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RESUMO 

 

A necessidade de melhoria do desempenho das atividades do Estado é uma 

preocupação presente na gestão pública brasileira. Diante de muitas normas a serem 

cumpridas e da diversidade dos serviços prestados, os gestores públicos necessitam de 

ferramentas que os auxiliem nessa árdua missão. A Seção de Subsistência da Base 

Aérea de Natal possui atividades operacionais e administrativas e necessita de uma 

ferramenta estratégica para gerir essas atividades. Nesse contexto, verificou-se que os 

estudos sobre o uso do Balanced Scorecard em organizações públicas no Brasil 

demonstram a viabilidade de sua utilização para a melhoria do desempenho 

organizacional, devendo haver uma adaptação de sua metodologia para eliminar 

disfunções comumente encontradas. A fim de melhorar o desempenho de um setor 

conciliando as atividades operacionais, administrativas e seu inter-relacionamento, o 

presente estudo propõe a implantação do BSC para apoiar a tomada de decisões com 

vistas à melhoria do desempenho. Isso se dará por meio da criação do mapa estratégico, 

da definição e disseminação dos objetivos estratégicos, da determinação de indicadores 

adequados que proporcionem informações para que as decisões sejam tomadas 

pautadas na missão do setor e do planejamento das ações de forma que elas ocorram 

com a alocação de recursos e no momento adequados. Será utilizada a pesquisa do tipo 

bibliográfica para a construção do modelo e será proposto o monitoramento de forma 

sistêmica para sua implementação. Após essas etapas, haverá um projeto de 

intervenção para a implementação do BSC na Seção de Subsistência da Base Aérea de 

Natal. 

 

 

Palavras-Chave: Balanced Scorecard; Gestão por Resultado; Avaliação de 
performance; Organização Militar. 
 



8 

ABSTRACT 
 

The need to improve the performance of government activities is a concern present in the 

Brazilian public management. Before many standards to be met and diversity of services, 

public managers need tools to assist in this difficult task. The Subsistence Section of the 

Natal Air Force Base has operational and administrative activities and needs a strategic 

tool for managing these activities. In this direction, studies on the use of the Balanced 

Scorecard in public organizations in Brazil point to the feasibility of its use for improving 

organizational performance, however there should be an adaptation of the methodology 

to eliminate dysfunctions commonly found. In order to improve the performance of a 

sector reconciling the operational activities, administrative issues and its interrelationship, 

this study seeks to put forward the implementation of the BSC to support decision-making 

in order to improve performance. This aim will be achieved through the creation of a 

strategic map and definition of the strategic objectives of the sector, the spread of these 

strategic objectives, the definition of proper indicators that provide information so that 

decisions are taken guided by the sector's mission and by the planning, in a way they 

occur with the allocation of resources and at proper time. The research will apply the 

bibliographical methodology for the model development, and a systemic monitoring will 

be proposed for its implementation. Following these steps, there will be an intervention 

project to implement the BSC in Subsistence Section of Natal Air Force Base.  

  

 

Keywords: Balanced Scorecard; Management by Results; Performance Evaluation; 
Military Organization. 
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Introdução 

Nos últimos anos, o debate ocorrido acerca da gestão pública mostrou-se 

imprescindível ao se buscar a melhoria na qualidade dos serviços prestados pelo Estado 

ao cidadão. Assim, o desempenho das atividades governamentais assumiu o centro da 

discussão acerca da gestão pública. Ainda que as instituições públicas permanecessem 

fortes e legalistas, a necessidade de um Estado que atendesse aos anseios da 

sociedade tornou-se um desafio a ser enfrentado pelos governos brasileiros.  

Em 1995, no Brasil, ocorreram mudanças alinhadas à reforma gerencial tais como 

a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). Foram 

criados programas consoantes a perspectiva da Nova Gestão Pública para melhorar o 

desempenho governamental e, para isso, foram usados os seguintes mecanismos 

complementares: a mudança no funcionamento das instituições do governo, criando uma 

estrutura voltada para a performance e o ajuste fiscal, implicando em redução dos gastos 

com as atividades do governo (BRESSER PEREIRA, 1996). Ou seja, era necessário 

fazer mais e gastar menos, máxima também conhecida por work better and cost less. 

Todavia, quando da implementação desses programas, não foi possível atender a todos 

os objetivos, sendo priorizado o ajuste fiscal e restando, ainda, muito que se fazer apara 

a melhoria da performance do setor público. A contradição entre a busca por maior 

eficiência e o rigor do controle tem levado a falhas na implementação de programas que 

se voltam à melhoria do desempenho governamental (REZENDE, 2002). 

Apesar dessas falhas, os programas focados na performance do governo foram 

importantes para disseminar, nas diversas esferas de governo, o debate sobre a gestão 

pública com grande inclinação à busca pela melhoria do desempenho do setor público 

(ABRUCIO, 2007). 

Nessa discussão, a gestão por resultados (GpR) apresentou-se como alternativa 

para atender à crescente demanda da sociedade por melhores serviços públicos. A GpR 

é caracterizada pela otimização dos recursos, melhoria do desempenho, transparência, 

equilíbrio e controle das ações. Ela compreende as dimensões no campo da gestão 

organizacional, da responsabilidade de gestão, da integração dos componentes e da 

cultura organizacional (SERRA, 2008). E, na busca por maior eficiência e eficácia das 

ações governamentais, como forma de promover a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos, estão disponíveis diferentes ferramentas de gestão que alinham as iniciativas 

governamentais ao que preconiza a Nova Gestão Pública.  
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A importância do uso dessas ferramentas consiste no fato de elas serem uma forma 

de auxiliar os gestores públicos a planejar, controlar e monitorar suas ações, buscando 

alternativas, fora da rotina, para obter melhorias na performance da administração 

pública. Para que isso ocorra, é imprescindível que haja o acompanhamento do 

desempenho, a fim de orientar a tomada de decisões e coordenar as ações. 

