiva financeira ao aperfeiçoamento da gestão e as 

dimensões de desempenho focadas na eficiência, eficácia e efetividade. 

 

 

4.3 O BALANCED SCORECARD E A POLÍCIA  

 

Observando Bryer (2006, p. 481) quando se expressa dizendo “que as organizações 

públicas, talvez mais que as organizações privadas, têm que tratar com um múltiplo público 

interessado e potencialmente com demandas contraditórias”. Imagina-se que o equilíbrio da 

demanda terá consequências para as suas atividades, seus resultados, e o grau de confiança 

dispensado pelo público.  

Entretanto, avaliar em termos de ações e gestão das organizações policiais suscita 

dúvidas, levando-se a possibilidade de criação de indicadores impróprios e mal construídos. 

De tal modo, se tratando de gestão do serviço público, especificamente da Polícia Militar, é 

importante abordar todas as dimensões que signifiquem o cumprimento da sua missão. 

Por isso, os modos nos quais agências públicas equilibram as necessidades e 

demandas dos interessados é um estudo de responsabilidade. Nesse contexto da 

Administração Pública está inserida a polícia e, diante do que ela representa neste estudo é 

importante abordá-la através da sua gestão e dos seus resultados com o propósito de melhorar 

a sua eficiência, sua eficácia e, dessa forma, relevar o seu papel perante a sociedade. Tal 

propósito se prende ao crescimento da demanda por serviço de segurança pública e pela 

exigência de que esses mesmos serviços sejam entregues com qualidade. Nesse caso, 

conforme Grönroos (2009, p. 63), entende-se por serviço de qualidade, “o que o cliente 

percebe”.  

Sabe-se que o interesse pela polícia e pelo trabalho policial nas últimas décadas tem 

se transformado em trabalhos acadêmicos e debates públicos. Isso porque a polícia é o aspecto 

mais visível da reação da sociedade em relação ao crime e à desobediência às leis. Esse ponto 

é importante, segundo Worral (1991, p. 47), “porque a polícia tem um interesse adquirido em 

manter relações positivas com a sociedade, servindo ao público efetivamente e 

aceitavelmente”. Estabelece-se, então, uma relação de funcionamento construtiva que precisa 

existir entre os seus funcionários e cidadãos.  

Assim sendo, Greene (2002, p. 09) declara que “o controle social por meio do 

policiamento, como consequência foi incorporada à visão de mundo do público em geral e 
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também, de modo mais cuidadoso, aceito pelos cidadãos e pelos intelectuais”. Mas o 

crescimento da sociedade do conhecimento impulsionado pelas novas tecnologias conduziu a 

uma mudança de mentalidades da coletividade em geral em relação aos serviços públicos 

prestados, aumentando as expectativas e exigências relativas à sua qualidade. 

Então, a polícia assim, como administração pública, precisou abraçar, conforme 

Fleming e Scott (2008, p. 322), “os princípios de gerencialismo ou nova administração 

pública, um processo que transferiu do setor privado, técnicas de administração para agências 

de setor público”.  É o novo foco que os governos dão para o valor dos orçamentos e, 

também, para o seu desempenho e sua produção.  

Assim, no sentido de racionalizar as decisões de uma organização complexa como é 

o caso da polícia, surge a necessidade de lançar mão de instrumentos que permitam a melhora 

do seu desempenho. Porém, Carmona e Grönlund (2003, p. 1476) alertam que “apesar do 

entendimento sobre medidas de desempenho dentro do setor público, pouco é conhecido sobre 

padrões de métrica de desempenho da polícia”. Isso é explicado por Wu, Chen e Yeh (2009, 

p. 245) quando declaram “que as atividades realizadas pela polícia são muito variadas, além 

de fatores ambientais externos afetarem o controle e a eficiência policial”. 

Além disso, para Collier (2006, p. 166), a falta de qualquer acordo geral sobre o que 

se deveriam priorizar, “quais os propósitos da polícia em favor de prevenção de crime, da 

descoberta de crimes, da confiança para tirar do público o medo de crime, ou da qualidade de 

uma gama de serviços de emergência que consome a maioria do tempo policial”. Para o autor 

essas prioridades têm mudado habitualmente, e nenhum acordo foi compartilhado com o 

público, desde a formação da nova polícia em 1829 ou desde a primeira publicação dos 

indicadores de desempenho em 1992. 

Porém, muito já foi feito para melhorar os meios de se medir o desempenho da 

polícia. Referenciando Neyroud (2008, p. 340), “os métodos de apresentação, a análise de 

dados e o modo nos quais é usada informação para melhorar o desempenho do policiamento, 

já poderia ser um sinal de evolução”. No entanto, perguntas fundamentais relativas à natureza 

dos objetivos contra os quais o sucesso é medido, a relação com quem determina esses 

objetivos permanece como um assunto de debate feroz. 

Não obstante, percebe-se que hoje a atividade policial em geral estabelece um padrão 

de gestão mais proativo, com delegação de poderes, de autonomia financeira e controle. Nesse 

aspecto, Carmona e Grönlund (2003, p. 1476) falam sobre “o desenvolvimento do BSC, de 

um sistema de medida de desempenho que habilita a tomada de decisão administrativa 

alinhando indicadores de desempenho com as metas e estratégias da empresa”. É nesse 
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sentido que se define o BSC como o modelo de sistema de gestão capaz de interligar as 

perspectivas dessa organização, as quais geram a implementação da estratégia e o alcance dos 

objetivos definidos.  

Observando mais adiante, entende-se que as agências públicas estão sob pressão para 

melhorar desempenho além da mera eficiência econômica. Então, de acordo Holmes, Piñeres 

e Kiel (2006, p, 03), “o BSC tem um potencial duplo: primeiro, se tornar um instrumento de 

medida para guiar o desempenho na administração pública e, segundo, aumentar a 

responsabilidade democrática”. Assim sendo, este instrumento é utilizado com o objetivo de 

melhorar o desempenho da Polícia. 

 

 

4.3.1 Utilização do Balanced Scorecard: exemplos na Polícia 

  

São muitos os estudos sobre desempenhos organizacionais. Mais ainda quando se 

versa sobre o setor privado. No entanto, o setor público também ingressa no campo da 

responsabilidade de melhorar seu desempenho e demonstrar maior transparência e avaliação 

de resultados. Nessa conjuntura, algumas empresas públicas têm buscado métodos gerenciais 

do setor privado, notadamente o modelo do BSC.  

Mas a medida de desempenho não pode acontecer em isolamento. Precisa ser ligada 

diretamente com as estratégias e planos de cada organização que em troca, deriva da direção 

global que foi estabelecido por sócios eleitos e por gerentes. Dado a premissa de que o que é 

medido é o que é feito, então um sistema de medida de desempenho impróprio ou inadequado 

pode ser a principal consequência adversa para qualquer organização e para quem se dirigem 

os serviços. 

Assim, os debates sobre a mensuração de desempenho nas organizações policiais 

focalizam em grande parte se a medida numérica pode fazer justiça à complexidade das 

atividades executadas pela polícia. Agências de setor público como saúde, educação e polícia, 

não operam independentemente de outras agências. Para Fleming e Scott (2008, p.323), “os 

serviços de polícia, por exemplo, regularmente interagem com promotores, tribunais, prisões e 

agências de provação”. Isso significa que muito trabalho policial confia na cooperação e 

profissionalismo dessas agências e a contribuição de uma organização policial, para 

estatísticas de crime, por exemplo, não pode ser isolado das contribuições das outras 

unidades. 
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Sendo assim, emerge o desafio quando se trata da avaliação do desempenho no 

serviço público. Nesse sentido, ainda se acrescenta mais dificuldades quando se aborda os 

serviços policiais e o desenvolvimento de um sistema de desempenho. Carmona e Grönlund 

(2003) declaram que nesse segmento são enfrentadas imensas restrições e limitações, por se 

tratar de organizações caracterizadas por um elevado secretismo, hierarquia e disciplina. 

A literatura sobre a temática da análise de desempenho no setor público é 

relativamente pequena, mais ainda quando se busca estudos que tenham relação com a Polícia 

Militar no contexto brasileiro. Diante disso, apresentam-se casos das polícias estrangeiras que 

adotaram o sistema de gerenciamento com base no BSC. 

  

 

4.3.1.1 Polícia Sueca 

 

Nos anos de 1998 - 1999, de acordo com Elefalk (2001), nove autoridades da polícia 

da Suécia montaram um projeto de desenvolvimento intitulado O Balanced Scorecard da 

Polícia Sueca. O foco desse projeto era melhorar os modos para a análise, planejamento, 

administração e o seguimento do trabalho executados pelas autoridades envolvidas. 

Conforme Carmona e Grönlund (2003, p. 08), para esse objetivo, o modelo utilizado 

tentou desenvolver uma perspectiva tripla de indicadores de passado, presente e futuro. O 

passado foi capturado por relações históricas; o presente foi refletido por medidas de recursos, 

como concessões governamentais, orçamento, e número de pessoal, o futuro estava 

incorporado no sistema por previsões de recursos, avaliações de oportunidades de pessoal e 

desafios, e a opinião pública sobre o trabalho da polícia.   

O BSC da polícia Sueca, de acordo com os autores, Figura 21, incluiu quatro 

perspectivas: sucesso, pessoal, cidadão e recursos. A perspectiva de pessoal teve como foco 

os stakeholders (públicos interessados) dentro do trabalho policial, considerando que a 

perspectiva de recursos cercou o governo como o provedor principal de material e recursos 

humanos.  

A perspectiva de cidadão respondeu pela reação do público para com o policiamento. 

Significava que o foco é colocado na aquisição da opinião pública a respeito dos problemas 

locais, qualidade de vida e segurança, bem como a percepção da população relativamente ao 

serviço prestado. 
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A perspectiva de sucesso foi considerada a dimensão estratégica mais crucial dentro 

do BSC. Ao desenvolver essa perspectiva, as autoridades policiais, fizeram três perguntas:   

 O que nós queremos alcançar?   

 Quando nós podemos alcançar essas metas?   

 Como nós medimos nosso progresso? 

 

Perspectiva 

Recursos

Visão Estratégica
Perspectiva de 

Sucesso

Perspectiva Pessoal

Perspectiva do 

Cidadão 

 
Figura 21: Estrutura do BSC da polícia sueca. 

Fonte: Carmona e Grönlund (2003). 

 

Utilizando discussões com pessoal, as autoridades policiais determinaram 

indicadores quantitativos de sucesso que incluiu medidas como o tráfego rodoviário, a ordem 

pública, os crimes de drogas e a investigação criminal. As medidas se referiram para 

solidificar prioridades que estabeleceram como uma unidade deveria operar dentro do curto 

prazo e alcançar suas metas em longo prazo e, assim, consistia de fatores claramente definidos 

e mensurados mensalmente. 

Na perspectiva de pessoal era pretendida, referenciando Efalk (2001, p. 261), dar 

responsabilidade ao quadro de pessoal, liberdade de ação, compromisso e satisfação no cargo, 

e envolver avaliações periódicas na forma de pesquisas para dar oportunidade de trabalhar 

para os fatores de sucesso. O mais importante aspecto em tais avaliações era mudar com o 

passar do tempo. 

Ao tratar da perspectiva de recursos se pretendia que as unidades controlassem suas 

finanças, o desenvolvimento dos seus trabalhos, pessoal, níveis de competência, etc. Além 

disso, níveis de investimento, custos e outras variáveis importantes a ser seguidas. Dados 

anteriores eram os únicos indicadores, junto aos relatórios de crime. 
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4.3.1.2 Polícia Montada do Canadá 

 

O segundo modelo a ser apresentado é o da Polícia Montada do Canadá (RCMP), 

cujas prioridades estratégicas são selecionadas cuidadosamente depois de rigoroso estudo e 

análise do ambiente externo; a composição inteira e suas prioridades são reavaliadas em uma 

base anual.  

Cada prioridade estratégica, de acordo com Canadá (2009), tem sua própria 

estratégia e BSC, visto na Figura 22, que articulam: os objetivos a alcançar, o resultado 

desejado; os indicadores de desempenho que permitam monitorar e medir os resultados; e a 

identificação de iniciativas, atividades e projetos específicos que contribuam diretamente a 

realização dos objetivos.   

 

SERVIÇOS DE POLICIAMENTO DE CLASSE MUNDIAL (CLIENTES, PARCEIROS E STAKEHOLDERS)

LARES SEGUROS, COMUNIDADES SEGURAS
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Construção de pontes Operações Excelência em gestão
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modelo de 

operações

Prevenir e 

Reduzir o 
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aborígenas 

mais segura e 
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saudáveis

Apoiar 

operações e 

iniciativas 

internacionais

Superar-se em gestão 

de recursos
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modernos princípios e 

práticas gerenciais

Garantir a 

responsabilidade em 

todos os níveis

Comunicar efetivamente

Conduzir com inteligência

PESSOAS, APRENDIZADO E INOVAÇÃO

Prover equipamentos 

capazes,  tecnologia 

e infraestrutura

Ambiente de trabalho 

positivo e saudável

atrair, desenvolver, 

reter e apoiar nossos 

empregados

SEC Strategy

Map 07/09

 
Figura 22: Mapa Estratégico da Polícia Montada Canadense. 

Fonte: Canadá (2009).  

 

A metodologia foi implantada pela Administração da RCMP para melhorar o baixo 

desempenho dos resultados. Desde a avaliação, foi feito um esforço combinado que incluía 

indicadores de desempenho nos planos e prioridades no período 2008-2009, mostrando como 

as metas de desempenho fundamentais e os resultados estratégicos seriam monitorados. 
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Assim, a estratégia principal consiste em trabalhar para prover lares e comunidades seguros, 

sendo dirigida com inteligência, de modo responsável e guiada por valores claros, em 

colaboração com outros. 

Assim sendo, fica evidenciado que a utilização do BSC pela polícia ainda exige o 

desenvolvimento de um sistema de medidas e indicadores de desempenho que apresentem a 

performance alcançada e o relativo avanço ou melhoria. Isso significa que o cumprimento do 

papel pelos indicadores proporciona a orientação apropriada sobre o desempenho aos 

utilizadores no formato adequado e em tempo aceitável, o que permite a fundamentação nas 

tomadas de decisão. 

 

 

4.4 OS ASPECTOS CRÍTICOS DO BALANCED SCORECARD NAS ORGANIZAÇÕES 

PÚBLICAS  

 

As organizações públicas demonstram o progresso na experiência de planejamento 

governamental, embora algumas limitações permaneçam presentes. Os avanços estão mais 

associados à melhoria da qualidade da formulação estratégica enquanto que as limitações 

concentram-se em questões relativas à implementação.  

Quanto a esse ponto, Marine e Martins (2004, p. 09) limitam a uma questão cultural, 

na qual a maior parte dos modelos de gestão, concebidos na era industrial, foi influenciada 

pelo pensamento mecanicista que tinha como premissa dominante a segmentação. Isso 

provocou uma série de disfunções como “brechas entre planejamento e ação, rigidez na 

sequência, excesso de tecnicismo e falta de integração entre os instrumentos de gestão, 

especialmente planejamento e orçamento”. 

Assim, diante do ambiente competitivo que se desenhava, no qual as empresas se 

preocupavam em opções de sobrevivência e de crescimento, tanto externas, como internas, a 

nova administração pública, também priorizava reformas e umas séries de transformações do 

Estado, que de acordo com López (2003, p. 07) “se apoiavam cada vez mais nas ideias básicas 

que vinham das ciências de administração ou da administração, cuja autenticidade era como 

fonte de propostas para melhorar a ação do setor público”.  

Nesse direcionamento, o embasamento estava na experiência próspera que 

acumulava o setor privado durante as últimas décadas. No âmbito interno, o uso da tecnologia 

de informação, do planejamento estratégico e de ferramentas gerenciais, como o BSC, são 
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exemplos de alternativas. Nessa relação, Niven (2005) declara que em 1992, quando o BSC 

foi introduzido, “ele representava um abandono bastante radical dos sistemas de medição 

dominantes na época”.  

Isso é explicado pela inovação que representava suplementar as medidas financeiras 

com os motivadores de desempenho financeiro futuro, aliado ao uso de uma hierarquia de 

medições para descrever uma estratégia de uma organização. Tal mudança aconteceu, como 

explica Kaplan e Norton (1997), quando a crença de que os métodos existentes para avaliação 

de desempenho empresarial davam sinais de obsoletos. 

Nesse sentido, os primeiros grupos a abraçarem essa nova ideia, segundo Niven 

(2005) foram organizações que visavam lucros, ou seja, suas estratégias tinham como objetivo 

agregar valor aos acionistas. Mas, à medida que o conceito do BSC ganhou notoriedade e foi 

aceito, o setor público que carecia de novas técnicas observou que poderia aproveitar o 

conceito como forma de melhorar seus resultados. Para o autor, o setor público é 

verdadeiramente conduzido pela missão e deve ser medido de acordo com a eficiência e 

eficácia com que serve aos seus destinatários.  

Assim, com aumento da pressão exercida sobre as agências públicas para que 

melhorem o desempenho além de mera eficiência econômica, fez o que, segundo Holmes, 

Piñeres e Kiel (2006, p. 03) observassem o BSC com o dobro potencial de se tornar um 

instrumento de medida para guiar desempenho e aumentar responsabilidade democrática na 

administração pública. Isso significa um exercício objetivo sobre a informação econômica, 

pois se focaliza apenas nos indicadores de desempenho, chave de cada perspectiva, 

eliminando informação em demasia e inútil, tornando os benefícios da sua prática, superiores 

aos custos. 

Dessa forma, se explica a preocupação de Neely e Bourne (2000), quando afirmam 

que o problema fundamental é a existência de coisas erradas sendo medidas e, ao mesmo 

tempo em que acontece um grande número de medidas. Igualmente, Olve, Roy e Wetter 

(2001, p. 04) afirmam que existem vários tipos de proporções-chave que podem ser 

encontradas em abundância nos negócios e no setor público. A diferença repousa em 

“focalizar um conjunto de medidas deliberadamente selecionadas, apenas o suficiente para 

manter o percurso, e em usá-lo para alcançar e comunicar uma visão compartilhada da 

estratégia da organização para seu desenvolvimento futuro”.  

Nesse sentido, segundo Costa (2006, p. 04), “o BSC indica como decidir sobre o que 

deve ser medido (os fatores-chave estratégicos) e como essas informações devem ser 

dispostas para que possam ter maior utilidade na gestão do negócio”. Assim sendo, o BSC é 
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uma ajuda para criar um equilíbrio entre os vários fatores a serem considerados. O equilíbrio 

adotado reflete as escolhas estratégicas do negócio. 

Contudo, apesar das vantagens do BSC referenciadas por Holmes, Piñeres e Kiel 

(2006, p. 03), sobretudo a melhoria do desempenho e o acréscimo da responsabilização e da 

transparência, existem também barreiras que comprometem o sucesso na implementação 

dessa ferramenta, incluindo-se a falta de recursos, de uma cultura estratégica, a politização da 

Administração Pública, a restringida participação dos cidadãos, as barreiras culturais e a 

corrupção na aplicação dos fundos públicos.  

De tal modo, para Chan (2004, p. 219), os obstáculos para adoção do BSC e, que 

contribuem para sua implementação malsucedida “surgem do envolvimento inadequado por 

parte da cúpula, da administração de resolução dos problemas organizacionais eminentes de 

curto prazo”. Nesse sentido, Niven (2005, p. 363) afirma que “para o BSC a simplicidade não 

é sinônimo de simplismo”. Aplicar essa ferramenta sofisticada exige rigor e disciplina em 

qualquer estrutura organizacional, porém o setor público oferece desafios muito difíceis, 

conforme o quadro 9 abaixo. 