Considerando que os processos administrativos devem estar estritamente de acordo 

com os ditames legais, o que demanda tempo e esforços próprios da burocracia estatal, 

deve haver planejamento das ações ao se buscar a melhoria do desempenho. Dessa 

forma, as necessidades podem ser identificadas e priorizadas com o tempo necessário 

para serem atendidas cumprindo-se todas as formalidades legais. Sem o planejamento 

adequado, torna-se dificultoso o atendimento a essas demandas. 

Dentre as ferramentas de gestão já utilizadas pela Administração Pública podemos 

citar: as avaliações de desempenho (PADOVEZE, 2003), o sistema Activity Based 

Costing (ABC) (KAPLAN e COOPER, 1991), o mapeamento de processos (CHEUNG e 

BAL, 1998) e o Balanced Scorecard (BSC) (KLAPAN e NORTON, 1997), entre outras. 

Algumas ferramentas utilizadas são oriundas da iniciativa privada e foram adaptadas ao 

serviço público.  

Nos últimos anos, ocorreu um aumento das ações de mobilização da cultura de 

monitoramento no setor público para responder ao anseio crescente da sociedade 

brasileira por maior efetividade do gasto público (JANUZZI, 2011). Assim, é mister 

destacar que, no intento de alcançar uma performance melhor por meio das ações do 

gestor público, faz-se necessário monitorar as consequências para que seja possível 

constatar se os resultados esperados ocorreram. Dessa forma, os indicadores podem 

contribuir com o dimensionamento das carências a serem atendidas nas diversas áreas 

de intervenção (JANUZZI, 2002).  

Entretanto, somente o monitoramento não é suficiente para promover a melhoria 

do desempenho, pois ele consiste em fonte de informação para pautar ações com o 

propósito de atender às demandas dos cidadãos. Dessa forma, é útil valer-se de 

experiências exitosas na administração pública. As iniciativas dos governos que, por 

meio do uso de ferramentas, possibilitaram que as ações fossem pautadas na GpR 

passaram a ser disseminadas. Nesse contexto, o Balanced Scorecard surge como 

instrumento de gerenciamento estratégico já utilizado no setor público (MARQUES, 

JUNIOR E ALBIONTI, 2012).  
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O Balanced Scorecard, ou Painel de Desempenho Balanceado, foi criado para 

propiciar a visão estratégica para empresas privadas, ou seja, para que seja possível ter 

uma visão geral da organização, saber para onde ela está orientada e o que contribui 

para que ela siga em determinada direção. Trata-se de uma ferramenta que consiste na 

diversificação dos indicadores sob diferentes perspectivas, não se atendo somente à 

questão financeira. Hoje, essa ferramenta já é utilizada no estabelecimento de metas, no 

monitoramento das ações e no controle dos resultados, possibilitando uma visão 

estratégica de organizações públicas e privadas.  

A utilização do BSC consiste no alinhamento estratégico, isto é, as ações e as 

iniciativas devem estar coerentes com a missão e a visão de uma organização, no intuito 

de melhorar o seu desempenho. As ações desconexas ou que atendam a um fim diverso 

ao da organização obstaculizam a melhora da performance ao desperdiçar 

oportunidades de crescimento com ações diversas ao necessário para alcançar os 

objetivos propostos, por isso é necessário que haja o alinhamento das ações com a 

estratégia adotada. 

Essa ferramenta pode ser utilizada com sucesso em organizações públicas como 

percebido no Estado de Minas Gerais (GOMES, 2009) e na Secretaria Geral da 

Presidência da República (GONÇALVES, BARROS E ELICKER, 2013). Em ambas as 

experiências, a melhoria do desempenho foi alcançada com a implementação do Painel 

de Desempenho Balanceado, o qual possibilitou o gerenciamento estratégico das ações. 

Isso ocorreu a partir das quatro perspectivas do BSC, quais sejam, a financeira, que trata 

dos ativos tangíveis, a de clientes, que retrata a percepção dos usuários em relação à 

organização, a de processos internos, que observa a integração e adequabilidade dos 

processos relevantes e a de crescimento e aprendizado, que trata dos ativos intangíveis, 

concentrados no potencial do capital humano.  

Por outro lado, a revisão da literatura não identificou estudos sobre a adoção do 

BSC em organizações militares brasileiras, o que revela a possibilidade de analisar o 

potencial dessa ferramenta no aprimoramento da gestão pública militar.  

A análise das experiências com o uso de ferramentas é importante, pois elas 

sintetizam boas práticas exitosas que podem ajudar a solucionar problemas que se 

repetem em outras organizações. No esforço em melhor cumprir as atividades 

governamentais, esses instrumentos são de grande valia para superar adversidades 

comuns àqueles que buscam a melhoria da gestão pública. 
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1.1. Problematização e objetivos 

 

Em consulta ao portal da transparência do Governo Federal1, constatou-se que, no 

ano de 2015, R$ 68.406.331.138,68 (sessenta e oito bilhões, quatrocentos e seis 

milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) 

do orçamento da União foram destinados ao Ministério da Defesa. Diante de tão 

expressivo valor, é importante que se discuta cada vez mais, na esfera militar, a 

eficiência do gasto dos recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados. 

Ao debruçar-se sobre o estudo do uso de ferramentas para a melhoria do 

desempenho da administração pública, é adequado verificar a sua aplicabilidade em um 

setor cuja finalidade é a prestação direta de serviço aos cidadãos, na intenção de analisar 

a relação das ações governamentais com o atendimento das necessidades dos 

destinatários. Para tanto, a escolha do local a ser objeto do presente estudo, atentou-se 

à necessidade de um setor que permitisse a análise dos efeitos das ações da 

administração pública na qualidade dos serviços prestados em organizações militares, 

ou seja, foi necessário escolher uma organização militar que fosse responsável pela 

prestação de serviços diretamente às pessoas. 

As Forças Armadas têm por dever constitucional a defesa da Pátria, a garantia dos 

poderes constitucionais e da lei e da ordem, de acordo com Art. 142 da CF/88. Para isso, 

o Estado brasileiro dispõe de uma estrutura que permite a manutenção de seu 

contingente militar. Assim, as Forças Armadas são constituídas de órgãos para o seu 

emprego, para assuntos de interesse nacional e os que prestam serviços de apoio. Estes 

últimos podem ter por incumbência o fornecimento de fardamento, de dormitórios em 

operações militares, do serviço de saúde e de alimentação, por exemplo.  

No Comando da Aeronáutica, em particular, as Organizações Militares que efetuam 

o emprego aéreo são chamadas de Esquadrões Aéreos. A unidade militar responsável 

por prestar o apoio a esses Esquadrões é denominada Base Aérea. No Brasil, há 11 

bases aéreas que executam seus próprios recursos, conforme Tabela 1. 

 

 

                                                 
1 www.portaldatransparencia.gov.br. Acesso em: 16/01/2016 às 21:46h. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Tabela 1 – Orçamento por Base Aérea em 2015 

ORGANIZAÇÃO MILITAR ORÇAMENTO % 

BASE AÉREA DE NATAL 29.248.973,95 19,4% 

BASE AÉREA DE SANTA MARIA 19.862.799,16 13,2% 

BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE 18.346.218,30 12,2% 

BASE AÉREA DE SALVADOR 17.157.961,56 11,4% 

BASE AÉREA DE ANAPOLIS 16.075.524,35 10,7% 

BASE AÉREA DE FORTALEZA 12.778.782,90 8,5% 

BASE AÉREA DE SAO PAULO 9.576.212,54 6,4% 

BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS 7.925.003,26 5,3% 

BASE AÉREA DE PORTO VELHO 6.793.316,60 4,5% 

BASE AÉREA DE BOA VISTA 6.495.079,21 4,3% 

BASE AÉREA DE BELÉM 6.478.370,95 4,3% 

TOTAL 150.738.242,78 100% 

Fonte: Portal da Transparência. 

A base aérea da Aeronáutica com o maior orçamento do país é a Base Aérea de 

Natal (BANT), que consome praticamente 20% do total de recursos disponibilizados a 

essas bases e gerencia um volume quase 50% maior que a da Base Aérea de Santa 

Maria. Em razão da relevância dos recursos destinados e pela natureza da organização, 

qual seja, de unidade prestadora de serviços, a BANT foi escolhida como objeto do 

presente estudo. 

Dentre os setores existentes nessa Base, o gasto com a Seção de Subsistência 

corresponde a cerca de 18,4%2 do orçamento da BANT com a vida vegetativa, ou seja, 

de gastos destinados a executar suas atividades de rotina, sem considerar obras e outros 

investimentos. É o setor que recebe a maior parcela dos recursos da BANT dessa 

natureza. Assim, o estudo para a utilização de forma cada vez mais eficiente dos 

recursos em apenas um setor implicará na melhor utilização de relevante parcela do 

recurso total da maior base aérea do país. 

A Seção de Subsistência, também chamada de rancho, tem por atividades a 

aquisição, confecção e fornecimento de alimentos, sendo responsável por todos os 

processos, desde a compra por meio de licitações até o seu fornecimento direto aos 

                                                 
2 Dados fornecidos pela BANT 
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destinatários. Por esse motivo é instigante verificar não somente se o setor cumpre as 

determinações legais, como fazem usualmente as auditorias dos órgãos de controle, 

mas se o serviço fornecido pelo Estado é de qualidade. Nesse contexto, há que se 

verificar de que maneira o uso das ferramentas de gestão disponíveis pode contribuir 

para a melhoria do desempenho do setor.  

Além disso, a prestação do serviço de alimentação afeta, também, a qualidade de 

vida das pessoas, pois trata-se de uma necessidade básica do ser humano. A prestação 

do serviço de forma ineficiente ou ineficaz pode acarretar consequências prejudiciais ao 

organismo humano. O fornecimento de alimentação inadequada, por exemplo, pode 

ocasionar intoxicações alimentares, a insatisfação dos destinatários ou mesmo a 

nutrição inapropriada para o desempenho de suas atividades. 

A alimentação fornecida pode não atender às necessidades dos destinatários por 

diversos motivos, dentre eles: por estar mal preparada, revelando a necessidade de 

capacitação e motivação do pessoal responsável por sua preparação; por higiene 

inadequada, sendo que o atendimento a esse quesito está relacionado ao cumprimento 

das determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e que envolve 

um rigoroso controle e fiscalização das instalações e dos procedimentos de manipulação 

dos alimentos a fim de garantir padrões aceitáveis de segurança alimentar, bem como a 

manutenção e conservação das instalações em boas condições; e por estar com uma 

apresentação ruim, devido ao uso inadequado de equipamentos ou à utilização de 

produtos de baixa qualidade. Este último quesito envolve, ainda, a necessidade de 

manutenção dos equipamentos e/ou treinamento para o uso adequado, bem como a 

revisão dos procedimentos para aquisição de materiais e de recebimento dos gêneros 

alimentícios no intuito de adquirir produtos de melhor qualidade. Esses são apenas 

alguns exemplos de causa e efeito no serviço de fornecimento de alimentação.  