 

O que executo não é mensurável. Meta de amplo alcance, que podem demorar vários anos 

para serem alcançados. 

Os resultados são usados para 

punir. 

No setor público as pessoas não são elogiadas quando 

realizam bem suas tarefas, mas são cobradas quando as 

coisas não vão bem. 

Qual é a missão? As empresas públicas são empurradas em inúmeras direções, 

tornando impossível a criação de um BSC conciso e claro. 

O público não entenderá a missão. Os resultados abaixo da meta são facilmente exibidos. 

Por que investir em algo que durará 

somente até o final da 

administração? 

As práticas políticas comuns determinam que uma nova 

administração repudie tudo que o seu antecessor iniciou, 

independente de ser bom ou ruim. 

Cultura de não confiar nas soluções 

de negócios. 

Soluções financeiras normalmente representam um território 

muito novo para um funcionário típico do setor público. 

Mudança sem pressa. Sair do ramo dos negócios não é exatamente uma opção 

possível. 

Restrições técnicas. Defasagem em relação à detenção de ferramentas 

tecnológicas. 

Técnicas de grupo. As ferramentas analíticas dos negócios são uma linguagem 

totalmente desconhecidas. 

Desenvolvendo medidas 

inovadoras. 

Construção de algo familiar ao desenvolver medidas de 

desempenho sob o pretexto de preencher as perspectivas do 

BSC. 

Não mostra dinheiro. O BSC deve estar até certo ponto, vinculado a uma forma de 

remuneração e, as agências governamentais, em sua maioria, 

não possuem essa tática para aceitação do BSC. 

Quadro 9: Obstáculos para Implementação do Balanced Scorecard no Setor Público. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Niven (2005). 
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Quanto a isso, Kaplan e Norton (2004, p. 01) alertam que muitas empresas são como 

“um barco sem coordenação, cujos esforços das várias unidades de negócio não estão 

alinhados entre si e o desempenho da corporação é igual à soma do desempenho de cada 

unidade de negócio, menos o custo da administração central”.  
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5 METODOLOGIA  

 

Apresentar a técnica e o método como a pesquisa foi desenvolvida é o que propõe 

este capítulo. A sua concepção tem origem no próprio objetivo da pesquisa, que é utilizar o 

BSC ajustado à gestão estratégica da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

como parte as fases e os procedimentos que têm em vista dar apoio e credibilidade aos 

resultados obtidos e proporcionados como produto final.  

Assim, procurou-se as respostas para as questões propostas, cujo pensamento está 

dentro de um caráter pragmático, de um processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico, que de acordo com Gil (2002, p. 42), tem como objetivo fundamental 

“descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. É o 

significado de um processo sistemático de construção do conhecimento que tem como metas 

principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento pré-

existente. É basicamente um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza 

quanto da sociedade na qual esta se desenvolve.  

Na expressão de Berto e Nakano (2000, p. 66), as abordagens de pesquisa são 

condutas que orientam o processo de investigação, “são formas ou maneiras de aproximação e 

focalização do problema ou fenômeno que se pretende estudar, prestando-se à identificação 

dos métodos e tipos de pesquisa adequados às soluções desejadas”.  

Por conseguinte, a ciência utiliza-se de um método que lhe é próprio, o método 

científico, que para Severino (2007, p. 102), “é o elemento fundamental do processo do 

conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la não só do senso comum, mas também 

das demais modalidades de expressão da subjetividade humana”. Nesse entendimento, 

Lakatos e Marconi (2006, p. 83) declaram que método é o “conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista”.  

Sendo assim, toda ciência precisa se valer da parte prática da investigação, que 

Severino (2007, p. 124), Lakatos e Marconi (2008, p. 49) asseveram serem as técnicas 

representadas por “procedimentos operacionais que servem de mediação prática para 

realização das pesquisas”. Como tais, podem ser utilizados em pesquisas conduzidas mediante 

diferentes metodologias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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De tal modo, seguir o método e aplicar técnicas para se completar o entendimento 

não é o bastante para o entendimento da ciência. De acordo com Severino (2007, p. 100), 

“esse procedimento precisa ainda referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta e 

justifica a própria metodologia aplicada”. Isso significa que a ciência é sempre o enlace de 

uma malha teórica com dados empíricos, é sempre uma articulação do lógico com o real, do 

teórico com o empírico, do ideal com o real.  

 

 

5.1 A CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

São diversos os tipos de classificação da pesquisa, entre os quais está a categorização 

quanto à natureza, que segundo, Silva e Menezes (2005, p. 20), pode “ser básica quando é 

realizada com o objetivo de resolver um problema imediato, ou Pesquisa Aplicada quando 

tem o objetivo de obter novos conhecimentos sobre determinado assunto”. Dessa maneira, a 

construção do BSC no presente estudo é proporcionada como alternativa para a gestão 

estratégica de uma organização pública, o que enquadra a presente pesquisa como aplicada. 

De outra forma, ela pode ser definida como exploratória, descritiva e explicativa 

quando relacionada aos seus objetivos. Consequentemente, por se tratar de um estudo 

localizado na PMRN, se caracteriza como uma investigação monográfica descritiva e 

explicativa. Isso se justifica, referenciando Severino (2007, p. 123), quando se descreve as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a investigação pode ser 

quantitativa ou qualitativa. A primeira significa traduzir em números opiniões e informações. 

Para Severino (2007, p. 1119), esse modelo de conhecimento científico, denominado 

positivista, “adequou-se perfeitamente à apreensão e ao manejo do mundo físico, tornando-se 

paradigmático para a constituição das ciências”. Entretanto, foi percebido que não se podia 

restringir-se o conhecimento do mundo humano, a esses parâmetros e critérios. Isso podia se 

explicar quando o homem era considerado como um objeto puramente natural, seu 

conhecimento deixava escapar importantes aspectos relacionados com sua condição específica 

de sujeito. Tal condição significou que para garantir essa especificidade, o método-

experimental matemático era ineficaz.  
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Assim sendo, surge a abordagem qualitativa, cuja interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no seu processo. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 

o instrumento-chave. Ele tende a analisar seus dados indutivamente. O processo e o seu 

significado são os focos principais de abordagem.   (SILVA e MENEZES, 2005, p. 20). 

Cauchick Miguel (2010, p. 50) afirma que “a abordagem qualitativa não tem aversão 

a quantificação de variáveis e, por vezes, os pesquisadores qualitativos quantificam 

variáveis”. Para o autor ela é um importante elemento para entender a preocupação do 

pesquisador, o processo. O interesse é desvendar o desenrolar dos eventos que culminam nos 

resultados. Mais uma vez, o interesse não é só nos resultados, mas como se chegou até eles. 

Isso possibilita explicar como e não somente o quê. 

Diante do apresentado, a presente pesquisa se identifica com a abordagem 

qualitativa, cujo método mais apropriado para engenharia de produção é o estudo de caso, 

uma vez que, a interação entre o pesquisador e a organização ocorre nas visitas feitas nas 

entrevistas, nas observações e nas consultas de documentos. Dessa forma, busca capturar os 

diversos pontos de vista dos indivíduos em uma organização, delinear o contexto e entender o 

desenrolar dos processos.  

Quanto ao Estudo de Caso, uma característica importante que reforça a escolha é a 

ênfase em compreender o que está acontecendo a partir da perspectiva do participante ou dos 

participantes do estudo. Esse tipo de pesquisa, para Yin (2010, p. 31) “é preferível quando 

questões do tipo „como‟ ou „por que‟ são apresentadas e quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes”. Assim, é útil quando o pesquisador, por razões práticas ou 

éticas, não pode realizar estudos experimentais. 

Conforme Yin (2010, p. 49), para os estudos de caso, cinco componentes são 

especialmente importantes: 

1. As questões de estudo; 

2.  As proposições, caso haja; 

3. As unidades de análise; 

4. A lógica que une os dados às proposições; 

5. Os critérios para interpretar as constatações. 

Igualmente, de acordo com o que expressa Severino (2007, p. 121), este trabalho 

trata de um estudo de caso único, pois se concentra em um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos. Significa que o fato escolhido deve ser apto 
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a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando inferências. Os 

objetivos aqui propostos aprofundam os fenômenos no contexto em que ocorrem os fatos 

relacionados à gestão estratégica de uma organização do serviço público, notadamente ligada 

à Segurança Pública. 

Cabe destacar, que no dizer de Cauchick Miguel (2010, p. 141), uma infinidade de 

fatores deve ser considerada na operacionalização do estudo de caso. “Primeiramente, a 

necessidade do uso de múltiplas fontes de evidências e do uso dessas fontes na análise dos 

dados”. Em termos de coleta de dados, existe a necessidade de uma definição de um protocolo 

de pesquisa.  

Completando o caminho para o alcance do que é pretendido pelo pesquisador, 

abordam-se os procedimentos técnicos. Nesse caso específico, trata-se de uma Pesquisa 

Bibliográfica e Documental, que segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 07) é “elaborada a 

partir de material já escrito”, ou seja, parte do que já foi publicado, que pode ser estabelecida 

por livros, artigos de periódicos e presentemente com o que é disponibilizado na Internet. É 

documental porque a construção do BSC ajustada à gestão estratégica da PMRN será 

desenvolvida a partir do atual plano estratégico 2010-2020 em vigência na instituição.  

 

 

5.2 CONSTRUÇÃO DE BSC E MAPA ESTRATÉGICO DA PMRN 

 

Para a construção do BSC, foram buscadas no embasamento teórico as sugestões de 

Kaplan e Norton (1997) e Niven (2005), que serão adaptadas na presente pesquisa e seguirão 

uma metodologia para edificação do BSC para uma organização do serviço público. Para tal 

intento, detalha-se a metodologia citada, apresentando a sua composição em quatro passos: 

  

1. Com base no Plano Estratégico 2010–2020 em vigência na PMRN, a apresentação 

da missão, visão, opções estratégicas e os objetivos estratégicos; 

2. Afirmação de perspectivas de desempenho a partir dos objetivos identificados; 

3. Consignação de relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos em cada 

uma das perspectivas;  

4. Constituição da proposta de BSC ajustada à gestão estratégica da PMRN e o 

respectivo mapa estratégico. 
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É necessário dizer que os dois primeiros passos utilizaram como fonte o 

planejamento estratégico da PMRN. As etapas subsequentes foram realizadas a partir do 

documento elaborado nos dois primeiros passos, o qual foi o seu ponto de partida, e 

fundamentou o roteiro específico de perguntas para uma entrevista de profundidade.  

 

 

5.3 CONDUÇÃO DA PESQUISA 

 

Para visualizar a pesquisa, a Figura 23 foi elaborada com base em Cauchick Miguel 

(2010), e concebe uma proposta de conteúdo e sequência para a condução de um estudo de 

caso. Esta é uma representação que permitiu o acompanhamento de todos os passos que 

compõem a sua feitura, o que consentiu acompanhar todo fluxo da pesquisa.  Observa-se, 

então, que duas partes compõem a coleta de dados.  

Na etapa III se realizou a pesquisa documental, cuja finalidade foi a obtenção de 

dados que foram primeiramente analisados. Na etapa VII se realizaram as entrevistas de 

profundidade, cujo objetivo foi discutir sobre o que foi analisado e fundamentou o 

desenvolvimento da construção do BSC adequado à PMRN. 

 

Definir caso/unidade 

de análise

Coleta de dados da 

primeira fase 

Análise da pesquisa 

documental

Elaboração do 

instrumento de coleta 

de dados

Validação do 

instrumento

Coleta de dados da 

segunda fase – Entrevistas 

de profundidade

Análise de dados das 

entrevistas de 

profundidade

Apresentação dos 

resultados e proposta do 

BSC para  a PMRN

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Etapa V

Etapa VI

Etapa VII

Etapa VIII

Etapa IX

Elaboração do relatório 

final

 
Figura 23: Representação da Pesquisa.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A seção seguinte apresentará a unidade de estudo da presente pesquisa. Nela estão 

contidos todos os detalhes importantes para sua identificação e obediência às normas que 

orientam um estudo de caso, uma vez que se fazem necessárias as questões e proposições, 

para ajudar a identificar as informações relevantes a ser coletada sobre o caso (YIN, 2010).  

 

 

5.4 A DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Conforme se expressa Cauchick Miguel (2010, p. 132), uma das primeiras tarefas no 

planejamento de um estudo de caso é “a escolha da unidade de análise, ou seja, do caso. No 

primeiro momento deve ser determinada a quantidade de casos únicos ou múltiplos casos, 

resultando em vantagens e dificuldades em cada um deles”.  

Nesta dissertação, o interesse do pesquisador em estudar um caso com a utilização do 

BSC em uma instituição pública, notadamente em Segurança pública, foi importante para a 

definição da unidade de análise. Tal fato se explica pelo interesse da instituição na gestão 

estratégica e pelo acesso facilitado do pesquisador às informações necessárias para a execução 

da pesquisa. 

O caso em análise nesta pesquisa foi a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Uma 

organização, que de acordo com o Art. 144 da Constituição Federal (1988), tem por função 

primordial a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública no Estado do Rio grande do 

Norte. Juntamente com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Técnico e 

Científico de Polícia, integra a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do 

Rio grande do Norte.  

Conforme PMRN (2009), é uma Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, 

integra o Sistema de Segurança Pública e da Defesa Social do Brasil. Seus integrantes são 

denominados Militares dos estados, assim como os membros do Corpo de Bombeiros Militar. 

Foi criada com o nome de Corpo Policial da Província, pela Resolução de 27 de junho de 

1834, em mensagem dirigida ao Conselho do Governo pelo Presidente Basílio Quaresma 

Torreão, da então Província do Rio Grande do Norte. Foi definitivamente organizada pela 

Resolução nº 26 de 04 de novembro de 1836, assinada pelo Governador JOÃO FERREIRA 

DE AGUIAR, com o efetivo de setenta homens.  

Desempenhou ao longo de sua história inúmeras missões no cenário nacional, dentre 

as quais se destacam o combate à Coluna Prestes, no Estado do Maranhão, e o combate à 
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Revolução Constitucionalista, no Estado de São Paulo. Em solo potiguar, são reconhecidos 

seus méritos na Defesa Territorial, Segurança Interna, Segurança Pública e Defesa Civil, 

especialmente na luta contra o cangaceirismo e às incursões no crime organizado.  

Com o passar do tempo a Corporação recebeu diversas denominações, tais como: 

Força Pública, Batalhão de Segurança, dentre outras. A atual designação de Polícia Militar 

somente foi dada após o final da Segunda Guerra Mundial. A sua missão constitucional, Art. 

144, é de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

desempenhada através do policiamento ostensivo. 

Atualmente a Polícia Militar do Rio Grande do Norte passou por uma reestrutura 

organizacional devido a transformação do Comando de Policiamento da Capital em Comando 

de Policiamento Metropolitano, e ampliação do Hospital da Policia Militar. Consta em sua 

estrutura organizacional, três grandes comandos: 

1. O  Comando de Policiamento do Interior - (CPI) formado pelo 2º BPM - 

Batalhão 30 de Setembro – Mossoró; 6º BPM - Batalhão Dinarte Mariz – Caicó; 7º BPM - 

Batalhão Cel. André Fernandes – Pau dos Ferros; 8º BPM – Nova Cruz; 10º BPM – Assu; 1ª 

Companhia Independentes de Polícia Militar – CIPM – Macau; 2ª CIPM – João Câmara; 3ª 

CIPM – Currais Novos; 4ª CIPM – Santa Cruz; 

2. Comando de Policiamento Rodoviário Estadual - (CPRE). 

No Governo do Monsenhor Walfredo Gurgel, quando a Polícia Militar era 

comandada pelo General Benedito Celso de Camargo Pereira, foi criado o Núcleo de Trânsito. 

O Núcleo começou os seus trabalhos ostensivos sob o comando do Tenente PM Iderval 

Germano da Costa; sendo depois transformado em Companhia de Trânsito e Operações de 

Choque, comandada pelo mesmo oficial, então promovido ao posto de Capitão PM. 

Posteriormente, ocorreu o desmembramento das funções e a Companhia de Trânsito seguiu 

sua missão de policiar apenas o tráfego de veículos e pedestres. 

Como o desenvolvimento da Polícia Militar, aquele embrião gerado na década de 

setenta se transformou no Batalhão de Polícia de Trânsito tendo sido designado seu primeiro 

comandante, o Tenente-coronel – TC PM Amauri Oliveira de Queiroz, que comandou o 

BPTran até 1996.  Em 2 de janeiro de 1997 assumiu o comando o TC PM Ricardo Luiz de 

Albuquerque Costa, filho do Cel. PM Iderval Germano da Costa, primeiro comandante, e que 

emprestou seu nome para o BPTran. 

Em 2002, o Governo do Estado criou na estrutura organizacional da Polícia Militar o 

Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), responsável pela execução do policiamento 

rodoviário estadual e urbano da capital e interior do Estado. 
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3. O Comando de Policiamento Metropolitano – (CPM), formado pelo  1º 

Batalhão de Polícia Militar – (BPM), Batalhão Felipe Camarão; 3º BPM - Batalhão 

Trampolim da Vitória; 4º BPM - Batalhão Potengi; 5º BPM – Batalhão Câmara Cascudo; 9º 

BPM; 11º BPM; Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE; Companhia de 

Operações Especiais - COE; Esquadrão de Polícia Montada - Esquadrão João Fernandes de 

Almeida; Companhia Independente de Proteção ao Turismo - CIPTur; Companhia de Polícia 

Feminina - CPFem; Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta - ROCAM; Companhia 

Independente de Proteção Ambiental - CIPAM. 

O CPM tem a responsabilidade do cumprimento da missão constitucional através do 

policiamento ostensivo nas cidades de Natal; São Gonçalo do Amarante; Extremoz; Ceará 

Mirim; Macaíba; Vera Cruz; Monte Alegre; Parnamirim e São José de Mipibu;   

Além dos grandes comandos operacionais, existem os órgãos de direção como a 

Diretoria de Ensino (DE); A Diretoria de Saúde (DS); Diretoria de Apoio Logístico (DAL); A 

Diretoria de Finanças (DF); Diretoria de Pessoal (DP). Consta hoje em seu efetivo, conforme 

Diretoria de Pessoal – DP (2010), 12.000 (doze mil) policiais militares divididos 

hierarquicamnte conforme quadro abaixo. 

 

 
 

Posto/graduação Quantidade 

Coronel  24 

Tenente coronel 48 

Major 81 

Capitão 150 

1º Tenente 73 

2º Tenente 164 

Aspirante - 

Subtenente 96 

1º Sargento 272 

2º Sargento 446 

3º Sargento 599 

Cabo 903 

Soldado 6096 

Efetivo total 8952 

Quadro 10: Efetivo da PMRN. 

Fonte: Diretoria de Pessoal PMRN (2010). 
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Comissões

Aj Geral

Cia de 
Comando

Gab Cmt Geral

Cmt Geral

Subcmt e 
ChEMG

2ª Seção

3ª Seção

4ª Seção

1ª Seção

5ª Seção

CPRECPMDPDECESDAL DSDFCPI

CPFEMROCAM11º BPM9º BPM5º BPM4º3º BPM1º BPM BOPE 7º BPM7º BPM6º BPM2º BPM 10º BPM 2ª CIPM

4º DPRE3º DPRE2º DPRE1º DPRE 5º DPRE

Figura 24: Organograma da PMRN. 

Fonte: PMRN (2010). 
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5.5 COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2008), é nessa etapa que se inicia a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de dados 

previstos, ou seja, é a parte em que será feita a pesquisa de campo propriamente dita. 

Para Cauchick Miguel (2010, p. 52), a construção da realidade objetiva da pesquisa 

“ocorre pela perspectiva do pesquisador, fundamentada na revisão bibliográfica, e pela 

realidade subjetiva dos indivíduos capturada de múltiplas fontes de evidências no ambiente 

natural da investigação”. Para tal intento, as formas de capturar toda essa complexidade são as 

entrevistas estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas, a observação participante ou 

não participante.  

De acordo com Yin (2010, p. 133), “a entrevista é uma das fontes mais importantes 

de informação para o estudo de caso”. Isso tem significado que durante o processo de 

entrevista existem duas tarefas: 

1. Seguir sua própria linha de investigação, como refletida pelo protocolo do 

estudo de caso; 

2. Formular questões verdadeiras (conversacionais), de maneira imparcial, para 

que sirvam às necessidades de sua linha de investigação. 

 

Neste estudo, é importante especificar a entrevista, que segundo Severino (2007, p. 

124), é a técnica de coleta de informações sobre determinado assunto, diretamente solicitadas 

aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador, que visa 

apreender o que o pesquisado pensa, representa, faz e argumenta.  

Entretanto, a coleta de dados está relacionada com o problema, a hipótese ou os 

pressupostos da pesquisa e almeja obter elementos para que os objetivos propostos na 

pesquisa possam ser alcançados. Destarte, com questões direcionadas e previamente 

estabelecidas, com determinada articulação interna. Assim, nesta pesquisa foram utilizadas 

entrevistas de profundidade e semiestruturada para esclarecer informações que não foram 

extraídas pela análise documental em si.  

Essa maneira é apoiada por Yin (2010, p. 135), quando alerta que em estudo de caso, 

“uma abordagem razoável é corroborar os dados da entrevista com informações de outras 

fontes”. Essas informações, citando a presente pesquisa, foram fundamentais para a 

construção do mapa estratégico da instituição e refletem a estrutura do BSC e do mapa 

propostos como resultado final.  
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Para preenchimento da lacuna que os documentos apresentam em relação aos fatos 

correntes, buscou-se, então, os dados extraídos de pessoas, o que permitiu a produção de 

novas informações. A intenção foi investigar informações a respeito de temas centrais à 

construção BSC da PMRN, discutidos com os entrevistados objetivamente, compreendendo:  

1. A avaliação da classificação dos objetivos em cada uma das perspectivas;  

2. O balanceamento dos objetivos entre as perspectivas propostas;  

3. A criação de novas perspectivas, se necessária; 

4. As relações de causa e efeito entre objetivos e perspectivas. 

 

 

5.6 FONTES DE EVIDÊNCIAS 

 

A evidência do estudo de caso pode vir de várias fontes. As mais comumente 

utilizadas são as evidências de fontes documentais, de registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. A utilização dessas diversas 

fontes de evidências é responsável pela significância e confiabilidade dos resultados do estudo 

de caso. (YIN 2010, p. 125). 

Em uma visão geral do autor, no estudo de caso, a coleta de dados deve seguir uma 

sistemática, e dessa dependerá a qualidade dos resultados obtidos, principalmente ao se 

utilizar da triangulação de dados, ou seja, se seguirem um fundamento lógico na coleta de 

dados na busca de correlações ou conexões entre os fatos.  Os princípios dessa sistemática 

envolvem a utilização de:  

1. Múltiplas fontes, ou seja, evidências de duas ou mais fontes, e que convergem em 

relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas; 

2. Um banco de dados do caso, ou seja, uma reunião formal de evidências distintas a 

partir do relatório final do estudo de caso; 

3. Interseção de evidências, que significa as conexões explícitas entre as questões 

levantadas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou.  

Para este estudo de caso, foram utilizadas três fontes de evidências na coleta de 

dados:  

1) Documento formal do planejamento estratégico; 

2) Entrevistas de profundidade; 

3) Observação direta. 



121 
 

Para participarem da entrevista de profundidade foram escolhidos 05 (cinco) 

policiais militares posicionados no nível superior e estratégico da unidade estudada e que 

estão envolvidos nas áreas administrativas, representados pelo Comandante Geral e 

Subcomandante da PMRN, o Comandante do CPM, o Diretor de Finanças e o Diretor de 

Pessoal.  

 

 

5.7 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Para apreender as percepções dos participantes sobre as relações da causa e efeito 

entre os fins em cada uma das perspectivas indicadas para a construção e validação do mapa 

estratégico da instituição, foi utilizado o instrumento de coleta de dados, que a partir dele, 

houve alterações na composição inicialmente apresentada aos entrevistados. 

A coleta de dados se utilizou do instrumento que se compõe de uma carta de 

apresentação da pesquisa, cuja finalidade é explicar sobre os mapas estratégicos; os objetivos 

estratégicos do PMRN apresentados através de uma relação; uma sugestão inicial de BSC 

indicada pelo pesquisador, apoiada pela pesquisa documental e discutida com os 

entrevistados, e que apresentou os respectivos objetivos estratégicos organizados em cada 

uma das perspectivas consideradas.  

Consta também de um esquema de mapa estratégico do BSC sugerido pelo 

pesquisador, porém sem a visibilidade das relações de causa e efeito. Nesse esquema, foram 

apontadas as relações da causa e efeito pelos próprios entrevistados, cujo início se deu de 

baixo para cima, a partir da última perspectiva, sendo captada, então, a percepção das relações 

entre os objetivos e cada perspectiva, apresentadas através de setas. 

Depois de apresentada a proposta obtida através da análise documental, se realizou a 

entrevista de profundidade. Contudo, teve-se o cuidado para não impor o ponto de vista do 

pesquisador e dificultar a captura dos diversos pontos de vista dos indivíduos da organização. 

Desse modo, atendeu-se a recomendação de Cauchick Miguel (2010, p. 52), que “a entrevista 

semiestruturada acata melhor as pretensões da investigação de característica qualitativa”. 

Porém, para garantir o embasamento, ela teve o seu desenvolvimento a partir do referencial 

teórico. 
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5.8 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

  

Segundo Cauchick Miguel (2010, p. 136), a partir do conjunto de dados coletados, 

considerando as múltiplas fontes de evidência, “o pesquisador deve produzir uma espécie de 

narrativa geral do caso, embora que nem tudo colhido deva ser incluído no relatório final”. 

Isso significa dizer que foi preciso fazer uma redução dos dados de tal maneira, que foi 

inserido apenas aquilo que é essencial e tem estreita relação com os objetivos e constructos da 

pesquisa. 

Na visão de Yin (2010, p. 154), “a análise de dados consiste no exame, na tabulação, 

no teste ou nas evidências recombinadas de outra forma, para tirar conclusões baseadas 

empiricamente”. Toda análise, então, seguiu uma estratégia geral, definindo as prioridades 

para o que analisar e por que.  

Para isso, foi seguido o que Severino (2007, p. 121) recomenda em relação aos dados 

em estudo de caso, que devem ser coletados e registrados com o necessário rigor seguindo 

todos os procedimentos da pesquisa de campo. Assim, foram trabalhados, mediante análise 

rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados. 

Para a análise, conforme (YIN, 2010), quatro são as estratégias utilizadas: 

 

1) Contar com as proposições teóricas, que significa que os objetivos originais e o 

projeto para o estudo de caso foram baseados, presumidamente nessas proposições que, 

por sua vez refletem um conjunto de questões de pesquisa, revisões de literatura e novas 

hipóteses e teorias; 2) Desenvolver descrições de caso. É menos preferível, servindo de 

alternativa quando não se tem um referencial teórico. Buscam-se identificar ligações 

causais entre variáveis e eventos observados e ou registrado quando do levantamento de 

campo; 3) Usar dados qualitativos e quantitativos. Significa que, submetendo os dados 

quantitativos às análises estatísticas ao mesmo tempo em que os dados qualitativos, 

permanecem, apesar disso, centrais a todo o estudo caso; 4) Examinar as explanações 

rivais, que consiste em tentar definir e testar estas explanações, geralmente funciona com 

as três anteriores: as proposições teóricas iniciais podem ter incluído hipóteses rivais; as 

perspectivas contrastantes dos participantes podem produzir estruturas descritivas rivais, 

conforme segunda estratégia; e os dados de comparação podem cobrir condições rivais a 

serem examinadas, como parte do uso de dados quantitativo e qualitativo, de acordo com 

a terceira estratégia.  

 

 

Portanto, qualquer uma dessas estratégias poderia ter sido usada para praticar as 

cinco técnicas específicas da análise do estudo de caso: a combinação de padrão, construção 

da explanação, análise de séries temporais, os modelos lógicos e a síntese cruzada dos casos. 

Porém, nesta pesquisa, a aplicação do modelo teórico do BSC em uma organização do serviço 

público, cujas informações foram obtidas através das fontes de evidências documentais e 



123 
 

entrevistas, caracterizam a estratégia baseada na proposição teórica inicial, com a técnica de 

análise de dados de explanação, cujo objetivo foi analisar os dados do estudo de caso 

construindo uma explanação sobre o caso em questão. Conforme Yin (2010, p. 171), essa 

técnica versa em elucidar um fenômeno, o que significa estipular um conjunto de elos causais 

desse em relação ao seu contexto real.  

 

 

5.9 A APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DOCUMENTAL, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS  

 

Dando prosseguimento ao que está previsto para a condução da pesquisa, apresenta-

se nesta seção a análise e discussão dos resultados, cuja base tem origem no procedimento de 

coleta de dados. Assim, o processo de construção do BSC e do Mapa estratégico adaptado 

para a PMRN, uma empresa pública. 

Para tal fim, as etapas foram divididas em número de quatro, sendo que a primeira e 

a segunda tratam da pesquisa documental. A terceira e quarta etapas aqui descritas abordam as 

entrevistas de profundidade. Sendo assim, são apresentados na sequência os resultados 

conseguidos nas respectivas fases.  

 

 

5.9.1 Elementos Estratégicos da PMRN 

 

Consultando o Planejamento Estratégico da PMRN para o período 2010-2020, cuja 

finalidade foi colher informações que fundamentem a presente pesquisa na consecução dos 

seus objetivos que incluem a construção do BSC e do Mapa Estratégico da PMRN, sendo 

apresentadas a missão da corporação e sua visão de futuro, opções estratégicas e objetivos 

estratégicos. Estes itens são essenciais para o prévio desenvolvimento do BSC e do Mapa 

estratégico. 

Antes, porém, é importante citar que a PMRN acompanha através do Conselho 

Nacional de Comandantes Gerais, constituído na data de 12 de fevereiro de 1993, que de 

acordo com seu Estatuto, é sem fins lucrativos, de caráter permanente e com sede na Capital 
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do Estado-Membro de seu presidente, representativa dos interesses comuns das Polícias 

Militares e de Corpos de Bombeiros Militares.  

Isso significa que o desenvolvimento e o aprimoramento da gestão estratégica 

passam pelo entendimento de que as polícias militares, embora tenham suas especificidades 

regionais, obedecem ao mesmo princípio constitucional e administrativo, comungando as 

mesmas responsabilidades e o mesmo negócio. Destarte, os objetivos se tornam comuns para 

as corporações policiais militares do Brasil.  

Nesta pesquisa, efetuou-se a análise dos elementos que compõem o plano estratégico 

para, em seguida, serem estabelecidas perspectivas estratégicas de desempenho e as relações 

de causa e efeito entre os objetivos estratégicos e as perspectivas, que, por sua vez, 

representadas graficamente, expõem o mapa que leva a instituição a realização de sua missão. 

Porém, para o processo de construção do BSC, se fez necessário uma concentração na análise 

e na revisão dos elementos que compõem o plano estratégico e alinhá-los à ótica do BSC.  

O plano estratégico da PMRN apresenta a Missão, Visão, Valores, Fatores Críticos 

de Sucesso, Políticas Corporativas, Estratégia, Cenários Prospectivos, Objetivos e Iniciativas 

estratégicas.  

 

 

5.9.1.1 A missão da PMRN  

 

Gerar a segurança, a qualidade de vida e a cidadania através da prevenção e repressão 

imediata da criminalidade e da violência, respeitando os direitos humanos e valorizando a 

participação comunitária.  

 

 

5.9.1.2 A visão de futuro da PMRN 

 

Focada em uma grande conquista estratégica e no cumprimento de sua Missão, a 

PMRN estará orientada, até o ano de 2020, na seguinte Visão de Futuro:  

Ser distinguida como instituição policial moderna e de referência na Região Nordeste 

no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, na interação com a comunidade, na 
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prevenção e na repressão imediata da criminalidade e da violência e no zelo da qualidade de 

vida e profissional de seus integrantes.  

 

 

5.9.1.3 As opções estratégicas para 2010-2020  

 

As opções estratégicas representam os principais temas estratégicos considerados 

pela instituição sob os quais foram formulados seus objetivos e suas estratégias, que 

compõem os pilares do seu plano estratégico. No cumprimento de sua Missão e realização da 

Visão de futuro e em consonância com as oportunidades e ameaças que o ambiente externo 

evidencia, a PMRN concentrará seus esforços no horizonte 2010-2020, seguindo as seguintes 

orientações estratégicas básicas:  

1. Considerando que o período compreendido entre o ano de 2010 e 2020 se 

notabiliza pela realização de uma copa do mundo na cidade de Natal/RN, a Polícia Militar do 

Estado do Rio Grande do Norte tem o objetivo de regular seus investimentos e atenção na 

melhoria da Segurança Pública; 

2. A oferta de programas em nível de educação continuada e demais modalidades de 

treinamento, bem como de serviços, de acordo com as necessidades específicas e/ou 

oportunidades que se façam presentes. 

 

 

5.9.1.4 Os objetivos estratégicos da PMRN 

 

O esforço estratégico da PMRN no período de 2010-2020 se concentra em três 

importantes áreas estratégicas relacionadas à oferta de serviços, à ação junto à sociedade, ao 

desenvolvimento de suas competências internas e à gestão e desempenho organizacional:  

 

1. Gestão Institucional; 

2. Prestação do Serviço Público; 

3. Situação da Segurança Pública. 

 

Desse modo, são descritos cada objetivo estratégico, observando cada área estratégica 

específica: 
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Gestão Institucional 

 

1. Assegurar os recursos orçamentários necessários; 

2. Garantir a aplicação financeira dos recursos orçamentários; 

3. Aprimorar a gestão dos recursos humanos; 

4. Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos;  

5. Evoluir o conhecimento técnico-científico em segurança pública; 

6. Efetivar as medidas disciplinares e correcionais; 

7. Gerar a motivação dos recursos humanos; 

8. Aprimorar a gestão logística; 

9. Implementar a gestão estratégica; 

10. Assegurar as informações necessárias à tomada de decisão.  

  

Prestação de Serviço Público 

 

11. Promover as estratégias de policiamento comunitário; 

12. Aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo; 

13. Aumentar a capacidade de resposta imediata.  

 

Situação da Segurança Pública 

 

14. Promover o respeito aos direitos humanos e garantias constitucionais; 

15. Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população; 

16. Aumentar a confiança da população em relação à polícia militar;  

17. Elevar a sensação de segurança da população. 

 

  

5.10 CLASSIFICANDO OS OBJETIVOS NAS PERSPECTIVAS DO MODELO 

GENÉRICO DO BSC 

 

O planejamento Estratégico para o período 2010-2020 da PMRN apresenta dezessete 

objetivos estratégicos envolvendo as três importantes áreas da Gestão Institucional; Prestação 

de Serviços e Situação da Segurança Pública. Então, é com a finalidade de classificar os 
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objetivos nas perspectivas estratégicas, ou de adicionar outra perspectiva para atendê-los, que 

se buscará a relação de cada um deles aos temas estratégicos correspondentes em cada uma 

das perspectivas do modelo BSC.  

Portanto, com base no modelo genérico do mapa estratégico Kaplan e Norton (2004), 

foram classificadas os objetivos estratégicos da instituição nas quatro perspectivas do BSC. 

Para tal, é fundamental fazer a associação de cada um dos objetivos às áreas estratégicas da 

instituição e respectivos temas.  

Assim, cada um dos objetivos foi classificado na perspectiva que melhor está 

identificado. Desse modo, para permitir a visualização da classificação e distribuição dos 

objetivos nas perspectivas do modelo BSC, apresenta-se abaixo o quadro 11, elaborado de 

acordo com o que preceitua Kaplan e Norton (2004). 

 

Perspectiva Tema Estratégico Objetivo Estratégico 

Financeira 

Orçamento 1.  Assegurar os recursos orçamentários necessários. 

Produtividade 
2.  Garantir a aplicação financeira dos recursos 

orçamentários. 

Clientes 

Efetividade 
14.  Promover o respeito aos direitos humanos e garantias 

constitucionais. 

Qualidade do serviço 

15.  Melhorar a qualidade dos serviços prestados a 

população. 

16.  Aumentar a confiança da população em relação à 

Polícia Militar. 

Imagem 17.  Elevar a sensação de segurança da população. 

Processos 

Internos 

Excelência na Gestão 

8. Aprimorar a gestão logística. 

9. Implementar a gestão estratégica.  

10. Assegurar as informações necessárias à tomada de 

decisão. 

Relacionamento com 

o cidadão 

11. Promover as estratégias de policiamento comunitário. 

Gestão de operações 
12. Aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo. 

13. Aumentar a capacidade de resposta imediata. 

Aprendizado e 

crescimento 

Capital Humano 

3. Aprimorar a gestão dos recursos humanos. 

4. Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos. 

6. Efetivar as medidas disciplinares e correcionais. 

7. Gerar a motivação dos recursos humanos. 

Capital da 

informação 

5. Evoluir o conhecimento técnico-científico em 

segurança pública. 

Quadro 11: Classificação dos objetivos estratégicos da PMRN, conforme Modelo Genérico de BSC de 

Kaplan e Norton (2004). 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A classificação dos objetivos estratégicos na perspectiva financeira se deu no 

enquadramento do modelo genérico, ainda, sem levar em conta que se trata de organização do 
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serviço público. Na perspectiva financeira, estão classificados os objetivos 2 e 1, que estão 

associados ao tema de produtividade.  

Continuando com os elementos colhidos na pesquisa, encontram-se na Perspectiva 

Clientes, identificados com os temas estratégicos que compõem a proposição de valor, 

constando no quadro 11, os objetivos estratégicos 14, 15, 16, 17, que representam temas como 

efetividade, a qualidade e excelência dos serviços prestados aos clientes, e a imagem da 

instituição. Nessa representação, o objetivo nº 14, fomentar o respeito aos direitos humanos e 

garantias institucionais, direciona a PMRN a agir com respeito ao ordenamento jurídico e ao 

ser humano, estabelecendo através das suas ações um relacionamento de parceria com a 

sociedade de forma efetiva. 

O objetivo nº 15 e o objetivo nº 16, melhorar a qualidade dos serviços prestados a 

população e aumentar a confiança da população em relação à Polícia Militar, enquadram-se 

na perspectiva clientes, cujo tema estratégico é a qualidade dos serviços, atributo importante, 

pois reflete a proposta de valor da instituição para a comunidade. O objetivo 17 preenche para 

o tema estratégico Imagem da perspectiva cliente, que para ser alcançado faz uso de 

estratégias que estão inteiramente coligadas às atuações de apoio à imagem da corporação 

perante o seu cliente, a sociedade. 