Satisfazer às necessidades dispostas no parágrafo anterior para o atendimento aos 

anseios dos usuários envolve a necessidade de planejamento, coordenação, gestão 

eficiente de recursos públicos, bem como do monitoramento dos procedimentos para 

que seja possível obter, gradativamente, resultados melhores. 

O gestor responsável por esse serviço encontra-se diante de rígidas normas 

administrativas e diversos prazos legais, além das regras próprias do sistema burocrático 

militar. Isso contribui para mitigar as possibilidades de solução dos problemas e a 

implementação de iniciativas para a melhoria dos serviços prestados. Para lidar com uma 
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situação que envolve a coordenação de diversas atividades, é necessário o uso de 

ferramenta de gestão que ofereça ao gestor uma visão estratégica e a possibilidade de 

um monitoramento contínuo, tal como o Balanced Scorecard.  

Aos gestores públicos é posto o desafio de gerir os recursos ao mesmo tempo em 

que devem buscar maior eficiência e serem fiéis ao cumprimento das formalidades 

previstas no ordenamento jurídico vigente. No caso do gestor de subsistência, ele deve 

buscar a melhoria da qualidade da alimentação, desenvolvendo suas atividades 

operacionais, sem descuidar do cumprimento das formalidades peculiares às atividades 

governamentais. 

Assim sendo, esse é o desafio do gestor de subsistência a ser abordado no 

presente trabalho: buscar a melhoria do desempenho de um setor conciliando as 

atividades operacionais, administrativas e seu inter-relacionamento.  

O Projeto de Intervenção aqui proposto intenta estruturar uma ferramenta 

estratégica para a gestão dos recursos e a tomada de decisões adequada às 

organizações militares, apresentando uma alternativa a partir da implantação do Painel 

de Desempenho Balanceado em uma instituição pública militar. Trata-se de uma 

ferramenta a ser utilizada na gestão estratégica visando o aumento da eficiência do setor 

e a melhoria do serviço a ser prestado.  

Assim, o objetivo geral do presente estudo é propor a implantação do BSC para 

apoiar a tomada de decisões com vistas à melhoria do desempenho da Seção de 

Subsistência da BANT.  

Para alcançá-lo, os objetivos específicos a seguir devem ser atingidos: 

a. Criar o mapa estratégico e os objetivos estratégicos da Seção de Subsistência 

da Base Aérea de Natal. 

b. Fazer com que todos conheçam os objetivos estratégicos do setor e 

compreendam a sua missão e visão a fim de alinhar suas ações ao objetivo da 

organização e aumentar o grau de comprometimento com a instituição. 

c. Determinar indicadores adequados que proporcionem informações para que as 

decisões sejam tomadas pautadas na missão do setor. 
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d. Planejar as ações de forma que elas ocorram com a alocação de recursos e no 

momento adequados, considerando o monitoramento do desempenho e a estratégia 

escolhida. 

A criação do mapa estratégico, o  qual contempla as quatro perspectivas do BSC 

e seus elementos, propicia a visão geral da instituição. A partir desse ponto, é possível 

elaborar um planejamento estratégico para que se possa promover o alinhamento 

estratégico na organização. Com isso, a perspectiva dos clientes, existente no BSC, 

estará inserida na análise situacional da organização. 

Na medida em que todos passem a conhecer o mapa estratégico do setor, estejam 

adequadamente capacitados e alinhados ao alcance dos objetivos estratégicos da 

organização, teremos que a perspectiva de conhecimento e aprendizado terá sido 

implantada de forma apropriada. Para isso, é importante o fortalecimento da cultura da 

mobilização na instituição. 

Considerando que a utilização de multivariáveis para auxiliar a tomada de decisões 

e a transformação da estratégia em um processo contínuo são características do BSC, 

o alcance do terceiro objetivo estratégico com sucesso está relacionado à melhoria dos 

processos internos da organização, coerentes com o que propõe essa perspectiva da 

ferramenta escolhida. 

Por fim, apesar de as organizações governamentais que prestam serviços públicos 

aos cidadãos não visarem ao lucro, a utilização dos recursos públicos de forma 

adequada, além de indicar que os processos internos estão ocorrendo de forma eficiente, 

implica em uma perspectiva financeira coerente com o contexto da instituição, 

considerando suas particularidades e a boa utilização dos recursos públicos.  

A partir do alcance desses objetivos, trataremos detalhadamente de como essa 

ferramenta poderá ser útil para a gestão em organizações públicas. 

 

1.2. Descrição do objeto de estudo e justificativas 

 

O ordenamento jurídico que rege a administração pública é vasto, tratando até 

mesmo de procedimentos específicos, como é o caso do Decreto Federal nº 5.450/05, 

que regulamenta detalhadamente a conduta do pregoeiro em licitações, por exemplo. 
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Apesar disso, o Estado não atende por completo as demandas dos cidadãos, pois 

verificamos que, nas repartições públicas, por vezes, as pessoas trabalham para resolver 

os problemas imediatos, quando demandadas por alguma razão especial, seja na área 

de saúde, com falta de materiais em hospitais, na área de educação, com a ausência de 

aulas ou com falta de merendas escolares, ou nas ruas das cidades, em razão dos 

asfaltos danificados que prejudicam a circulação nas vias públicas. Os problemas 

enumerados, de caráter exemplificativo e notórios aos cidadãos brasileiros, são 

compartilhados por todas as esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal, 

ressalvadas as competências privativas de cada ente. 