Quanto à perspectiva dos processos internos, representa o que a PMRN precisa fazer 

para cumprir a proposição de valor relacionada aos clientes. Esses objetivos estratégicos 

apresentam os três temas da perspectiva do mapa estratégico: a excelência na gestão; o 

relacionamento com o cidadão; e a gestão operacional da instituição, conforme o quadro 11. 

Estão classificados nessa perspectiva, cujo tema estratégico é gestão de clientes, os objetivos 

estratégicos nº 8, aprimorar a gestão logística, o nº 9, implementar a gestão estratégica e, o nº 

10, garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

Continuando com a classificação, tem-se no objetivo nº 11, fomentar as estratégias 

de policiamento comunitário, a identificação com o tema gestão da inovação. Quanto ao tema 

gestão de operações, enquadram-se os objetivos nº 12 e o nº 13, otimizar o policiamento 

ostensivo preventivo e ampliar a capacidade de resposta imediata. Isso significa melhorias nos 

processos que envolvem atendimento à população, tais como maior visibilidade do seu 

aparato operacional e maior acessibilidade aos serviços oferecidos. Desse modo, se 

identificam com os processos críticos, nos quais, a PMRN deve ser excelente para o alcance 

do que propõe em termo de valor em relação à sociedade. 

Identificando os objetivos estratégicos da PMRN, nº 3, nº 4, nº 6, nº 7 e nº 5, 

compõem a perspectiva de aprendizado e crescimento, os quais estão associados ao temas 
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estratégicos capital humano e capital da informação, respectivamente. Ao tema estratégico 

capital humano, estão classificados o objetivo nº 3, aprimorar a gestão dos recursos humanos, 

o nº 4, fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos, o nº 6, incrementar atividades 

disciplinares correcionais e o nº 7, promover a motivação dos recursos humanos. Com a 

adição do objetivo nº 5, estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública 

observa-se que se busca alcançar não apenas a evolução dos executores, mas envolve o 

aumento na capacidade de gestão dos condutores da PMRN.  

 

 

5.11 A PROPOSTA INICIAL DE BSC PARA A PMRN 

 

Visando classificar os objetivos estratégicos da PMRN nas quatro perspectivas 

estratégicas de desempenho do BSC, motivou primeiramente uma proposta apresentada e 

discutida com os entrevistados. Assim, para dispor cada um dos objetivos nas perspectivas 

apresentadas nessa proposta, conforme quadro 12, procurou-se identificar esses objetivos com 

pelo menos um dos temas apresentados em cada uma das perspectivas do BSC. 
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PROPOSTA INICIAL DO BSC GENÉRICO – PMRN  
Áreas Estratégicas do Plano 

da PMRN 

Perspectivas Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos  

Financeira 
Orçamento 1. Assegurar os recursos orçamentários necessários. 1. Gestão Institucional 

Produtividade 2. Garantir a aplicação financeira dos recursos orçamentários 1. Gestão Institucional 

Clientes 

Efetividade 14. Fomentar o respeito aos direitos humanos e garantias constitucionais. 
3. Situação da Segurança 

Pública 

Qualidade do serviço 

15. Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. 
3. Situação da Segurança 

Pública 

16. Aumentar a confiança da população em relação à polícia militar. 
3. Situação da Segurança 

Pública 

Imagem 17. Elevar a sensação de segurança da população. 
3. Situação da Segurança 

Pública 

Processos Internos 

Excelência na Gestão  

8. Aprimorar a gestão logística 1. Gestão Institucional 

9. Implementar a gestão estratégica  1. Gestão Institucional 

10. Garantir as informações necessárias à tomada de decisão.  1. Gestão Institucional 

Relacionamento com o 

cidadão 
11. Promover as estratégias de policiamento comunitário.  

2. Prestação de Serviço Público 

Gestão de operações 
12. Aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo. 2. Prestação de Serviço Público 

13. Aumentar a capacidade de resposta imediata.  2. Prestação de Serviço Público 

Aprendizado e 

Crescimento 
Capital Humano 

3. Aprimorar a gestão dos recursos humanos. 1. Gestão Institucional 

4. Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos. 1. Gestão Institucional 

6. Efetivar as medidas disciplinares e correcionais. 1. Gestão Institucional 

7. Gerar a motivação dos recursos humanos. 1. Gestão Institucional 

Capital da informação 5. Evoluir o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública.  1. Gestão Institucional 

Quadro 12: Classificação dos objetivos estratégicos da PMRN, conforme modelo genérico de BSC, respeitando a área estratégica específica. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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5.12 AJUSTANDO A CONSTRUÇÃO DO MODELO DO BSC PARA A PMRN  

 

A seção anterior tratou de mostrar a coleta da pesquisa documental, o que 

caracterizou o ponto de partida para a construção do BSC da PMRN conforme o modelo 

genérico de Kaplan e Norton (2004). Essa construção contendo as quatro perspectivas, 

Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento, foi exposta aos 

entrevistados na segunda fase da coleta de dados, por ocasião das entrevistas de profundidade.  

O resultado desse processo, conforme se vê na Figura 25, foi a mudança do nome da 

perspectiva cliente para sociedade que, por se tratar de um empresa pública, foi posta na 

posição superior de recebedor dos atos e ações. Isso se justifica porque a realização da missão 

e o alcance da visão da satisfação das necessidades dos atores incluídos nessa perspectiva. 

 

 

PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO PARA A PMRN

Sociedade

Processos 

Internos

Aprendizado 

e crescimento

Financeira Objetivo 1 Objetivo 2

Objetivo 14

Objetivo 17

Objetivo 15

Objetivo 16

Objetivo 8

Objetivo 12Objetivo 11 Objetivo 13

Objetivo 9 Objetivo 10

Objetivo 3 Objetivo 5

Objetivo 7

Objetivo 4

Objetivo 6

 
Figura 25: Configuração inicial do Mapa estratégico da PMRN. 

Fonte: Elaboração do autor.  
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Como se observa, a perspectiva financeira passou a exercer o papel de facilitador 

para as perspectivas aprendizado e crescimento e processos internos.  Tal posição se configura 

porque o sucesso a ser medido neste caso é o grau de eficácia e eficiência com que a PMRN 

atende às necessidades de seus públicos, através da definição de objetivos palpáveis para os 

atores envolvidos no processo. As considerações financeiras podem cumprir um papel 

favorecedor ou inibidor, mas raramente serão os objetivos básicos para a corporação. 

Sendo assim, o que precisa ser observado na construção do BSC da PMRN, conforme 

Figura 25, é a busca pelo equilíbrio e balanceamento entre as perspectivas, cuja representação 

se dá através dos seus objetivos, que depois de analisados e discutidos com os entrevistados as 

relações de causa e efeito, deram a forma do seu mapa estratégico.  

 Desse modo, foram distribuídos quatro objetivos para a perspectiva sociedade; seis 

objetivos para a perspectiva processos internos; cinco objetivos para a perspectiva 

aprendizado e crescimento também com quatro objetivos; e a perspectiva aprendizado e 

crescimento, com três objetivos. A perspectiva financeira, que funcionará como 

impulsionador tem dois objetivos importantes a serem alcançados. 

Esse formato levou-se em conta que a PMRN é uma instituição pública e abrange um 

conjunto amplo e diversificado de missões, o que significa definir o seu impacto social e seus 

objetivos maiores de maneira diferente, que para realizar a sua função social é preciso observar 

a efetividade, com qualidade na prestação dos serviços e com o menor consumo de recursos 

possíveis. De tal modo, para uma proposta definitiva foi preciso uma maior discussão com os 

membros que compõem o nível estratégico da corporação, os quais supriram a necessidade 

através das entrevistas realizadas e deram início à proposta definitiva do BSC para a PMRN.  

 

 

5.12.1 Construção do Mapa Estratégico da Polícia Militar do Rio Grande do Norte 

 

Nesta seção aborda-se a edificação do mapa estratégico da PMRN, cujo início é visto 

na Figura 26, que segundo o pensamento de Kaplan e Norton (2008, p. 100), “descreve o 

processo de criação de valor por meio de uma série de relações de causa e efeito entre os 

objetivos das quatro perspectivas do Balanced Scorecard”. É o Significado de que a lógica da 

estratégia mostra com clareza os objetivos dos processos internos críticos que criam valor e os 

ativos intangíveis para respaldá-los, ou seja, o BSC traduz os objetivos do mapa estratégico 

em indicadores e metas.  
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Figura 26: Proposta do Mapa Estratégico da PMRN. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

 

Assim, cumpre-se o que determina o modelo proposto de BSC, no qual o mapa tático 

visualiza a estratégia em uma única página e como os objetivos nas quatro perspectivas se 

integram e se combinam para descrevê-la, cujo intento final, como de qualquer organização, 

conforme Kaplan e Norton (2008, p. 100) “é criar valor duradouro para os acionistas (setor 

privado) ou partes interessadas (setor público). 

Desse modo, também é atendido o que prescrevem Kaplan e Norton (2004, p. 57), 

quando afirmam que “cada empresa deve adaptar o mapa estratégico ao seu conjunto de 



134 
 

objetivos estratégicos”. Neste caso específico, os objetivos foram determinados no processo 

de elaboração do planejamento estratégico da própria PMRN, fazendo com que as etapas 

anteriores do processo de construção do BSC já estivessem cumpridas. Além disso, é 

conveniente ressaltar a importância da missão, que no BSC voltado para o setor público, vem 

no topo para orientar as medidas de desempenho que conduzam para o seu cumprimento. 

Segundo Niven (2005, p. 359) “é a missão que comunica a todas as pessoas a razão 

da existência da organização e o que ela está lutando para alcançar”. De tal modo, vale 

lembrar que a missão da PMRN é gerar a segurança, a qualidade de vida e a cidadania através 

da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, respeitando os direitos 

humanos e valorizando a participação comunitária.  

Igualmente, a parte anterior mostrou que as perspectivas sociedade, processos 

internos, aprendizagem e crescimento e a financeira representam o que é denominada de uma 

proposta de BSC para a PMRN, já representada no mapa, Figura 26.  

Mas, essa proposição deixou lacunas nas relações de causa e efeito entre os objetivos 

estratégicos, que necessitam ser preenchidas. Para tal, foi preciso observar o mapa proposto e 

a disposição dos objetivos estratégicos nas suas perspectivas. Relembrando que a relação de 

causa e efeito, por se tratar do serviço público, é estabelecida a partir da perspectiva 

financeira, passando pela perspectiva aprendizado e crescimento, pela perspectiva processos 

internos até alcançar a perspectiva sociedade. 

 

 

5.12.2 Relações de causa e efeito dos Objetivos Estratégicos da PMRN  

 

O conjunto de hipóteses de causas e efeito representa a estratégia, expressa por uma 

sequência de afirmativas de se-então. Isso significa que um scorecard bem elaborado deve 

contar a história da estratégia da unidade de negócios através desse encadeamento de causa e 

efeito. Assim, o sistema de mensuração deve explicitar as relações (hipóteses) entre os 

objetivos nas diversas perspectivas, de modo que possam ser gerenciadas e validadas.  

Nesse direcionamento, buscou-se através da Figura 26, identificar e tornar explícita a 

sequência de hipóteses sobre as relações de causa e efeito entre as medidas de resultado e os 

vetores de desempenho desses resultados. Observa-se que essas relações acontecem entre os 

objetivos da perspectiva financeira e os objetivos da perspectiva do aprendizado e 
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crescimento, que se relaciona com os objetivos da expectativa dos processos internos até 

alcançar a perspectiva sociedade.  

 

 

5.12.3 Relação de Causa e Efeito da perspectiva financeira 

 

É nesta que se principia o cumprimento da estratégia da corporação. Significa dizer, 

que o mapa estratégico estruturado deve explicitar as hipóteses que foram levantadas pelos 

gestores da organização sobre os relacionamentos de causas e efeito entre as ações e a 

estratégia, levando-se em conta a condição de empresa pública que a PMRN está investida. 

 

 

Figura 27: Relações de causa e efeito estabelecidas da perspectiva financeira. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Observando a disposição dos objetivos da perspectivas financeira, constata-se um 

número de cinco relações de causa e efeito com os objetivos estratégicos da perspectiva 

aprendizado e crescimento, Figura 27. Começando pelo objetivo 1, assegurar os recursos 

orçamentários, que se relaciona com objetivo 2, garantir a aplicação financeira dos recursos 

orçamentários, ambos da mesma perspectiva. 
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De acordo com os respondentes, essa reação de causa e efeito surge quando se 

identifica as fontes orçamentárias e extraorçamentárias e, de forma seguida se faz a destinação 

para o que se pretende executar na corporação. De tal modo, esse relacionamento mostra que 

por um lado é preciso garantir as receitas, pois sem esses recursos fica impossibilitado o 

desenvolvimento dos demais objetivos. Por outro lado, se faz necessário otimizar a execução 

e o seu controle financeiro.  

Os entrevistados apontaram a relação causa e efeito entre o objetivo estratégico 2, 

garantir a aplicação financeira dos recursos orçamentários e a perspectiva Aprendizado e 

Crescimento como crucial para o desempenho da corporação em sua estratégia, pois é das 

pessoas que compõem a instituição que as ações surgirão para o alcance da missão. Então, 

com o objetivo estratégico 3, aprimorar a gestão dos recursos humanos, se estabelece 

mecanismos de controle que garantam que os policiais militares estejam aptos técnica e 

fisicamente para o exercício de suas atividades, bem como dispor de sistemas de informação 

que permitam a gestão dos subprocessos recrutamento, seleção, aprimoramento e recompensa. 

Nessa mesma direção, observação a relação entre o objetivo estratégico 2 garantir a 

aplicação financeira dos recursos orçamentários e o objetivo estratégico 4, fortalecer o 

desenvolvimento dos recursos humanos, que de acordo com os respondentes, tem o 

significado de atingir os efeitos do desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida e 

condições de trabalho do efetivo da PMRN, como também ampliar a capacitação dos policiais 

militares para atuação em eventos de dimensões maiores e especiais. 

Na mesma ordem, apresenta-se o objetivo 2, garantir a aplicação financeira dos 

recursos orçamentários e a relação com o objetivo 5, estimular o desenvolvimento técnico-

científico em segurança pública. Tal ligação para os entrevistados denota a disposição da 

corporação em estimular especificamente o desenvolvimento técnico-científico em segurança 

pública e o fortalecimento do processo de capacitação continuada dos efetivos em todos os 

níveis, pois há também a necessidade de capacitar os oficiais em gestão da informação, 

governança corporativa e planejamento. 

Quanto à relação estabelecida entre o objetivo 2, garantir a aplicação financeira dos 

recursos orçamentários e objetivo estratégico 7, promover a motivação dos recursos humanos, 

conforme os entrevistados significa desenvolver programas motivacionais para policiais 

militares e dependentes, tais como inclusão digital e programas de moradia. Isso realça, então, 

a relação causal no cumprimento dos processos cruciais para a criação de valor contida na 

perspectiva processos internos.  
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Assim, foram expostas as afinidades causais estabelecidas entre a perspectiva 

financeira e a perspectiva crescimento e desenvolvimento. A primeira como facilitador ou 

impulsionador do processo e a segunda como a corporação atenderá a exigências dos 

processos internos críticos, da proposição de valor e do relacionamento com o cidadão, que 

não alcançará tal fim com funcionários inadequadamente treinados, com atitudes ruins em 

relação ao serviço oferecido e ao cidadão, e sem suporte adequado de sistemas e de 

tecnologias.  

Destarte, observa-se que para qualquer empresa é importante o alinhamento do 

elemento humano com a estratégia corporativa. Para isso se faz necessário as competências, 

as habilidades fundamentais, as tecnologias e a cultura organizacional como suporte 

estratégico, pois uma abordagem funcional, ordenada e focada nos empenhos dirigidos aos 

funcionários que combinem esses esforços e processos internos com a eficiência externa da 

empresa, assegura que esses mesmos funcionários contribuam para com o desempenho 

externo do prestador de serviço, nesta pesquisa a PMRN.    

Contudo, observa-se a não existência da relação direta de causa e efeito entre 

qualquer objetivo da perspectiva financeira e o objetivo estratégico 6, efetivar as atividades 

correcionais. Tal objetivo se conecta causalmente com o objetivo 3, entendendo-se assim, que 

ao aprimorar a gestão de recursos humanos há o aprimoramento nas relações disciplinares.  

 

 

5.12.4  Relação de causa e efeito das perspectivas aprendizado e crescimento e processos 

internos. 

 

Foi visto na parte anterior a relação causal entre a perspectiva financeira e 

perspectiva de aprendizado e crescimento. Assim se deu por obediência a metodologia de 

construção do mapa estratégico de acordo com o modelo BSC de Kaplan e Norton (2004). 

Nessa subdivisão apresentam-se as relações encontradas da perspectiva de aprendizado e 

crescimento com as perspectivas de processos internos, conforme Figura 28.  
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Figura 28: Desdobramento das relações de causa e efeito entre a perspectiva aprendizado e 

crescimento e a perspectiva de processos internos. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Então, se apresenta aqui a continuação das relações formadas entre os objetivos 

estratégicos do mapa, que é o primeiro passo para a implantação do BSC e da 

operacionalização da vinculação do planejamento estratégico e do planejamento operacional, 

em que as ações devem ser compatíveis com a formulação da estratégia e a sua tradução em 

ação. Porém, não basta só o estabelecimento dessas relações de causa e efeito para que os 

benefícios surjam prontamente. É preciso disciplina, persistência e coerência na aplicação dos 

recursos de acordos com os propósitos da corporação e o alcance da sua missão.  

Sob esse aspecto, esta etapa mostra dez relacionamentos das pessoas com os 

processos fundamentais de criação de valor para o cliente, que no caso específico deste 

trabalho é a sociedade. Isso ratifica o que foi citado sobre a mudança comportamental e o 

desenvolvimento da competência individual em relação ao foco da direção organizacional 

para os objetivos a serem atingidos. Assim, são observados os impactos causados pelas 

relações desenvolvidas entre os objetivos e perspectivas, cujo início se deu a partir da relação 

do objetivo estratégico 1 e do objetivo estratégico 2. Porém, chama-se a atenção para o fato de 

que cinco das conexões de causa e efeito acontecem na própria perspectiva de Aprendizado e 

Crescimento. 

 O objetivo estratégico 3, aprimorar a gestão dos recursos humanos, estabelece a 

relação com o objetivo estratégico 4, Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos da 
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perspectiva aprendizado e crescimento. Esta relação é explicada através do efeito que a gestão 

dos recursos humanos sendo bem conduzida tem sobre a qualidade de vida no trabalho dos 

integrantes da PMRN. 

Da interface entre os objetivos 3 e 7 estabelece-se a correlação em que os recursos 

humanos bem selecionados, aprimorados e distribuídos através de sistemas tecnológicos 

confiáveis, garantem as informações necessárias para a tomada de decisão. Assim, fortalecem 

o desenvolvimento dos elementos quem impactam na implementação da gestão estratégica.  

Prosseguindo com a evolução dos encadeamentos postos, constata-se a conexão 

envolvendo o objetivo 4, fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos e objetivo 

estratégico 5, gerar motivação dos recursos humanos, ambos da perspectiva aprendizado e 

Crescimento. Essa relação causal mostra que com a melhoria da qualidade de vida, condições 

de trabalho do efetivo da PMRN e a ampliação da capacitação dos policiais militares para 

atuação em eventos de dimensões maiores e especiais refletem na motivação dos recursos 

humanos. Isso significa maior disposição para a realização das ações e execução dos 

processos que geram valor para a sociedade. 

Enxerga-se ainda, que o objetivo 4, fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos promove efeito no objetivo 9, efetivar a gestão estratégica. Essa relação se explica 

através do apoio aos postos mais elevados da corporação sob a forma de condições de 

trabalho adequadas para as atividades de planejamento. 

  Concentrando-se no objetivo 5, evoluir o conhecimento técnico-científico em 

segurança pública e suas relações de causa e efeito, notou-se, conforme os respondentes, a sua 

causalidade com o objetivo estratégico 4, contido na mesma perspectiva aprendizado e 

crescimento. Se há capacitação também há o fortalecimento das pessoas, bem como gera 

motivação, expressa no objetivo estratégico 7. 

Outra relação envolvendo o objetivo 5 é estabelecida com objetivo estratégico 8, 

aprimorar a gestão logística. Nessa interface o objetivo 5, evoluir o conhecimento técnico-

científico em segurança pública ao ser atingido garante a especialização e extensão dos seus 

integrantes nas áreas de gestão organizacional, administração pública, direito público, 

finanças, contabilidade e orçamento, análise criminal, gestão operacional, gestão da 

inteligência, gestão de polícia comunitária e tecnologia da informação. Essas condições, se 

alcançadas, também causam efeito no objetivo estratégico 13, aumentar a capacidade de 

resposta imediata. O objetivo 5 com os atributos já mencionados, também promove efeito no 

objetivo estratégico 10, assegurar as informações necessárias à tomada de decisão. 



140 
 

Desse modo, se faz necessário atentar para os objetivos estratégicos contidos na 

perspectiva processos internos e suas constituídas relações causais, que por sua condição de 

processos cruciais para criação de valor incidem de maneira direta nos objetivos da 

perspectiva sociedade, ou seja, se transforma em resultados para os quais foi formulada a 

estratégia. Essa evidência, sob o ponto de vista dos pesquisados, é representada através da 

relação entre o objetivo 7, gerar motivação dos recursos humanos e o objetivo estratégico 13, 

aumentar a capacidade de resposta imediata.  

Contudo, sob uma visão diferenciada, o objetivo 3, aprimorar a gestão dos recursos 

humanos, apresenta uma relação de causa e feito com o objetivo 6, efetivar as medidas 

disciplinares e correcionais. O objetivo abordado, por sua vez, se conecta com os objetivos 

número 14 e número 16, ambos pertencentes à perspectiva sociedade. Vê-se, que não há uma 

relação desse objetivo estratégico com nenhum objetivo pertencente à perspectiva de 

processos Internos.     

Para os respondentes, à medida que se aprimora a gestão de pessoas na PMRN 

também melhora as relações disciplinares, o que fomenta o respeito aos direitos humanos e 

garantias constitucionais. Trata-se, aqui, de um pensamento racional, pois fica subentendido, 

que ao melhorar o recrutamento, a seleção e o treinamento, diminuirão os problemas 

disciplinares, embora isso precise de uma comprovação científica. 

Na evolução das relações causais da perspectiva aprendizado e crescimento, 

apresenta-se a relação entre os objetivos 6, efetivar as medidas disciplinares e correcionais e o 

objetivo 16, aumentar a confiança na corporação por parte da sociedade. Essa relação, ainda 

que aconteça de forma direta e não esteja representada na Figura 28, deixa entendimento por 

parte dos respondentes, que a sociedade reconhece quando as providências são tomadas pela 

instituição. Igualmente, esse entendimento acontece na relação de causa e efeito entre o 

objetivo estratégico 6, efetivar as medidas disciplinares e correcionais e o objetivo 14, 

promover o respeito aos direitos humanos e garantias constitucionais. 

 

 

5.12.5 Relações formadas de causa e efeito das perspectivas da PMRN 

 

Nesta seção se completará a arquitetura de causa e efeito, na qual se interligará a 

perspectiva de processos internos e a perspectiva da sociedade. Com mais dezoito relações 

estabelecidas entre essas duas perspectivas e representadas no mapa estratégico da PMRN, 

forçará a corporação a esclarecer a lógica de como e para quem ela criará valor. Porém, é 
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preciso lembrar as seções anteriores, que mostraram o início da concepção das relações entre 

os objetivos estratégicos das perspectivas, bem como os detalhes dos seus desdobramentos.  

Em prosseguimento com as interações causais, Figura 29, verifica-se que ao se 

aprimorar a gestão logística, contida no objetivo 8, além dos efeitos sobre os objetivos 

estratégicos da mesma perspectiva de Processos Internos, há uma inter-relação com o objetivo 

estratégico número 15, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. 

Observa-se que o objetivo estratégico 8, aprimorar a gestão logística se relaciona 

causalmente com o objetivo estratégico número 11, promover as estratégias de policiamento 

comunitário, com o objetivo estratégico número 12, aperfeiçoar o policiamento ostensivo, 

com o objetivo estratégico número 13, aumentar a capacidade de resposta, todos contidos na 

mesma perspectiva de processos internos. Dessa forma, a gestão logística sendo aprimorada 

implicará em melhorias dos seus processos, que refletirão nos objetivos aqui abordados. 

Observando-se as relações causais do objetivo estratégico 9, efetivar a gestão 

estratégica, constatam-se as interfaces com os objetivos estratégicos 11, promover as 

estratégias de policiamento comunitário, o objetivo estratégico número 12, aperfeiçoar o 

policiamento ostensivo e o objetivo estratégico número 13, aumentar a capacidade de 

resposta. Isso porque a gestão estratégica significa efetivar planejamento, desenvolvimento de 

sistema de gestão, bem como desenvolver planos diretores das áreas administrativas e 

operacionais. 

O entendimento sobre o mapa estratégico até este ponto se completa com a relação 

de causa e efeito entre o objetivo estratégico 10, assegurar as informações às tomadas de 

decisão, e o objetivo estratégico 13, aumentar a capacidade de resposta, bem como efetiva a 

gestão estratégica do objetivo estratégico 9. Assim, fica visualmente representada a integração 

dos objetivos da organização de três das quatro perspectivas do BSC da PMRN. Nela são 

ilustradas as relações de causa e efeito que conectam os resultados na perspectiva financeira, 

na perspectiva de aprendizado e crescimento e na perspectiva dos processos internos.   

 As demais relações encontradas entre as perspectivas abordadas acontecem através 

do objetivo estratégico número 11, promover as estratégias de policiamento comunitário, e o 

objetivo estratégico 15, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, o objetivo 

estratégico 16, aumentar a confiança da população em relação à Polícia Militar, e o objetivo 

estratégico 17, elevar a sensação de segurança da população.  

Com o mesmo olhar sobre as interações entre os objetivos, verifica-se na relação 

se/então, que ao se otimizar o policiamento ostensivo e preventivo, localizado no objetivo 

estratégico número 12, e ao se ampliar a capacidade de resposta imediata, do objetivo 
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estratégico de número 13, serão melhorados os serviços prestados à comunidade do objetivo 

estratégico número 15, que aumentará a confiança da população em relação à Polícia Militar, 

objetivo estratégico 16, e elevará a sensação de segurança da população, objetivo estratégico 

17. 

Igualmente, os objetivos estratégicos inseridos na perspectiva de resultado 

representada nesta pesquisa pela sociedade, estabelecem as suas relações causais, as quais são 

visualizadas nas interfaces entre o objetivo estratégico número 14, promover os direitos 

humanos e garantias constitucionais, e o objetivo estratégico número 16, aumentar a 

confiança da população em relação à Polícia Militar.  

As demais correlações são encontradas através da causalidade entre os objetivos estratégicos 

15, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, que apresenta efeito no objetivo 

17, elevar a sensação de segurança da população. Este, por sua vez aumenta a confiança da 

população em relação aos serviços prestados pela PMRN, do objetivo estratégico número 16.  

 

 

Figura 29: Relação de causa e efeito entre as perspectivas de Processos Internos e Sociedade do 

BSC da PMRN. 

Fonte: Elaboração do autor. 

. 

 

Verifica-se, então, Figura 30, a formação de 60 (sessenta) caminhos (), pelos quais se 

chega aos objetivos da perspectiva de resultado, neste trabalho, a sociedade. Todos os 

percursos começam pelo objetivo 1, Assegurar os recursos orçamentários necessários. Quanto 



143 
 

ao objetivo 2, garantir a aplicação financeira dos recursos orçamentários se apresenta como o 

ponto de distribuição de todas as relações causais. Contudo, convém esclarecer que não há 

relacionamentos com hierarquia superior, pois trata-se de objetivos estratégicos definidos 

como importantes para o alcance dos resultados almejados pela corporação.   

Porém, alguns itinerários, tais como A, B, C, D, E chegam à perspectiva sociedade 

sem apresentar as relações de causa e efeito de forma completa. Neles se observa que o 

objetivo estratégico 3, aprimorar a gestão de recursos humanos interage com o objetivo 

estratégico 6, efetivar as medidas disciplinares e correcionais.  
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 Financeira 
Aprendizado 

e Crescimento 
Processos Internos Sociedade 

A 01  02 03  06      

B 01  02 03  06     14  17 

C 01  02 03  06     16 

D 01  02 03  06     15  17  16 

E 01  02 03  06     15  17 

F 01  02 03 10  09  11 16 

G 01  02 03 10  09  11 15  17  16 

H 01  02 03 10  09  11 15  17 

I 01  02 03 10  09  08  11  16 

J 01  02 03 10  09  08  11 15  17  16 

K 01  02 03 10  09  08  11 15  17 

L 01  02 03 10  09  08  12 15  17  16 

M 01  02 03 10  09  08  12 16 

N 01  02 03 10  13 16 

O 01  02 03 10  13 15  17 

P 01  02 03 10  13 15  17  16 

Q 01  02 03 10 15  17  16 

R 01  02 03 10 15  16 

S  01  02 07 13 16 

T 01  02 07 13 15  17 

U 01  02 07 13 15  17  16 

V 01  02 05  04 09  11 16 

W 01  02 05  04 09  11 15  17  16 

X 01  02 05  04 09  11 15  17 

Y 01  02 05  04 09  08  11 16 

Z 01  02 05  04 09  08  11 15  17  16 

A
1 01  02 05  04 09  08  11 15  17 

B
1 01  02 05  04 09  08  12 15  17  16 

C
1 01  02 05  04 09  08  12 15  17 

D
1 01  02 05  04 09  08  12 16 

E
1 01  02 05  04  07 13 15  17 

F
1 01  02 05  04  07 13 15  17  16 

G
1 01  02 05  04  07 13 16 

H
1 01  02 05 08  11 16 

I
1 01  02 05 08  11 15  17  16 

J
1 01  02 05 08  11 15  17 

K
1 01  02 05 08  12 15  17 

L
1 01  02 05 08  12 15  17  16 

M
1 01  02 05 08  12 16 

N
1 01  02 05 08  13 16 

O
1 01  02 05 08  13 15  17 

P
1 01  02 05 08  13 15  17  16 

Q
1 01  02 05 10  09  11 16 

R
1 01  02 05 10  09  11 15  17  16 

S
1 01  02 05 10  09  11 15  17 

T
1 01  02 05 10  09  08  11 16 

 

U
1 01  02 05 10  09  08  11 15  17  16 

V
1 01  02 05 10  09  08  11 15  17 

W
1 01  02 05 10  13 16 

X
1 01  02 05 10  13 15  17  16 

Y
1 01  02 05 10  13 15  17 

Z
1 01  02 04 09  11 16 

A
2 01  02 04 09  11 15  17  16 

B
2 01  02 04 09  11 15  17 

C
2 01  02 04 09  08  11 16 

D
2 01  02 04 09  08  11 15  17  16 

E
2 01  02 04 09  08  11 15  17 

F
2 01  02 04 09  13 15  17 

G
2 01  02 04 09  13 15  17  16 

H
2 01  02 04 09  13 16 

 
Figura 30: Caminhos do mapa estratégico da PMRN. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Contudo, as relações representam caminhos incompletos, uma vez que não 

encontram abrigo na perspectiva de processos internos, seguindo diretamente para a 

perspectiva sociedade, estabelecendo relações de causa e feito com o objetivo 14, promover o 

respeito aos direitos humanos e garantias constitucionais e o objetivo 17, elevar a sensação de 

segurança da população.  

Destarte, conforme os dados apresentados pelos pesquisados, percebe-se que os 

caminhos demonstram as relações existentes entre os objetivos estratégicos das quatro 

perspectivas do BSC da PMRN. Todavia, mais do que simular todas as causalidades, os 

percursos deixam mais claras as lacunas existentes entre os objetivos.  

Para ampliar o entendimento dos caminhos abordados na Figura 30, toma-se como 

exemplo a relação F, subsequente das relações incompletas. Nela se verifica que o objetivo 

estratégico 1, assegurar os recursos orçamentários reflete no objetivo 2, garantir suas 

aplicações. Uma dessas aplicações se direciona para o aprimoramento da gestão de recursos 

humanos, representada no objetivo 3. Assim, com a gestão dos recursos humanos aprimorada, 

possibilita as informações necessárias às tomadas de decisão do objetivo estratégico 7. 

No prosseguimento da análise do percurso representado pela letra F, verifica-se que 

ao obter as informações necessárias às tomadas de decisão repercutem na implementação da 

gestão estratégica contida no objetivo 10, que permitem o aperfeiçoamento das estratégias do 

policiamento comunitário do objetivo 11, que por sua vez obtém o resultado de aumentar a 

confiança da população na PMRN contida no objetivo 16. 

Sob esse mesmo aspecto, as demais relações causais demonstradas pelos caminhos 

contidos na Figura 30 conduzem a corporação PMRN para a conquista dos resultados 

representados pelo objetivo 14, fomentar o respeito aos direitos humanos e garantias 

constitucionais, o objetivo 15, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, o 

objetivo 17, elevar a sensação de segurança da população e, o objetivo 17, aumentar a 

confiança da população em relação à PMRN.  

Diante desse contexto se dá o alcance da missão da instituição, uma vez que o 

alcance dos objetivos contidos na perspectiva sociedade promove a segurança e bem-estar 

social por meio da prevenção imediata da criminalidade e da violência, com base nos direitos 

humanos e na participação comunitária. 
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Financeira

Aprendizado 

e 

Crescimento

Sociedade

Processos 

Internos

Efetivar as 

medidas 

disciplinares e 

correcionais

Gerar a motivação 

dos recursos 

humanos

Evoluir o 

conhecimento 

técnico-científico 

em segurança 

pública

Garantir a 
aplicação 

financeira dos 
recursos 

orçamentários

Assegurar os 

recursos 

orçamentários

Aprimorara a 

gestão dos 

recursos 

humanos

Fortalecer o 

desenvolvimento 

dos recursos 

humanos

Assegurar as 

informações 

necessárias à 

tomada de 

decisão. 

Aprimorar a gestão 

logística
Efetivar a gestão 

estratégica 

Aumentar a 

capacidade de 

resposta 

imediata. 

Aperfeiçoar o 

policiamento 

ostensivo e 

preventivo 

Promover as 

estratégias de 

policiamento 

comunitário. 

Promover o respeito 

aos direitos humanos e 

garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade 

dos serviços 

prestados à 

população.

Elevar a sensação 

de segurança da 

população.

Promover o respeito 

aos direitos humanos 

e garantias 

constitucionais.

Aumentar a 

confiança da 

população em 

relação a polícia 

militar.

Figura 31: Relações de causa e efeito da PMRN. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Depois de feitas as apresentações das relações causais constituídas entre os objetivos 

das perspectivas contidas no mapa, observaram-se os relacionamentos entre os objetivos 

estratégicos da perspectiva financeira e os objetivos estratégicos da perspectiva aprendizagem 

e crescimento. Em ato contínuo mostrou-se as relações causais indicadas entre os objetivos 

estratégicos das perspectivas aprendizado e crescimento, processos internos. 
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Assim, se concretiza a construção das relações de causa e efeito desenvolvidas da 

PMRN, AA quais para serem conseguidas cumpriu-se a etapa de coleta de dados, que 

forneceu a identificação da missão e dos objetivos estratégicos, como também a classificação 

dos objetivos em perspectivas estratégicas de acordo com o modelo genérico de BSC. 

Observa-se também, que existem de acordo com os pesquisados, as relações causais entre o 

objetivo estratégico 6, efetivar medidas disciplinares e correcionais, com os objetivos 

estratégicos 14 e 16, promover o respeito aos direitos humanos e garantias constitucionais e 

aumentar a confiança da população em relação à Polícia Militar. 
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6 ANÁLISES FINAIS  

 

Estudar segurança pública será sempre desafiador, especialmente no atual contexto 

mundial em que se observa o desequilíbrio social, o grande crescimento populacional e as 

grandes concentrações urbanas. Tudo isso somado traz como efeito os desentendimentos, os 

conflitos e a criminalidade, se fazendo necessária a participação do Estado através de uma 

força mediadora responsável pelo equilíbrio social, cuja missão constitucional no Brasil, cabe 

à Polícia Militar. 

Contudo, no ambiente de hoje, as informações acontecem em tempo real, a 

tecnologia se desenvolve com muita rapidez, a sociedade exige com muito mais 

esclarecimento e veemência, e os recursos do Estado se pulverizam diante de toda a demanda. 

Então, já não basta apenas existir, é preciso se legitimar. Desse modo, as organizações 

precisam adotar posturas e políticas de saber direcionar os seus elementos de produção para o 

atendimento das necessidades dos seus públicos. 

Destarte, as empresas, sejam públicas ou privadas, têm procurado o aperfeiçoamento 

constante na área de gestão. Mas, o setor privado conseguiu evoluir mais rapidamente, o que 

não significa uma desconexão do setor público com as melhorias das atividades de 

gerenciamento, uma vez que estudos mostram movimentos de governos que gerenciam por 

resultados, embora ainda seja vista de forma incipiente a sua prática no Brasil, principalmente 

nas polícias. Sob esse aspecto, confirma-se que essa condição foi uma das limitações da 

presente pesquisa. 

Sendo assim, este trabalho buscou apresentar o Balanced Scorecard como um 

instrumento capaz de promover a gestão estratégica de uma empresa pública, especificamente 

a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Isso porque essa ferramenta oferece uma linguagem 

para o ingresso do pensamento estratégico nas discussões em que se acredita envolver um 

número crescente de pessoas, tanto nas unidades como na própria sociedade.  

Nesse direcionamento, a ideia motivadora deste estudo é demonstrada através da 

utilização do BSC pela PMRN, com base no seu planejamento estratégico e adaptado a uma 

organização do serviço público. Este é o seu objetivo geral, que para ser mais explícito e para 

sua consecução teve que ser desdobrado em objetivos específicos, cujo desenvolvimento se 

deu através da identificação da missão, da visão e objetivos estratégicos a partir do Plano 

Estratégico e do estabelecimento das perspectivas de desempenho a partir dos objetivos 

estratégicos da PMRN; do estabelecimento das relações de causa e efeito entre objetivos 
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estratégicos em cada uma das perspectivas estabelecidas; e da construção do mapa estratégico 

partindo da proposição de BSC ajustado à gestão estratégica da corporação policial militar do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Portanto, este capítulo tratará em princípio as proposições de pesquisa e o modelo 

teórico concebido a partir da revisão bibliográfica, que conduziram a pesquisa de campo. A 

análise da presente investigação será feita em três partes, onde será exposta a pesquisa e serão 

analisados separadamente o BSC da PMRN, os desdobramentos das relações de causa e efeito 

e as lacunas e excessos do proposto Mapa Estratégico da PMRN. Em ato contínuo, as 

conclusões com a apresentação do Mapa Estratégico da Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte e os direcionamentos posteriores do presente trabalho serão apresentados. 