Não raro, verificamos que alguns problemas são resolvidos de forma rápida, logo 

após alguma denúncia ou reportagem que toma grandes proporções, demonstrando 

haver recursos técnicos e financeiros para resolver o problema apresentado. Apesar de, 

aparentemente, haver meios para atender a essas demandas, o Estado tem enfrentado 

o desafio de prover bens e serviços que atendam aos anseios da sociedade. Os cidadãos 

querem maior retorno aos impostos pagos (SERRA, 2008) e a grande quantidade de 

normas em vigor não tem se mostrado suficiente para atender a essas necessidades 

(SERRA, 2008). A ausência ou inadequação do planejamento impedem a antecipação 

ao atendimento das demandas, prejudicando a qualidade da prestação dos serviços 

públicos.  

De fato, o planejamento possibilita a resolução dos problemas identificando-os 

tempestivamente e prevenindo que ações antieconômicas, ineficazes ou intempestivas 

possam ser tomadas. O planejamento consiste na definição de metas e organização das 

ações de forma que elas aconteçam com a sinergia necessária para o alcance dos 

resultados almejados. 

As organizações públicas buscam uma visão compartilhada sobre os objetivos a 

partir do planejamento. Dessa forma, é possível demonstrar quais ações são esperadas 

aos componentes de uma organização e, consequentemente, fazer com que as pessoas 

tenham a possibilidade de visualizar sua participação na estratégia da instituição e de 

que forma elas podem contribuir para o alcance dos objetivos propostos.  

Uma vez que o planejamento é feito a partir de objetivos compartilhados e as 

pessoas tem conhecimento disso, torna-se possível fazer o alinhamento estratégico, pois 

as ações esperadas por todos são conhecidas e estão coerentes com os objetivos da 

organização. 
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A fim de contribuir com o debate acerca da melhoria do desempenho das atividades 

da administração pública, trataremos da utilização de ferramentas de gestão. A presente 

proposta pretende estruturar instrumento a ser aplicado na Seção de Subsistência da 

BANT, pois é preciso certo tempo para cumprir os requisitos legais necessários ao 

atendimento das demandas do setor e isso é um obstáculo para que as necessidades 

não antevistas sejam atendidas com o tempo necessário. Sem o planejamento, o tempo 

para cumprimento de todas as formalidades legais, por vezes, dificulta a melhoria da 

qualidade do serviço prestado, perante o imediatismo imposto pela necessidade de 

serviços de melhor qualidade. 

Atualmente, na Base Aérea de Natal, os gestores utilizam o Dotproject para controle 

dos processos. Esse sistema eletrônico consiste em controlar os prazos dos processos 

e atividades que nele sejam inseridos. Essa ferramenta possibilita, também, o 

acompanhamento da execução dessas atividades, desde que os dados sejam 

alimentados corretamente.  

Quanto ao planejamento das aquisições, é usado o Sistema de Planejamento 

Orçamentário (SPO). Trata-se de um sistema eletrônico no qual todos os setores inserem 

suas demandas para que seja feita a priorização dessas solicitações de acordo com os 

recursos disponíveis.  

Entretanto, existem ações necessárias para promover a melhoria da performance 

do setor que não são percebidas por um sistema informatizado que monitora o 

cumprimento de prazos e tarefas apenas. Sem a aferição da qualidade do serviço 

prestado, por exemplo, não é possível identificar as fragilidades do setor perante os 

destinatários e, desse modo, atuar para que sejam corrigidas.  

Sem a visão geral de todo o sistema, do início do processo até o fornecimento do 

serviço do destinatário, não é possível verificar a interação entre as etapas e, assim, 

organizar as ações para que elas ocorram de forma eficiente e eficaz. Há ferramentas 

administrativas que viabilizam a implantação do processo estratégico em uma 

organização.   

Diante das rígidas normas da administração pública que devem ser seguidas pelo 

gestor público para a aquisição de bens e serviços, a prestação de serviços de qualidade 

deve ser precedida de planejamento e da definição de processos eficientes. Destarte, 
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para que se alcance a melhoria do desempenho da administração, deve haver um 

planejamento correto e preciso.  

O serviço de fornecimento de alimentação não depende somente da aquisição de 

gêneros alimentícios por meio do processo de licitação, obrigatório ao gestor público, 

mas, também, de outros fatores como o cumprimento das normas de boas práticas na 

manipulação de alimentos, o treinamento dos funcionários, o controle do estoque, a 

manutenção em boas condições das instalações, o uso de equipamentos, utensílios e 

EPI (equipamento de proteção individual) adequados, o controle microbiológico, entre 

outras questões a serem administradas pelo gestor.  

Para que o chefe da Seção de Subsistência, ou gestor de subsistência, possa 

coordenar essas demandas visando à melhoria do desempenho e cumprindo toda a 

burocracia necessária, ele necessita de uma ferramenta de planejamento estratégico 

que permita a coordenação de diversas atividades e não somente de um sistema que 

controle prazos, como o existente atualmente.  

O planejamento estratégico é importante por proporcionar o alinhamento das ações 

da organização e o seu direcionamento, pois “os processos internos diferem em grau de 

prioridade, dependendo da estratégia” (KAPLAN e NORTON, 2004, p. 324). Assim, a 

ênfase em determinados aspectos na organização será dada de acordo com os objetivos 

pretendidos pela organização. Como exemplo, temos que, se o objetivo da organização 

é a liderança em determinado seguimento, deve ser dada ênfase na inovação, ou, se o 

objetivo é a redução de custos, a empresa deve priorizar a gestão operacional. 

As ações a serem tomadas quando da implementação de uma ferramenta 

estratégica envolvem, necessariamente, a participação das pessoas em nível de direção 

e comando. Isso ocorre, pois, ao ser detectado que ações corretivas ou preventivas 

devem ser tomadas, ou inovações implementadas, a consequência poderá envolver a 

alocação de recursos, ou mesmo a modificação na rotina de toda organização, tendo em 

vista que a Base Aérea só pode funcionar com todo o seu efetivo, ininterruptamente, com 

o apoio de alimentação à tropa.  