 

 

6.1 A EXPOSIÇÃO DA PESQUISA 

 

Depois de ser estabelecida a questão problema, de como oportunizar a melhoria da 

gestão dos serviços prestados pela Polícia militar do Estado do Rio Grande do Norte através 

da utilização do Balanced Scorecard adaptado a uma organização pública, a pesquisa se 

iniciou com o embasamento teórico sobre o tema. Entretanto, por se tratar de uma 

investigação que tem como objeto o serviço público, considerou-se importante abordá-lo na 

sua essência. Tal fato se deu na intenção de mostrar que o presente estudo não é apenas parte 

de uma ideia aleatória, mas de um embasamento histórico que vem se submetendo o serviço 

público. 

Assim, buscou-se uma abordagem dentro do contexto Gestão Pública e da Nova 

Gestão Pública no mundo e no Brasil, cuja evolução vem desde o Estado Patrimonialista até a 

Administração Pública Gerencial, ou seja, voltada para o resultado. Nessa trajetória, foram 

expostas as dificuldades de se efetivar as mudanças de forma mais consistente, devido à 

cultura e da tradição do serviço público ser conduzido por um emaranhado de normas legais e 

sofrer grande pressão pela escassez de recursos.  

Desse modo, evidenciou-se a necessidade por instrumentos de gestão que levem as 

organizações públicas aos resultados, e isso levou a busca do preenchimento da lacuna sobre o 

propósito e do conteúdo do BSC criado por Kaplan e Norman, a sua construção, o equilíbrio 

entre o curto e longo prazo, suas perspectivas, sua utilização no setor privado e no setor 

público.  
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Para complementar, firmou-se, então, a base da estrutura do presente trabalho com as 

abordagens de temas como organizações, estratégias, planejamento, produção, desempenho, 

objetivos, necessidades e planejamento. Não obstante, embora todos esses assuntos tenham 

sido apresentados de uma forma genérica, receberam a especificidade quando se tratava do 

serviço público. 

Para clarificar o caminho percorrido pela pesquisa, foi elaborada a sua 

representação gráfica através da Figura 21, que estabeleceu sua sequência e permitiu o 

acompanhamento em todas as suas nove etapas. A etapa II definiu a Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte como a unidade a ser estudada, e dessa organização, na etapa III, foram 

coletadas as informações da pesquisa documental, em seguida analisadas na etapa IV. 

Do cumprimento dessas fases foram apresentados elementos importantes e 

necessários para o prosseguimento do estudo, tais como a visão, missão, os objetivos 

estratégicos e indicadores de desempenho da PMRN. De tal modo, as etapas III e IV 

embasadas pelo referencial teórico consentiram a elaboração do instrumento de coleta de 

dados da etapa V, cuja validação contida no passo VI, se deu a partir dos contatos do 

pesquisador com os entrevistados. 

Depois de validado, o instrumento teve a sua aplicação sob forma de entrevistas de 

profundidade na etapa VII. Para tal ação, o roteiro de entrevista (apêndice) foi precedido de 

um documento que explicava os mapas estratégicos; os objetivos estratégicos do PMRN 

apresentados através de uma relação; uma sugestão inicial de BSC indicada pelo pesquisador 

apoiada pela pesquisa documental e discutida com os entrevistados. 

Em ato contínuo foram realizadas a análise e interpretação dos dados coletados na 

etapa VIII da Figura 21, considerando o conteúdo documental e as entrevistas de 

profundidade como fontes de evidências. O passo seguinte foi mostrar, conforme a 

representação gráfica da pesquisa, a apresentação dos resultados e proposta de BSC para a 

PMRN, estabelecido através da Figura 26, relações causais identificadas nas quatro 

perspectivas do mapa estratégico da PMRN, Figura 27. 

Há de se ressaltar, porém, que o mapa estratégico construído da PMRN foi 

desenvolvido a partir da proposta de BSC, que teve origem nos objetivos, antecipadamente 

desenvolvidos pela corporação no seu Plano Estratégico 2010-2020, o que suprimiu algumas 

etapas de construção. 

 Portanto, depois de cumpridas todas as etapas anteriores, os quadros as perspectivas 

Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento e Financeira, as quais formam o 

BSC da PMRN, uma empresa pública. (Apêndice). 
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Trata-se, então, da utilização do BSC na gestão estratégica de uma empresa pública, 

notadamente a PMRN, na busca pela melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

sociedade, razão principal de qualquer empresa do serviço público.  Entretanto, a necessidade 

de criar e saber conduzir os relacionamentos com o cidadão; com funcionários dotados de 

habilidades e conhecimentos e com a evolução da tecnologia da informação trouxeram para 

pesquisa as pertinentes impressões. 

 Alia-se a essa necessidade a transformação de uma cultura que estimule a inovação, 

a saída para os problemas, além de melhorar a corporação de uma forma geral. Nota-se que 

todos esses itens descritos são elementos intangíveis, cuja dificuldade para descrevê-los é 

sentida e o seu valor depende do contexto organizacional e da própria estratégia corporativa.  

Deste modo, identificar a missão, visão e objetivos estratégicos a partir do Plano 

Estratégico da PMRN, tornou-se crucial para o desenvolvimento do presente trabalho, pois 

tais informações apresentam o processo estruturado de desenvolvimento da estratégia da 

corporação, a qual é traduzida e pronta para ser posta em ação através do mapa estratégico e 

do BSC. 

Para seguir no caminho definido à realização da pesquisa, o próximo passo foi 

estabelecer perspectivas de desempenho a partir dos objetivos estratégicos da PMRN. 

Primeiramente, todos os objetivos estratégicos foram postos na ordem do modelo genérico, 

conforme preceituam Kaplan e Norton, autores do BSC. No entanto, essa primeira formatação 

foi exposta aos representantes da PMRN, que fizeram observações e modificações em duas 

das perspectivas do modelo genérico.  

Tal mudança se deu inicialmente por se tratar de uma organização pertencente ao 

serviço público, que de acordo com essa característica foi preciso esclarecer quem deveria ser 

a razão principal de todas as atividades da corporação. Desse modo, a perspectiva financeira 

foi para a base, e o seu lugar foi ocupado pela perspectiva cliente, desta feita com 

denominação de Sociedade.  

Todavia, a perspectiva financeira passou a ter a finalidade de impulsionar o 

funcionamento das perspectivas de aprendizado e crescimento e processos internos. Essa 

decisão, além de cumprir uma das etapas para a feitura da pesquisa, encontra abrigo na 

fundamentação teórica, uma vez que o serviço público não busca compensações financeiras, 

mas conquistar missões que visam melhoria da sociedade, o que exige a alteração na 

arquitetura do Balanced Scorecard. 

Assim sendo, com essa nova arquitetura de BSC a perspectiva financeira deixou de 

ser o fim para ser o facilitador e fornecedor dos recursos necessários para que as pessoas se 
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desenvolvam cultural e tecnologicamente dentro de uma cultura de evolução da qualidade. 

Isso também exige por parte da organização a criação de sinergia por intermédio de novos 

programas de recrutamento, treinamento e disponibilidade do efetivo-chave em todas as 

unidades organizacionais. Também é conveniente salientar que esse funcionamento põe a 

PMRN como uma instituição que aprende.  

Nesse contexto a perspectiva de processos internos recebe a influência da perspectiva 

aprendizagem e crescimento, o que pode significar maior produção de valor para a 

perspectiva sociedade, conforme a apresentação das relações de causa e efeito. O total se dá 

quando se percorre sistematicamente todas as perspectivas do BSC para definir objetivos e 

indicadores. É desse modo que o mapa estratégico descreve visualmente a tática da 

corporação, mostrando como as perspectivas se integram. 

 

 

6.2 O BSC da PMRN 

 

Para o alcance desta etapa foi realizada pesquisa documental e as entrevistas com os 

oficiais da PMRN visando obter informações precisas sobre os objetivos estratégicos e as 

ideias preliminares sobre as medidas do BSC, abrangendo as quatro perspectivas. As 

entrevistas foram individuais e contaram com as mesmas perguntas que foram feitas a todos 

seguindo um mesmo critério e, sendo precedidas de um documento que continha o conceito 

de BSC, as informações iniciais sobre a estratégia organizacional, as perspectivas estratégicas, 

a arquitetura do mapa estratégico e as relações de causa e efeito. 

Por se fundamentar no planejamento estratégico da PMRN, algumas etapas para essa 

construção do BSC, de acordo com o que preceituam Kaplan e Norton (1997) já haviam sido 

cumpridas, o que permitiu a sua elaboração e apresentação nas seções anteriores. Diante 

disso, se observa que é a perspectiva de sociedade do BSC da PMRN, a razão principal de 

todas as ações de uma empresa pública. 

No que se relaciona a perspectiva de processos internos, onde se encontram os 

poucos processos internos críticos que realizarão os objetivos da perspectiva dos clientes da 

PMRN, identificados no mapa estratégico para que os gestores e funcionários possam 

concentra-se na melhoria contínua deles. É nessa perspectiva que a empresa define o que 

precisa ser melhorado ou criado para atender aos atributos importantes mapeados na 

perspectiva dos clientes.  
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Contudo, de acordo com a pesquisa bibliográfica é na implantação de um BSC, que 

se identificam as eventuais lacunas entre as capacitações das pessoas, dos sistemas e dos 

procedimentos e as habilitações requeridas para alcançar os objetivos da empresa. Sob esse 

aspecto, os processos internos criam e cumprem a proposição de valor para o cliente, mas os 

ativos intangíveis respaldam os processos internos e sustentam os pilares da estratégia.  

Todavia, diante da peculiaridade de ser uma empresa pública apresentada pela 

PMRN, cujos objetivos em relação à lucratividade são diferentes, ou seja, é preciso levar em 

conta o que a população quer e precisa. Nessa situação o que a PMRN deve produzir não é o 

rendimento, mas os benefícios para a sociedade. Geralmente esses valores são bem mais 

amplos em seu setor do que é entregue para quaisquer clientes particulares que se possa ter. 

Assim, a perspectiva financeira, que conforme se viu não é o fim principal da 

PMRN. Nesse caso, essa perspectiva funciona como o basilar impulsionador das demais 

perspectivas do BSC, fazendo com que haja o aprendizado e crescimento de maneira coesa 

com o que se faz necessário nos processos internos, para que se alcance os resultados para 

com a população. 

Por se tratar do serviço público, esta perspectiva representa a captação dos recursos. 

Pode importar, caso um acréscimo da receita ou mesmo uma otimização da realização 

orçamentária, um melhor desempenho da organização, pois a perspectiva de pessoas será mais 

bem atendida, o que possibilitará melhoria na gestão. Então, com pessoas mais qualificadas e 

motivadas, repercutirá na eficiência dos processos internos, que por sua vez, trará como 

resultado a satisfação da sociedade. 

 

 

6.3 Desdobramento das relações de causa e efeito estabelecidas. 

 

As etapas anteriores para se chegar ao presente estágio se caracterizaram pela 

formulação da proposta inicial de BSC para a PMRN, que depois foi validada e ajustada. De 

tal modo, com base nas percepções colhidas nas entrevistas de profundidade, também se deu a 

consignação das relações de causa e efeito entre os objetivos em cada uma das perspectivas e 

a construção do mapa estratégico da PMRN, a partir da proposta ajustada de BSC. 

Foi a partir do topo, presumindo-se hipoteticamente que os resultados representados 

pela perspectiva sociedade fossem alcançados se os processos considerados como críticos 

estiverem sendo executados conforme a proposta de valor, e receberem o suporte dos ativos 
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intangíveis. Contudo, tratando-se de uma empresa pública e de acordo com as evidências 

obtidas, a perspectiva financeira oferece sustentação para a realização da estratégia. 

Assim, encontra-se no topo a missão da PMRN, que é gerar a segurança, a qualidade 

de vida e a cidadania através da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da 

violência, respeitando os direitos humanos e valorizando a participação comunitária. Este é o 

ponto de partida que determina por que a corporação existe e enquadra as demais unidades 

dentro do contexto organizacional. 

Diante da especificidade do serviço público, a sociedade é o objetivo principal de 

maximização do resultado, para o qual são empreendidos todos os esforços corporativos. 

Nessa perspectiva foram incluídos vários indicadores para o acompanhamento dos efeitos da 

estratégia formulada: 

 Número de denúncias na ouvidoria e corregedoria; 

 Índice de satisfação do cidadão; 

 Tempo de resposta ao pedido do cidadão; 

 Taxa de confiança na conduta dos servidores da PMRN; 

 Índice de ocorrências policiais; 

 Índice de conhecimento do cliente com o acesso aos serviços da PMRN. 

 

Conforme a Figura 31, esses indicadores orientados ao cidadão se tornaram em si 

mesmo como relação de causa e efeito.  Constata-se que o índice de conhecimento sobre o 

acesso aos serviços da PMRN e o Índice de ocorrências policiais leva ao alcance do nível de 

satisfação do cidadão. Nesse ponto de vista, também se averigua que o número de denúncias 

na ouvidoria e na corregedoria tem efeito causal sobre a taxa de confiança na conduta dos 

servidores da PMRN. Da mesma forma, o índice de satisfação do cliente e o tempo de 

resposta ao pedido do cidadão aumentam a taxa de confiança na conduta dos servidores da 

instituição. 

Portanto, a combinação apresenta o que a PMRN oferece através da imagem, do 

relacionamento com o cliente e a qualidade do serviço, demonstrando a intenção de 

proposição que a corporação tem em relação à perspectiva sociedade, de forma a atender as 

necessidades pelo serviço de segurança pública. Isso porque ao desenvolver objetivos e 

indicadores específicos para a proposição de valor, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte 

traduz a estratégia em indicadores tangíveis, permitindo a compreensão de todos, capacitando-

os a trabalhar em benefício da melhoria organizacional. 
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Todavia, para alcançar os objetivos da perspectiva sociedade foi preciso eleger os 

processos críticos. Tal iniciativa se justifica porque ao focar as métricas dos processos 

internos, visualizam os processos que conduzirão o empreendimento para a perspectiva 

Sociedade. De tal modo, neste trabalho os respondentes definiram a cadeia de valor dos 

processos internos a partir do relacionamento com o cidadão, gestão de operações e 

excelência na gestão. Isso evidencia que os objetivos estratégicos e medidas para a 

perspectiva de processos internos derivaram das estratégias voltadas para o atendimento da 

perspectiva sociedade. 

Para afirmar a vinculação entre os objetivos estratégicos das perspectivas sociedade e 

de processos internos, foi necessária a tradução da estratégia em objetivos operacionais, 

esperando assim, que ações como aprimorar a gestão logística, implementar a gestão 

estratégica, garantir as informações necessárias à tomada de decisão, fomentar as estratégias 

de policiamento comunitário, aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo e aumentar a 

capacidade de resposta imediata cumpram a proposta de valor oferecida ao cidadão. 

Mas, para tornar a perspectiva de processos internos efetiva é preciso receber o 

suporte da expectativa aprendizado e crescimento, a qual funciona como vetor. É importante 

esclarecer que estas não podem ser otimizadas individualmente. Faz-se necessário que 

estejam alinhadas e integradas com a proposição de valor da estratégia da corporação. Essa 

evidência é porque, lidando com a produtividade, são incorporados elementos que consideram 

o ser humano como o principal fator que torna possível a produção de serviços.  

Assim, pensar em eficiência das organizações policiais e seus processos é preciso 

buscar o aprimoramento da gestão, capacitação, motivação e do fortalecimento dos recursos 

humanos, além de atentar para as condições de preservação da saúde e de prevenção contra a 

perda da saúde dos policiais. 

Por conseguinte, a perspectiva financeira tem o papel de impulsionar as perspectivas 

de aprendizagem e crescimento e de processos internos para o alcance dos resultados. Denota 

que é preciso recursos orçamentários, e que estes sejam aplicados conforme o planejado para 

que sejam encadeadas as relações de causalidade entre os objetivos de todas as perspectivas 

de desempenho. 

De tal modo, a elaboração do mapa estratégico no entendimento da corporação 

policial militar do Estado do Rio Grande do Norte teve uma formatação diferente da 

tradicional, a qual tem a perspectiva financeira, do cliente, dos processos internos e de 

aprendizado e crescimento. Diversamente, foram utilizadas a perspectiva sociedade, de 

processos internos, aprendizado e crescimento e financeira. 
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Como se verifica as relações causais consignadas, Figura 31, os objetivos são 

conectados por setas. Isso é importante porque mostra a complexidade das interações e 

causalidade para todos os interessados. Isso permite visualizar as prioridades e fundamentar o 

processo decisório. Por se tratar de uma organização do serviço público, a PMRN tem sua 

fonte de receita originada pelo próprio Estado.  

Assim, o alcance da missão da PMRN tem início com a garantia dos recursos 

orçamentários e a garantia da sua aplicação. Seguindo-se, então, a hipótese de que ao se 

garantir os recursos e direcioná-los conforme o planejado, as pessoas serão desenvolvidas e 

motivadas, além de fortalecidas e capacitadas. Com funcionários em condições, a PMRN 

usufruirá da presteza e dos conhecimentos para fazer acontecer os processos internos cruciais 

para a entrega de valor para a sociedade. 

Em uma análise continuada dos desdobramentos das causalidades, observa-se que o 

sucesso nos objetivos da perspectiva de processos internos ocasiona o sucesso nos objetivos 

da perspectiva sociedade. Pode-se citar como modelo, se a PMRN aumentar a capacidade de 

resposta imediata, poderá melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, o que 

elevará a sensação de segurança ao cidadão. 

 

 

 

6.4 LACUNAS E EXCESSOS DAS RELAÇÕES CAUSAIS DAS PERSPECTIVAS DE 

DESEMPENHO DA PMRN 

 

Quanto às 33 relações causais entre os objetivos estratégicos das perspectivas de 

desempenho do BSC da PMRN, dão uma ideia da utilização do instrumento de gestão. 

Todavia, conforme análise do pesquisador, esse número de relações de causa e efeito poderia 

ser elevado para 39 interações entre os objetivos estratégicos. 

Tal situação se tornou evidente depois da análise cruzada entre as entrevistas de 

profundidade e das fontes de evidências contidas nos documentos, através da qual se verificou 

que as relações de causa e efeito faltantes representadas pelas setas contínuas e as demasiadas 

representadas pelas linhas de traços interrompidos, que foram detectadas e poderiam ser 

conformadas na Figura 32. O primeiro exemplo a ser abordado é a relação entre o objetivo 

estratégico 2, garantir a aplicação financeira dos recursos orçamentários e o objetivo 

estratégico 6, efetivar medidas disciplinares correcionais. 



157 
 

Essa possibilidade se justifica porque a PMRN é uma organização militar, lida com a 

segurança pública e a criminalidade, e tem como princípios basilares a hierarquia e disciplina. 

Assim, a utilização de recursos financeiros torna-se necessária, uma vez que a elaboração, a 

constante revisão do código de ética e a construção de unidade prisional são relevantes como 

instrumentos que auxiliam no controle dos possíveis desvios de conduta. 