Há a participação do comando da BANT nas decisões acerca da Seção de 

Subsistência em razão da importância estratégica do setor para a qualidade dos serviços 

prestados pela BANT, na medida em que esse serviço influencia toda a rotina da Base 

Aérea, por limitar o expediente da organização e pela significativa quantidade de 
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recursos nele aplicados. Desse modo, é adequada a utilização de uma ferramenta de 

gestão estratégica no Setor.  

As consequências da implementação do Painel de Desempenho Balanceado 

dependem da autenticidade na determinação de seus indicadores e do 

comprometimento em sua implantação e utilização, dentre outros. É uma forma de 

planejar e conduzir as ações, sob diversas perspectivas, seja a organização pública ou 

privada. O BSC fornece um ciclo sistêmico de melhoria contínua para acompanhamento 

da estratégia de que outros sistemas estratégicos não dispõem (KAPLAN e NORTON, 

2004).  

Com a visão estratégica possibilitada pelo uso dessa ferramenta, é possível que 

haja o alinhamento das ações do setor, a partir da avaliação da interferência entre os 

processos internos e do alinhamento aos objetivos estratégicos, potencializando o uso 

dos recursos disponíveis pela organização. 

Apesar de ter sido utilizado inicialmente no setor privado, há experiências exitosas 

com o uso dessa ferramenta no setor público, além disso, o serviço de fornecimento de 

alimentação é uma atividade comum também às empresas privadas. 

A presente proposta consiste em propor uma intervenção com o uso dessa 

ferramenta na Seção de Subsistência da Base Aérea de Natal. Sua finalidade é auxiliar 

a tomada de decisões, promover o alinhamento dos objetivos estratégicos e, assim, 

melhorar o desempenho do setor. 

Trata-se de um local que possui uma grande e contínua demanda, não obstante a 

necessidade de adequar-se à burocracia para o atendimento das exigências legais na 

gestão de recursos públicos. Ainda que esses requisitos pareçam contrapor-se 

eventualmente, a implantação da proposta visa à adequação de procedimentos a fim de 

demonstrar que o planejamento adequado permite a melhoria do desempenho sem 

deixar de cumprir os requisitos legais necessários.  

Além disso, o Painel de Desempenho Balanceado é uma ferramenta com baixo 

custo de implementação, pois não necessita de alocação de recursos humanos 

dedicados exclusivamente a sua implantação, de local físico para funcionar ou de 

aquisição de materiais, programas de computador ou equipamentos específicos. Para 

sua aplicação são necessários o estabelecimento das diretrizes e materiais de escritório 
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comumente utilizados. Portanto, com baixo custo é possível prover benefícios para o 

setor.  

A Seção de Subsistência da Base Aérea de Natal é adequada para o estudo da 

implementação da ferramenta pois apresenta potencial de melhoria de seu desempenho. 

Não se trata de adequação às normas em vigor, as quais já devem ser obedecidas, mas 

da necessidade de avanço na performance a fim de que os serviços sejam prestados 

com mais qualidade e com foco nos usuários. Nesse setor, é necessário conciliar as 

atividades de gestão dos recursos públicos e de prestação do serviço, conciliando a 

burocracia e a busca por melhores resultados na prestação de um serviço público 

eficiente e eficaz. O BSC surge como ferramenta adequada à proposta em razão de ele 

romper com a prática, então comum, de foco apenas em indicadores financeiros. O BSC 

concilia os indicadores financeiros (que já eram avaliados) com indicadores operacionais 

(relacionados ao desempenho futuro). (KAPLAN e NORTON, 2004). 

Trataremos a seguir da pesquisa e dos estudos para a estruturação do presente 

projeto de intervenção. 

 

1.3. Metodologia 

 

A metodologia de intervenção adotada foi concebida sob dois aspectos. Para a 

construção do modelo foi utilizada a revisão e pesquisa bibliográfica, pois a proposta foi 

feita a partir de modelos constantes em materiais já publicados, livros e artigos e, de 

forma complementar, foram feitos estudos para a construção do processo de mudança 

e entrevistas com profissionais da Seção de Subsistência. O segundo aspecto está 

relacionado à proposta de implementação do modelo e, nessa fase, sugere-se ser 

adotado o monitoramento de forma sistêmica, pois, após a implantação da proposta, ela 

deve ser utilizada como auxílio para a tomada de decisões.  

Foi elaborado o mapa estratégico do setor, considerando a sua composição, os 

serviços prestados, os recursos disponíveis, o seu funcionamento e as particularidades 

da organização. Nessa fase, foram relevantes a definição da missão, da visão e dos 

objetivos estratégicos do setor. Essas definições foram propostas a partir de informações 

obtidas por meio de entrevistas realizadas com gestores e ex-gestores da Seção de  
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Subsistência da BANT. O mapa estratégico segue como sugestão e seus elementos 

podem ser alterados pelos implementadores do projeto. 

Os indicadores foram estruturados de maneira que as informações apresentadas 

estivessem adstritas à melhoria do desempenho do setor e que contemplasse as 

perspectivas da ferramenta. Foi considerado se o que o indicador estava aferindo era 

influenciado também por outras circunstâncias e se ele era robusto, isto é, significativo e 

com aderência ao que se pretende medir.  

Quando da implantação, deve haver um processo para que a nova ferramenta faça 

parte da rotina no setor. Todos devem conhecer e compreender o mapa estratégico, sua 

utilidade para a organização e os objetivos estratégicos estabelecidos. Munidas dessas 

informações, as pessoas devem compreender a importância de seu papel para que os 

objetivos estratégicos sejam alcançados. 

A presente proposta de implantação do Painel de Desempenho Balanceado foi 

elaborada a partir do diagnóstico feito na Seção de Subsistência. Para implantação, o 

resultado desse levantamento deve ser apresentado aos responsáveis pelos setores, na 

intenção de identificar e expor os problemas existentes e as metas que se deseja 

alcançar. Eles devem compreender as iniciativas a serem tomadas e estar 

comprometidos com a melhoria dos indicadores. 

Após as medidas prévias necessárias terem sido adotadas, o planejamento das 

ações deverá ser feito com base nos indicadores dos processos que se deseja monitorar. 

As ações devem estar alinhadas a esse propósito. Após a proposta de intervenção ser 

implementada, os indicadores deverão continuar a ser medidos e confrontados ao que 

fora planejado. 

Espera-se, com a intervenção, que a melhoria dos resultados do setor ocorra na 

medida em que se alcance a sinergia organizacional, o alinhamento das ações dos 

indivíduos aos objetivos traçados e que a tomada de decisões seja pautada em critérios 

impessoais e pertinentes à missão do setor. 

Se os objetivos estratégicos forem alcançados e estiverem refletindo a melhoria do 

desempenho do setor, especialmente quanto às perspectivas financeiras, dos clientes, 

dos processos internos e de crescimento e aprendizado, a implementação da proposta 

de intervenção terá sido bem-sucedida. 
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A presente pesquisa foi feita alicerçada nos princípios da administração pública e 

nos preceitos da Nova Gestão Pública, no intuito de, resguardados os requisitos 

burocráticos, criar uma alternativa que permita ao gestor público proporcionar aos 

cidadãos serviços de melhor qualidade. 

Para a construção da proposta de intervenção, a revisão de literatura foi abordada 

por meio da revisão bibliográfica (PACHECO, 2003), com o propósito de identificar as 

experiências existentes e adequá-las à realidade da Seção de Subsistência da BANT, 

visto que essa abordagem consiste em “conhecer as diversas formas de contribuições 

científicas existentes que foram realizadas sobre determinado assunto ou fenômeno” 

(JUNG, 2004).   

Além de fazer a verificação por meio da contagem de publicações, como 

estabelecido pela revisão bibliográfica, a construção do modelo ocorreu também pelas 

conexões entre os temas rastreados, pelos diversos atores e instituições, para que fosse 

possível ter indicações sobre a evolução dos desenvolvimentos e inovações em estágios 

iniciais, de acordo com Porter (2007). 
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2. Fundamentação teórica e quadro conceitual  

 

Em 1967, passou a vigorar, no Brasil, o Decreto-lei nº 200, o qual estabeleceu 

diretrizes para a reforma administrativa. Em seu Art. 6º, são listados os princípios 

fundamentais que passaram a nortear as atividades da Administração Federal, quais 

sejam: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e 

controle. Essa foi a mais remota tentativa de desburocratização do sistema funcional da 

administração pública brasileira (PAIVA, 2012). A partir de então, houve outras ações no 

intento de tornar as atividades administrativas públicas mais eficientes, conferindo a elas 

atributos alinhados à administração gerencial, ou seja, redução do Estado, maior 

controle, descentralização das atividades, dentre outros (BRESSER PEREIRA, 1996).  

Em meados de 1990, percebeu-se a necessidade de se avançar na reforma do 

Estado em razão de o Brasil se encontrar em crise diante da estagnação da renda per 

capita e da alta inflação (BRESSER PEREIRA, 1996). A administração pública gerencial 

passou a ser vista como alternativa por valer-se dos avanços da administração 

empresarial, porém voltada para o atendimento ao interesse público (BRESSER 

PEREIRA, 1998). Assim, o Brasil foi influenciado pelo movimento gerencialista, 

passando a adotar práticas voltadas para a melhoria do desempenho.  

As mudanças propostas indicavam que a administração gerencial seria o parâmetro 

para os novos rumos da administração pública brasileira, entretanto, o gerencialismo, 

em sua plenitude, não se constitui, necessariamente, como a solução de todos os 

problemas vivenciados pelo Estado. Tal fato é corroborado pelo dilema do controle, como 

explicado por Flávio Rezende (2002), o qual sustenta que a contradição existente na 

própria concepção da reforma do Brasil, ocorrida em 1995, a qual foi fundamentada em 

conceitos do modelo gerencial, resultou em um padrão dual de cooperação, pois a 

necessidade de priorização da descentralização e a melhoria da performance junto ao 

ajuste fiscal e a manutenção do controle resultou em um paradoxo de implementação 

das reformas, privilegiando o controle em detrimento da mudança no funcionamento do 

setor público. Em determinadas situações, a descentralização, necessária à 

administração gerencial, pode não ser a forma mais adequada de condução das ações 

governamentais, devendo haver a correta e adequada gestão das atividades de acordo 

com as características e necessidades da administração pública em cada caso.  
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Dessa forma, a melhoria da performance e o controle devem ser analisados 

conjuntamente quando do estudo das ações governamentais, pois há implicações de um 

sobre o outro. Para isso, ao se propor melhorias em práticas de gestão pública, não se 

pode isolar cada um desses enfoques, sob o risco de frustrar o resultado final pretendido.  

Nesse debate, algumas características do gerencialismo, presentes na New Public 

Management ou Nova Gestão Pública (NGP), mostraram-se como alternativa para a 

melhoria da gestão, como dito na introdução. Assim, a implantação dos conceitos da 

NGP nas organizações pode ocorrer a partir do uso de ferramentas adequadas para o 

aumento da performance organizacional. 