Utilizando-se do mesmo critério de análise, é também percebida a relação de causa e 

efeito entre o objetivo estratégico 5, evoluir o conhecimento técnico-científico em segurança 

pública e o objetivo estratégico 10, assegurar as informações necessárias à tomada de decisão. 

Encontram-se no objetivo 5 a criação de programas de capacitação continuada, o 

aperfeiçoamento e especialização de pessoal, cujo propósito é capacitar os gestores. Essas 

medidas se mostram pertinentes para influenciar a capacidade de fornecer informações que 

fundamentem as decisões da corporação. 

A continuação da análise também contribuiu para a verificação de que a interação 

entre o objetivo estratégico 5, evoluir o conhecimento técnico-científico em segurança pública 

e o objetivo estratégico 12, aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo, é no mínimo 

lógica. Essa comprovação poderá ser demonstrada no efeito que a capacitação continuada de 

pessoas sobre a atividade fim da PMRN. 

Outra relação causa e efeito ausente se apresenta entre o objetivo estratégico 10, 

Assegurar as informações necessárias à tomada de decisão e o objetivo estratégico número12, 

aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo. Essa interação se justifica porque a 

criminalidade é dinâmica e se transfere para os locais que lhe apresentem melhor relação de 

custo benefício. Nesse sentido, sabe-se que a força potencial da PMRN se caracteriza pela sua 

ostensividade na qual a incidência de ocorrências policiais precisa ser controlada, o que 

significa estar presente nos locais de maior necessidade. 

Mas, para se fazer presente de forma eficiente e efetiva é necessário o conhecimento 

da área de gestão e contar nos seus quadros com pessoas qualificadas que possam tomar as 

melhores decisões, sobretudo na área da segurança pública, onde o fator tempo e a presteza 

das ações são determinantes para a percepção do cidadão sobre a qualidade do serviço, bem 

como para o próprio cidadão infrator, que será inibido de praticar suas ações através do 

aperfeiçoamento do policiamento ostensivo. 

Nessa mesma linha de pensamento se observa também a interface entre o objetivo 

estratégico 13, aumentar a capacidade de resposta imediata e o objetivo estratégico 12, 

aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo. Essa interação tem um cunho especial, 

pois ao se aumentar a capacidade de resposta tem como consequência a melhoria do 
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policiamento ostensivo. Por outro lado, se houver melhora no policiamento ostensivo também 

aumentará a capacidade de resposta da PMRN. Isso vem corroborar a importância de 

conhecer as relações de causa e efeito das perspectivas de desempenho da PMRN. 

 

 

Figura 32: Lacunas e excessos das relações de causa e efeito. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Esse direcionamento e a sequência dessas considerações levam a relação causal entre 

o objetivo estratégico 12, aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preventivo e o objetivo 

estratégico 11, promover as estratégias de policiamento comunitário, que por sua vez se liga 
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ao objetivo estratégico 14, promover o respeito aos direitos humanos e garantias 

constitucionais. Essa causalidade fortalece a própria filosofia do policiamento comunitário, 

que é a de expressar em termos operacionais a divisão da responsabilidade pela melhoria da 

comunidade com os cidadãos, no planejamento e na implementação do policiamento 

comunitário, reforçando a edificação de uma concreta e construtiva relação com a sociedade. 

Por outro lado, mostradas através das linhas de traços interrompidos da Figura 32, as 

relações causais entre os objetivos estratégicos 6, efetivar medidas disciplinares e correcionais 

e os objetivos estratégicos promover o respeito aos direitos humanos e garantias 

constitucionais e aumentar a confiança da população em relação a polícia militar, 14 e 16 

respectivamente, passam a ser excessivas. Tal formatação também elimina a lacuna entre as 

perspectivas aprendizado e crescimento e a de processos internos apresentadas nas Figuras 30 

e 31. 

 

 

6.5 O MAPA ESTRATÉGICO DA PMRN 

 

Depois do cumprimento de todas as etapas da pesquisa e diante do que foi exposto, é 

observado o alcance dos objetivos específicos da presente pesquisa e, consequentemente, o 

seu objetivo geral, embora algumas relações causais não tenham sido efetivadas pelo público 

respondente, ratifica-se a visibilidade da estratégia da organização através do mapa 

estratégico, descrita pelas suas quatro perspectivas. Tal condição foi exibida durante a fase de 

coleta pela compreensão por parte dos entrevistados, os quais apresentaram sugestões sobre as 

denominações e posicionamento da perspectiva financeira e da perspectiva sociedade, bem 

como as relações estabelecidas de causa e efeito entre os objetivos estratégicos. 

Por conseguinte, depois de cumprir esta etapa, chega-se ao quadro que representa as 

conexões entre os objetivos estratégicos da PMRN descrito pela Figura 33, o qual permite a 

visualização da integração dos objetivos da instituição nas quatro perspectivas do BSC, e 

ainda dirige as ações concebidas pelas setas azuis com maior espessura, para o cumprimento 

da missão. Como se vê, a missão da corporação policial militar do Rio Grande do Norte é 

satisfazer a sociedade no que diz respeito à segurança pública.  
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Gerar a segurança, a qualidade de vida e a cidadania através da prevenção e repressão 

imediata da criminalidade e da violência, respeitando os direitos humanos e valorizando a 

participação comunitária. 

Figura 33: Relações finais de causa e efeito da PMRN. 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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Para clarificar é importante dizer que na sociedade incluem-se os seus públicos de 

interesse como o governo, os cidadãos e os próprios integrantes da PMRN.  Nessa trajetória 

de busca, todos os interessados repartem o mesmo resultado capital: a preservação da ordem 

pública com a geração da segurança pública, as quais são atividades importantes para a 

qualidade de vida e cidadania de um povo. 

Surge, então, o sistema de gestão para tratar das questões como respeito e defesa dos 

direitos humanos e a interação com a sociedade. Entretanto, essas preocupações não resumem 

toda participação do sistema, que também busca o alinhamento dos seus elementos em torno 

das prioridades estratégicas e operacionais, bem como aumentar a credibilidade perante à 

sociedade e o próprio governo.   

Sob esse direcionamento, o significado da tradução do modelo estratégico numa série 

de objetivos e indicadores descreve e mede a estratégia da PMRN, torna mais clara a 

prestação de contas, e com os desdobramentos do scorecard garante o alinhamento 

organizacional. Igualmente, pode-se entender que os demais setores da corporação também 

perceberiam o benefício de ver mais claramente a missão e os objetivos.  

Além disso, o BSC possibilita ações firmes com o que se propõe alcançar. Isso 

significa que o mapa estratégico da PMRN (figura 34) que traduziu a tática em um mapa, 

composto de vários temas. É o documento do plano que instila vida na missão de toda a 

organização, no qual individualmente para cada objetivo, foram selecionados seus respectivos 

indicadores. (apêndice). 

Como se observa, os objetivos da perspectiva sociedade são representados pelo tema 

efetividade, pela qualidade do serviço e pela imagem, os quais para serem atingidos é preciso 

à utilização dos temas estratégicos: relacionamento com o cidadão, gestão de operações e 

excelência da gestão. Significa que a PMRN tem a compreensão da necessidade de interação 

recíproca entre a PMRN e comunidade, demonstrada através da efetivação do policiamento 

comunitário, podendo priorizar as áreas mais necessitadas. 

Referenciando o tema estratégico gestão de operações, cumpre-se a cobrança por 

melhores processos para execução da atividade fim, ou seja, as melhores práticas do 

policiamento ostensivo aliado à ampliação da capacidade de resposta imediata, uma vez que 

essa também é uma das características de empresas que buscam excelência na prestação de 

serviços.  
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Figura 34: Mapa Estratégico da PMRN. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

A excelência na gestão é o terceiro tema estratégico da perspectiva de processos 

internos, eleito para representar o que a PMRN deve usar como procedimento para dar suporte 

aos demais processos. Isso se justifica porque a melhoria aspirada nos processos deriva da 

adoção das melhores práticas, por meio do emprego das melhores execuções existentes na 

instituição. 

Entretanto, para o atingimento da perspectiva de processos internos lançou-se mão de 

dois temas estratégicos: capital humano e capital da informação. O primeiro se concentra na 

força de trabalho que compõe a PMRN, selecionando, treinando e valorizando-as. Assim 
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sendo, o resultado é o alinhamento intefuncional e a integração da informação. O reforço do 

primeiro tema vem com a utilização do segundo, capital da informação, que foca a 

capacitação das pessoas para respaldar os processos críticos e, consequentemente, a 

corporação reunirá mais competências para entregar a proposição de valor desejada aos seus 

públicos de interesse. 

Os temas estratégicos orçamento e produtividade representam os objetivos da 

perspectiva financeira. Como se verifica, essa perspectiva possibilita todas as ações por parte 

da organização, especialmente por se tratar do serviço público.  O tema orçamento trata dos 

recursos alocados para a execução das iniciativas previstas no planejamento estratégico, que 

serão efetivadas mediante a realização do objetivo representado pelo tema produtividade, 

desse modo a proposição de valor idealizada além de ser alcançada, se dará de forma 

financeiramente responsável. 

 

 

 

6.6 FORMULAÇÃO DO IMPLEMENTO ESTRATÉGICO NA PMRN 

 

 

Assim, o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento BSC em empresa, seja 

pública ou privada, é diferente da sua execução. Entre esses problemas é comum os 

originados a partir da delegação para implementação de toda a estratégia ao nível hierárquico 

intermediário, pois nem sempre o nível intermediário está pronto para apreender a estratégia 

nem a concepção do BSC como um todo, não tendo nem a autoridade nem o conhecimento 

dos processos necessários para o sucesso da implementação. 

É preciso compreender que o Balanced Scorecard não é um ato único e que existem 

dificuldades originadas pela complexidade encontrada para se colocar a estratégia em ação. 

Nesse contexto, o comprometimento do comando da PMRN será altamente relevante como 

conhecimento e autoridade, pois a sua posição exigirá a capacidade de dividir funções e 

responsabilidades, de forma a evitar o isolamento durante a implementação do BSC.  

Portanto, como visto na presente pesquisa, o ponto de partida foi a afirmação da 

missão, valores e visão da corporação e depois o desenvolvimento da estratégia com 

capacidade de fechar as lacunas. Em ato contínuo foi traduzida a tática em um mapa, 

composto de vários temas estratégicos.  
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Para cada um dos objetivos foram selecionados os seus indicadores e as suas metas. 

Todavia, depois dessa fase é necessária a distribuição dos temas, bem como os respectivos 

recursos financeiros necessários à execução das iniciativas. Isso porque o sistema gerencial é 

de loop fechado, devendo integrar as ferramentas gerenciais para auxiliar a corporação nos 

processos de execução da estratégia. 

Desse modo, é necessário atribuir os scorecards da corporação gradualmente, 

distribuindo o esforço da implementação e, também, ajustando e refinando os objetivos e 

necessidades em todos os setores da empresa. Para deixar mais claro em relação ao estudo de 

caso da PMRN, apresenta-se os pontos merecedores de destaque que envolve o 

comportamento da corporação na implementação do Balanced Scorecard: 

 Disseminar o BSC em todos os níveis da corporação. Para tal propósito e 

desdobramento top-down, torna-se fundamental a participação dos mais altos níveis 

hierárquicos, uma vez que já foi definida a proposta de valor da corporação, cujo intento é 

criar sinergias entre as demais unidades e as unidades de apoio; 

  Alinhar a corporação com as unidades operacionais. Isso significa que cada 

unidade operacional deve elaborar o seu planejamento de longo prazo e o seu BSC de forma 

alinhada com o Scorecard corporativo; 

 Alinhar as unidades de serviços comuns, como recursos humanos, tecnologia 

da informação, finanças e planejamento, os quais devem criar seus planos de longo prazo e 

BSC para apoiar as estratégias operacionais e as prioridades da instituição; 

 Alinhar a corporação com parceiros externos e com o próprio governo. Tal 

medida é importante para comunicar resultados ao seu público e às organizações pertencentes 

ao sistema de segurança pública, tais como a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Guarda 

Municipal; 

 Definir responsabilidade pelo BSC para membros da corporação com 

capacidade de liderar e de seguir o curso de discussões em torno de políticas e procedimentos, 

avaliando possíveis mudanças nas medidas, e oferecer visão sobre a estratégia de aquisição de 

dados. Serão esses integrantes da PMRN os proprietários do temas estratégicos, que terão a 

crucial atribuição de avalizar o relatório adequado e conciso dos resultados do Scorecard; 

Perante o apresentado, verifica-se a importância da estrutura formal para integrar 

todos os elementos, bem como a necessidade da PMRN em se dotar de uma unidade 

organizacional para contribuir no desenho do sistema integrado, para efetuar determinados 



165 
 

processos-chave e cumprir o papel na coordenação com diversos desempenhos 

organizacionais. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Depois de cumpridas as etapas da pesquisa e a realização do seu objetivo maior, 

percebe-se que as atividades estruturadas em conjunto que concebem um determinado output 

são definidas como um processo. São essas atividades divididas em partes que agregam valor 

ao produto final. Isso importa em avaliação por parte dos gestores sobre o citado processo em 

toda sua extensão, incluindo suas ações, seus recursos e seus resultados. Sob esse aspecto 

também significa a capacidade de integrar a organização com o seu contexto.  

Assim, a organização com objetivos necessita ser conduzida para a consecução 

destes, mas as dificuldades tomam grandes dimensões quando não há um alinhamento e nem 

um caminho estratégico a ser percorrido. É o sentido de interferência nos departamentos e 

serviços através da avaliação de desempenho e dos seus resultados e, consequentemente, 

exercer o papel de retificador das ações.   

Todavia, conforme a pesquisa, o serviço público vem procurando a convergência dos 

pensamentos e das ações em direção à reforma e modernização da sua administração. Isso 

porque durante muito tempo a administração pública tem se vinculado demasiadamente às 

normas legais e a eficiência, sem um olhar para o efeito que tais procedimentos exercem sobre 

os seus públicos.  

Tal visão no presente trabalho conduz ao cidadão inserido no próprio processo, cujo 

resultado final almejado é a sua satisfação. É a visibilidade proporcionada pelo estudo de caso 

em uma organização do serviço público, notadamente na área de segurança pública, tendo 

como ponto de partida o planejamento estratégico da PMRN. Igualmente, procurou-se 

claramente o estabelecimento da referência com um instrumento de gestão. Para tal, efetuou-

se a pesquisa na literatura existente e optou-se pela ferramenta do BSC de Kaplan e Norton. 

Nas etapas elencadas para a consecução do objetivo geral da pesquisa, aparece como 

o primeiro objetivo específico a identificação da missão, visão e objetivos estratégicos a partir 

do Plano Estratégico da PMRN. Para dar sustentação às informações obtidas, a competente 

cobertura documental sobre os respectivos itens foi elaborada. 

Da mesma forma e amparado pela fundamentação teórica, deu-se o alcance do 

segundo objetivo específico, que foi estabelecer perspectivas de desempenho a partir dos 

objetivos estratégicos da PMRN. Nessa etapa, foram consignadas no modelo genérico de BSC 

as perspectivas de desempenho que receberam os objetivos estratégicos da PMRN. É 
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importante salientar, que nesse procedimento não foi levado em conta à condição de a polícia 

militar ser uma organização do serviço público.  

Essa transformação ocorreu depois da apresentação do resultado do presente passo 

aos integrantes da corporação, que opinaram pela mudança de duas das quatro perspectivas do 

modelo genérico de BSC. Essa mudança levou a expectativa financeira para a base e, a 

perspectiva de clientes teve o seu nome alterado para Sociedade, sendo em seguida 

posicionada no nível mais alto do quadro das relações de causa e feito, ou seja, essa 

perspectiva passou a ser o ponto de convergência dos resultados almejados pela corporação. 

Assim, se deu o estabelecimento de relações de causa e efeito entre objetivos 

estratégicos em cada uma das perspectivas em um quadro adaptado ao serviço público, cuja 

formatação se sucedeu das discussões em que se enfatizou o ponto de vista dos entrevistados. 

Depois de concluídas as relações causais entre os objetivos estratégicos da PMRN, 

foram construídas a partir das conexões das perspectivas financeira e de aprendizado e 

crescimento. Em ato contínuo edificou-se a relação de aprendizado e crescimento com a de 

processos internos. Esta se conectou à perspectiva sociedade. 

Destarte, concluíram-se as relações de causa efeito conforme o entendimento dos 

consultados. Contudo, para concretizar as causalidades dos objetivos estratégicos da PMRN 

foi feita uma análise cruzada com a parte documental da pesquisa, na qual foram verificadas 

as conexões excedentes e faltantes, o que deu origem a outro quadro de relações de causa e 

efeito. 

Para o alcance do objetivo maior da presente investigação foi necessário construir o 

mapa estratégico partindo da proposição de BSC ajustado à gestão estratégica do PMRN. 

Desta feita, os objetivos estratégicos foram relacionados aos respectivos temas, passando a ser 

visualizados de uma forma mais clara. Representa, então, o alinhamento e a execução das 

prioridades, pois cada objetivo foi conectado a uma linha da corporação e visto no mapa 

estratégico de forma mais relevante.    

Diante do exposto, pode-se finalizar explicitando que a construção do BSC de uma 

empresa pública visualizada através do seu mapa estratégico, se torna relevante à medida que 

apresenta a estratégia mais compreensível e mais clara, além de apresentar o que precisa ser 

feito para alcançar as melhorias necessárias para o alcance dos resultados que justificam a 

existência da organização.  

 Contudo, fica também esclarecida a não autossustentabilidade do BSC. Isso significa 

que o seu incremento e o seu desenvolvimento exigem um cultivo para que possa gerar os 
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resultados que se espera. Nesse exemplo específico será preciso trabalhar a cultura da 

corporação, adotar vinculação de alguma forma de reconhecimento e de remuneração ao BSC. 

Outro ponto importante é o papel do próprio governo através do estabelecimento de 

objetivos e metas gerais para o Estado por meio do planejamento estratégico. Isso significa 

uma visão de futuro e uma estratégia para se chegar lá. Nesse ponto de vista cabe aos gestores 

encontrar como a atividade da organização precisa ser deliberada para o futuro e quais as 

mudanças necessárias para esse fim, que comumente compreende os modos de gerir a 

corporação.  

Essa medida se constituirá de ações para melhoria dos serviços públicos sem 

depender apenas dos valores pessoais dos executivos da hora. Tais atos trariam benefícios 

para todos os públicos interessados, uma vez que o Estado cumpriria o seu papel e o cidadão 

receberia o que está escrito legalmente como o seu direito.   

Assim, tudo o que foi exposto significa que a implementação do BSC exige algo mais 

do que a utilizada habilidade para criá-lo. É preciso acompanhar um roteiro de discussões em 

torno de políticas e procedimentos, avaliando possíveis mudanças nas medidas, e oferecer 

uma visão sobre a estratégia de aquisição de dados. Tais atitudes requerem uma liderança 

decidida e, essa liderança deve permear todas as fases do sistema gerencial.  

Por conseguinte, espera-se, que tanto o meio acadêmico quanto a organização sejam 

beneficiados, uma vez que se apresenta a oportunidade de comprovação de aplicabilidade de 

um instrumento de gestão estratégica, que em princípio teve destinação as empresas privadas, 

neste caso específico, direcionado a uma empresa do serviço público, notadamente uma 

organização policial militar.  

Essa afirmativa parte da capacidade demonstrada pelo BSC de evidenciar a gestão 

estratégica e a gestão operacional como fundamentais para o sucesso das organizações, e 

ambas necessitam de integração. Isso porque uma estratégia bem elaborada não tem 

implementação se não estiver vinculada a excelentes processos operacionais e de governança. 

Por outro ângulo, uma empresa não desfrutará de sucesso sustentável só dependendo dos 

excelentes processos operacionais, embora estes possam melhorar a qualidade e a 

racionalização dos recursos. 
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7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A seguir são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros que darão 

continuidade ao presente estudo, pois este é o momento apropriado, também, no sentido de 

que exista suficiente trabalho empírico na área de gestão policial, que possa ser procurado e 

sirva de base para futuras pesquisas. Desse modo, verifica-se que usar Scorecards está 

relacionado, de certa forma, aos experimentos na medição de desempenho em todos os níveis 

de governo. Nesse direcionamento, será importante estudar: 

 A abordagem racional dos meios e dos fins do BSC em relação à tomada de 

decisão política; 

 A utilização do BSC por outras unidades policiais e os seus respectivos 

resultados; 

 A priorização das áreas de decisão com base no mapa estratégico; 

 Análise dos indicadores policiais militares do BSC; 

 Relação com o Estado no aspecto regulatório. 
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APÊNDICE A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS ENTREVISTADOS DA PESQUISA  

Natal/RN, 30 de outubro de 2005.  

Ilustríssimo senhor (a),  

 

A coleta de dados faz parte da dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo tema é a criação de um Sistema de 

Indicadores de Desempenho para Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, com base 

no Planejamento Estratégico do período 2010 a 2020 e fundamentado no Balanced Scorecard 

– BSC. 

De acordo com a metodologia aplicada, apresenta-se o instrumento a ser utilizado 

para cumprir importante etapa da pesquisa. Assim, sua participação é muito valiosa para que o 

sucesso seja alcançado. Para tal finalidade, é importante a observação dos itens orientadores 

que se seguem. 

Com o intuito de tornar clara a mensagem e não pairar quaisquer dúvidas nas suas 

respostas acompanha a presente correspondência, o material contendo o resultado da pesquisa 

já realizada de forma documental e bibliográfica, que depois de lido o auxiliará no 

preenchimento do mapa estratégico e na indicação das prováveis relações de causa e efeito 

entre os objetivos da instituição dispostos nas quatro perspectivas relacionadas abaixo:   

1) Sociedade; 

2) Processos Internos; 

3) Aprendizado e crescimento; 

4)Financeira. 

Para estabelecer um maior entendimento sobre o tema, também acompanha este 

documento, o texto que trata sobre o mapa estratégico; o rol dos objetivos estratégicos da 

PMRN; uma proposição de BSC, que mostra esses objetivos organizados em cada uma das 

perspectivas. Adiciona-se, ainda, um diagrama de mapa estratégico sem as relações de 

causa e efeito explícitas, cuja intenção é apreender suas percepções sobre as possíveis 

afinidades causais que possam ser estabelecidas entre as quatro perspectivas através da inter-

relação dos seus objetivos.  

Destarte, é importante apontar as relações de causa e efeito. Para isso, basta iniciar 

no sentido de baixo para cima, conforme exemplo da figura abaixo, indicando através de setas 
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as relações identificadas entre os objetivos da perspectiva financeira e os objetivos da 

perspectiva subsequente, aprendizado e crescimento. Em ato contínuo, precisa relacionar os 

objetivos de aprendizado e crescimento aos objetivos da perspectiva processos internos, e 

os objetivos dessa perspectiva aos objetivos da perspectiva sociedade. 

 

Objetivo 1 Objetivo 2

Objetivo 3 Objetivo 4

Objetivo 6 Objetivo 7

Objetivo 9 Objetivo 10

Objetivo 8

Objetivo 5

 

 

Antecipadamente agradecemos a sua importante colaboração, sem a qual estaria 

comprometido o alcance do sucesso desta pesquisa.  

 

Atenciosamente,  

 

Geilton Protásio Bentes  

Mestrando 

 

Enilson Medeiros dos Santos  

Orientador 
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PROPOSIÇÃO DE BSC PARA A PMRN  
Áreas Estratégicas do Plano da 

PMRN 

Perspectivas Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos  

Sociedade 

Efetividade 
14. Fomentar o respeito aos direitos humanos e 

garantias constitucionais. 

3. Situação da Segurança Pública. 

Qualidade do serviço 

15. Melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

população. 

3. Situação da Segurança Pública. 

16. Aumentar a confiança da população em relação 

à polícia militar. 

3. Situação da Segurança Pública. 

Imagem 17. Elevar a sensação de segurança da população. 3. Situação da Segurança Pública. 

Processos Internos 

Excelência na Gestão 

8. Aprimorar a gestão logística. 1. Gestão Institucional. 

9. Implementar a gestão estratégica. 1. Gestão Institucional. 

10. Garantir as informações necessárias à tomada de 

decisão.  

1. Gestão Institucional. 

Relacionamento com o 

cidadão 
11. Promover as estratégias de policiamento 

comunitário.  

2. Prestação de Serviço Público. 

Gestão de operações 
12. Otimizar o policiamento ostensivo e preventivo.  2. Prestação de Serviço Público. 

13. Ampliar a capacidade de resposta imediata.  2. Prestação de Serviço Público. 

Aprendizado e Crescimento Capital Humano 

3. Aprimorar a gestão dos recursos humanos. 1. Gestão Institucional. 

4. Fortalecer o desenvolvimento dos recursos 

humanos. 

1. Gestão Institucional. 

6. Incrementar as atividades disciplinares e 

correcionais. 

1. Gestão Institucional. 

7. Promover a motivação dos recursos humanos. 1. Gestão Institucional. 

Capital da informação 
5. Estimular do desenvolvimento técnico-científico 

em segurança pública.  

1. Gestão Institucional. 

Financeira Orçamento 1. Assegurar os recursos orçamentários. 1. Gestão Institucional. 

Produtividade 1. Garantir a aplicação financeira dos recursos 

orçamentários. 

1. Gestão Institucional. 
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TEXTO EXPLICATIVO SOBRE A PROPOSTA DE MAPA ESTRATÉGICO  

1. Construindo o mapa estratégico  

 

O mapa estratégico do Balanced Scorecard é a representação visual e fornece um 

modelo que mostra como a estratégia liga os ativos tangíveis e processos que criam valor, 

mostrando numa única página como os objetivos nas quatro perspectivas se integram e 

combinam para descrever essa estratégia.  

Sua construção se dá do geral para o específico, ou seja, segue a estrutura das 

perspectivas do BSC de cima para baixo, partindo da perspectiva sociedade para as demais, 

processos internos, aprendizado e crescimento financeira. No caso específico deste estudo, 

por se tratar de uma empresa pública, a perspectiva financeira não é o seu objetivo primordial.  

É conveniente dizer que esta é também a arquitetura do mapa estratégico, mas outras 

perspectivas também poderão ser criadas ou alteradas, conforme especificidade da 

organização. Outro ponto importante relacionado à construção do mapa estratégico é que, haja 

a previsão das relações de causa e efeito entre os objetivos de cada uma das perspectivas, sem 

a qual não haverá uma relação causal entre eles. 

 

2. Mapa estratégico: Relações de causa e efeito entre objetivos e perspectivas 

Para o estabelecimento de causa e efeito entre os objetivos do mapa estratégico, 

diferente da construção desse mesmo mapa, as relações ocorrem no sentido contrário, ou seja, 

de baixo para cima. Desta forma, se visualiza como os resultados dos objetivos de uma 

perspectiva colaboram com o resultado dos objetivos de outras perspectivas.  

Assim, inicia-se o estabelecimento das relações começando da última perspectiva e 

passando por todas as outras até chegar à primeira, criando assim, uma relação de causa e 

efeito completa. Significa dizer que os objetivos da perspectiva financeira devem se relacionar 

com os objetivos de aprendizado e crescimento, estes com os objetivos de processos internos, 

que por sua vez devem se relacionar com os objetivos da sociedade. 

Por se tratar de uma empresa pública e sem fins lucrativos, não busca compensações 

financeiras como demonstração de sucesso. Em lugar disso buscam conquistar missões 

elevadas que visam à melhoria da sociedade. Assim sendo, alterou-se o nome da perspectiva 

cliente para a perspectiva sociedade, a qual passou a ocupar a posição de razão principal da 
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criação de valor, tendo a perspectiva financeira se posicionado como a facilitadora e 

impulsionadora para o desenvolvimento das demais perspectivas:  

Perspectiva Sociedade: alcançar a missão não equivale à responsabilidade fiscal e 

direção, ou seja, a empresa pública deve definir a quem servir e como suas exigências podem 

ser satisfeitas. Assim, cumprir a sua missão. 

Perspectiva Processos Internos: as medidas dos processos internos nessa 

perspectiva no setor público devem derivar da proposta de valor refletida na perspectiva do 

cliente. No entanto, objetivos relacionados diretamente com a produtividade não 

necessariamente estão ligados a algum objetivo de clientes podendo assim, nesse caso, 

apresentarem relações diretas com os objetivos financeiros referentes à produtividade. Os 

objetivos dessa perspectiva também podem se relacionar entre si. 

Perspectiva Aprendizado e Crescimento: O alcance dos objetivos nessa 

perspectiva significa que servidores motivados pela correta mistura de técnica e ferramentas 

funcionando em clima organizacional gerado para apoiar as melhorias são o ingrediente 

fundamental na melhoria dos processos, funcionando dentro das limitações financeiras e, 

finalmente, orientado à sociedade e ao êxito da missão. 

Assim, estabeleça as relações entre os objetivos dessa perspectiva com os objetivos 

da perspectiva seguinte, processos internos. Um objetivo pode-se relacionar com um ou mais 

objetivos da próxima perspectiva. Além disso, alguns objetivos dessa perspectiva podem se 

relacionar diretamente a outros da expectativa clientes, não seguindo necessariamente a 

hierarquia de perspectivas do BSC. 

Perspectiva Financeira: os objetivos de produtividade e sustentabilidade quando 

alcançados no setor público, funcionam como facilitadores ou como restrição para o grupo 

que deve operar. 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Visando obter respostas válidas e informações pertinentes, o segundo contato foi 

estabelecido depois das análises realizadas sobre a estrutura da proposta inicial de BSC, e a indicação 

das relações de causa e efeito entre os objetivos em cada uma das perspectivas do desenho do mapa 

estratégico.  

Para complemento da etapa da coleta de dados da presente pesquisa, foram realizadas através 

de um roteiro nessa segunda oportunidade as entrevistas de profundidade, cuja orientação foi 

considerar os temas relativos à proposta inicial de BSC sugerida à PMRN e a estrutura do seu mapa 

estratégico:  

1. Balanceamento e equilíbrio dos objetivos nas perspectivas propostas:  

Há equilíbrio entre os objetivos nas quatro perspectivas? Aponte qual (quais) perspectiva(s) 

apresenta(m) excesso ou falta de objetivos, em caso de resposta negativa. 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ...................... 

 

2. Objetivos e classificação nas perspectivas:  

Os objetivos descritos estão devidamente classificados nos temas e suas perspectivas 

estratégicas? Se a resposta for negativa, apresente o(s) objetivo(s) e recomende a(s) perspectiva(s) 

onde esse(s) objetivo(s) melhor se enquadra(m).  

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

 

3. Estruturação de perspectivas  

As quatro perspectivas formadas, os temas e os objetivos estratégicos, preenchem as 

necessidades da PMRN? Caso negativo aponte perspectivas mais adequadas.  

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

As perspectivas posicionadas no mapa estratégico estão devidamente enquadradas na 

estrutura da corporação? Se caso responder negativamente, mostre qual posicionamento de 

perspectivas estaria mais adequado.  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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4. Relações de causa e efeito  

A estrutura sugerida ajudou a identificar as relações de causa e efeito de maneira clara? Caso 

negativo, que estrutura seria mais adequada?  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

Entre as relações de causa e efeito identificados no diagrama de mapa estratégico sugerido 

para a PMRN, foram encontradas dificuldades no inter-relacionamento das perspectivas? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

  

Caso positivo, entre quais objetivos especificamente?  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

5. Avaliação da proposta de mapa estratégico.  

De forma geral, quais são os pontos críticos que deveriam ser revistos ou melhorados para 

que a proposta de mapa estratégico estivesse mais adequada à estratégia da corporação PMRN? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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Apêndice C 

Balanced Scorecard da PMRN 

 

Perspectiva 
Temas 

Estratégicos 
Objetivos Estratégicos Indicadores de desempenho Metas Iniciativas 

Sociedade 

Efetividade 

14. Fomentar o respeito aos 

direitos humanos e garantias 

constitucionais. 

Número de denúncias na ouvidoria e 

corregedoria. 

 Acompanhamento das denúncias de policiais 

militares na ouvidoria e corregedoria. 

Qualidade do 

serviço 

15. Melhorar a qualidade dos 

serviços prestados à população. 

Índice de satisfação do cidadão. 

 Pesquisa de satisfação. 

Acompanhamento da exposição dos fatos na 

mídia relacionados à PMRN. 

Tempo de resposta ao pedido do cidadão. 

 Elaborar estudo sobre a distribuição das 

Unidades e viaturas operacionais que permitam o 

atendimento com melhor tempo de resposta. 

16. Aumentar a confiança da 

população em relação à polícia 

militar. 

Taxa de confiança na conduta dos servidores da 

PMRN. 

 Divulgar ações positivas relacionadas aos 

serviços da PMRN. 

Adotar providências imediatas e relacionadas aos 

componentes da polícia militar. 

Imagem 
17. Elevar a sensação de 

segurança da população. 

Índice de ocorrências policiais. 

 Dotar o Estado do RN de policiamento ostensivo. 

Estabelecer parceria estratégica para integração 

com outros bancos de dados de ocorrências 

criminais da Segurança Pública. 

Índice de conhecimento do cliente com o acesso 

aos serviços da PMRN. 

 Divulgar na mídia e redes sociais os serviços 

disponíveis ao cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Processos 

Internos 

Excelência na 

gestão 

8. Aprimorar a gestão logística. 

Sistema de Informações para apoio aos processos 

logísticos e financeiros. 

 Desenvolver e implantar novo modelo de gestão de 

processos financeiros e logísticos. 

Sistema de capacitação, alocação e retenção de 

recursos humanos nas atividades logísticas. 

 Criar um sistema de capacitação, alocação e 

retenção de recursos humanos nas atividades 

logísticas. 

Número de policiais especializados que trabalham 

com logística nas unidades administrativas e 

operacionais. 

 Especializar os policiais que trabalham com 

logística nas unidades administrativas e 

operacionais. 

Número de oficiais especialistas em logística, 

orçamento, finanças e contabilidade. 

 Criar quadro de Oficiais especialistas em logística, 

orçamento, finanças e contabilidade. 

9. Efetivar a gestão estratégica. 

Sistema de Gestão Estratégica da PMRN. 

 Desenvolver Sistema de Gestão Estratégica da 

PMRN 

Sistema de indicadores para controle e avaliação 

de produtividade e resultados. 

 Elaborar e implantar critérios e indicadores para 

controle e avaliação de produtividade e resultados. 

10. Garantir as informações 

necessárias à tomada de 

decisão. 

Sistema Integrado de Informações de Gestão 

Administrativa e Operacional. 

 Desenvolver Sistema Integrado de Informações de 

Gestão Administrativa e Operacional. 

Adquirir software para suporte à pesquisa 

operacional. 

Parceria estratégica para integração com outros 

bancos de dados de ocorrências criminais da 

Segurança Pública. 

 Estabelecer parceria estratégica para integração 

com outros bancos de dados de ocorrências 

criminais da Segurança Pública. 

Sistema de informações de apoio à decisão. 
 Adquirir sistema de informações de apoio a 

decisão. 

Relacionamento 

com o cidadão 

11. Fomentar as estratégias de 

policiamento comunitário. 

Índice de articulação territorial das Unidades 

Policiais Militares e dos Postos Comunitários de 

Segurança. 

 Criar plano de articulação territorial das Unidades 

Policiais Militares e dos Postos Comunitários de 

Segurança. 

Gestão de 

operações 

12. Aperfeiçoar o policiamento 

ostensivo e preventivo. 

Sistema de monitoramento por câmeras em locais 

de grande aglomeração e circulação de público. 

 Implantar sistema de monitoramento por câmeras 

em locais de grande aglomeração e circulação de 

público, com a finalidade de proporcionar maior 

eficiência nas medidas de prevenção. 

Número de viaturas com terminais Remotos 

Embarcados nas Viaturas da PMRN. 

 Implantar Terminais Remotos Embarcados nas 

Viaturas da PMRN. 

Sistemas de Informações de Geoposicionamento e 

Georeferenciamento das Viaturas da PMRN. 

 Implantar Sistemas de Informações de 

Geoposicionamento e Georeferenciamento das 

Viaturas da PMRN. 

13. Aumentar a capacidade de 

resposta imediata. 
Taxa de congestionamento para a resposta. 

 Criar o Comando de Missões Especiais como 

comando de pronta resposta às situações de 

gerenciamento de crise. 
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Aprendizagem 

e Crescimento 

Capital humano 

3. Aprimorar a gestão dos 

recursos humanos. 

Ações que buscam o aprimoramento em gestão de 

pessoas. 

 Elaborar estudo para definição do modelo 

adequado para alocação e contratação de 

pessoal técnico-especializado. 

Elaborar Plano de Recrutamento e Seleção 

de Recursos Humanos da PMRN. 

4. Fortalecer o desenvolvimento 

dos recursos humanos. 

Ações referentes relacionadas à qualidade de vida 

no trabalho. 

 Desenvolver iniciativas orientadas a 

melhoria das condições físicas dos policiais 

militares. 

Desenvolver iniciativas orientadas a 

melhoria das condições de saúde e qualidade 

de vida dos policiais militares. 

6. Efetivar as atividades 

disciplinares e correcionais. 

Código de disciplina e ética da corporação. 
 Estabelecer e implantar o novo código de 

disciplina e ética da corporação. 

Unidade prisional da PMRN. 
 Criar unidade prisional da PMRN – Presídio 

Militar. 

7. Gerar a motivação dos 

recursos humanos. 

Número de programas que beneficiem os policiais 

militares e dependentes. 

 Promover programas habitacionais voltados 

para os operadores da Segurança Pública. 

Programa de inclusão digital para os 

militares. 

Capital da 

informação 

5. Evoluir o desenvolvimento 

técnico-científico em segurança 

pública. 

Número de policiais capacitados técnica e 

cientificamente em Segurança Pública. 

 Criar Plano de Capacitação Continuada, 

Aperfeiçoamento e Especialização de 

Pessoal. 

Financeira 

Produtividade 

2. Garantir a aplicação 

financeira dos recursos 

orçamentários. 

Número de projetos relativos ao planejado 

alcançados. 

 Desenvolver sistema de informação para 

apoio ao processo de planejamento, 

execução e controle orçamentário. 

Orçamento 
1. Assegurar os recursos 

orçamentários 

Número de fontes de financiamento dos 

programas, projetos e operações especiais extra-

orçamentárias. 

 Identificar e destinar as fontes de 

financiamento dos programas e projetos e 

operações especiais orçamentárias. 

Quadro 13: BCS da PMRN 

Fonte: O autor fundamentado nas evidências da pesquisa. 
 