Entre os modelos gerenciais, há uma corrente mais recente conhecida por Public 

Service Orientation (PSO) surgida para preencher algumas lacunas existentes no 

modelo gerencial. Essa corrente reforça as potencialidades do gerencialismo e traz os 

conceitos de accountability, transparência, participação política, equidade e justiça 

(ABRUCIO, 1997). A participação dos cidadãos e a accountability são importantes, pois 

a transparência é tida como meio para resguardar a Administração Pública contra 

algumas formas de intervenção na arena estatal, como o clientelismo e o corporativismo 

(ABRUCIO, 1997).  

Apesar de fazer fortes críticas aos modelos anteriores, essa nova corrente acolhe 

algumas ideias desenvolvidas pelo Public Management e defende a importância da 

descentralização. 

Em seu estudo, Abrucio (1997) sustenta que, na PSO, a esfera pública é tida como 

local de aprendizagem social, pois, nesse contexto, os cidadãos aprendem quando 

participam do debate. Outro conceito característico dessa corrente é a competição entre 

agências públicas, porém na forma de possibilidade de cooperação entre as agências 

de modo a obter um melhor resultado global na oferta de serviços públicos.  

O BSC apresenta-se como mecanismo para a melhoria do desempenho das 

organizações, fazendo uso dos conceitos da NGP e outras correntes, por ser uma 

ferramenta que possibilita a visão estratégica de toda a instituição, disponibilizando o 

conhecimento da organização para todos e, dessa forma, propiciando o alinhamento 

estratégico. 
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2.1. O planejamento estratégico 

 

Há registros da utilização de forma incipiente da estratégia na gestão pública na 

década de 50. Nesse período, havia a Escola do Planejamento Financeiro, que tinha 

como uma de suas características a Administração Por Objetivo (APO) que consistia em 

estabelecer objetivos a serem atingidos em certo período de tempo (PETER DRUKER, 

1954). De forma rudimentar, já se tratava dos primeiros traços da visão estratégica. A 

expressão estratégia só passou a fazer parte do meio empresarial na década de 70, 

período no qual houve o fortalecimento da análise do ambiente e do pensamento 

estratégico. Na década seguinte, surgiu a Escola da Administração Estratégica. 

A evolução da visão gerencial, a partir da década de 80, se deu com o surgimento 

da Escola da Administração Estratégica, a qual manteve diversos conceitos anteriores, 

entretanto pôs um acento na implementação da estratégia, que passou a ser considerada 

tão importante quanto a formulação. 

Lobato (2003), autor de referência desse período, afirmou que a estratégia se 

constituía na necessidade de fazer com que os gestores tivessem diretivas mais 

específicas na condução das atividades administrativas estratégicas. Estas eram, 

segundo o autor, um processo para tomada de decisões dedicadas ao êxito da 

organização no futuro.  

Na década de 1990, surgiu a Escola da Gestão Estratégica, valorizando a gestão 

estratégica com ênfase no processo sistêmico de planejamento, considerando fatores 

internos e externos à organização e a interação entre as diversas ações de uma 

instituição. Essa visão estratégica possibilitaria a melhor alocação de recursos e o 

alinhamento das ações para atingir objetivos almejados. Segundo Lobato (2003), as 

ações se inter-relacionam de forma dinâmica e afetam o alcance dos objetivos, conforme 

representado na Figura 1. 
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Figura 1 - Visão Sistêmica do Processo 

 

Fonte: Lobato, 2003. 

Verificamos, na Figura 1, que as funções de cada ação têm interferência nos 

demais elementos, desde a interferência nas entradas até as saídas processadas. Ao se 

desconsiderar qualquer ação, não será possível ter a visão estratégica da organização.  

Essa escola trouxe como benefícios o planejamento, a organização, a direção, a 

coordenação e o controle estratégico, por meio de uma visão integrada, compreendendo 

um alcance maior das funções, que vai além das tipicamente administrativas. A seguir, 

estão conceituadas, de forma sumária, as definições desses conceitos que foram 

modificados como advento da Escola da Gestão Estratégica.  

O Planejamento Estratégico é um mecanismo sistemático para a tomada de 

decisões. Não consiste em programar as ações futuras, mas em estabelecer as ações 

que devem ser tomadas hoje para alcançar, no futuro, o que se espera. Por conseguinte, 

o planejamento estratégico deve ser flexível para se adaptar às incertezas do futuro.  

A organização estratégica refere-se às ações devidas para a constituição de uma 

estrutura hierárquica e relacional organizada a fim de que a divisão das tarefas possa 

ser integrada e definida. Esta difere da coordenação estratégica, pois a segunda refere-

se à atividade de combinação do empenho necessário para a consecução da estratégia.  

A direção estratégica está relacionada à orientação das ações, as quais devem ser 

de liderança e comunicação. São atividades decisivas na fase de implantação da 

estratégia. Já o controle estratégico objetiva identificar as disfunções no processo 

estratégico, no intuito de corrigi-los e evitar que as falhas se repitam. Estão relacionadas 
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a esse conceito as atividades de avaliação da utilização dos recursos e de auditoria no 

processo estratégico.  

Ainda no âmbito da Escola de Gestão Estratégica, foi desenvolvido o Balanced 

Scorecard pelo professor da Escola de Negócios de Harvard Robert Kaplan e pelo 

consultor David Norton. Em 1992, eles publicaram na Harvard Business Review o artigo 

cujo título, traduzido livremente, é “Balanced Scorecard: indicadores que impulsionam o 

desempenho”3, sendo esta a primeira publicação sobre o tema feita pelos dois autores. 

Kaplan e Norton observaram que os indicadores financeiros, até então usados de 

forma isolada pelas empresas, não eram suficientes para avaliar a performance das 

organizações. Caso fosse escolhido outro indicador, ou conjunto de indicadores, porém 

mantendo-os nessa mesma perspectiva financeira, a avaliação do desempenho seria, 

da mesma forma, insatisfatória, por não considerar outros enfoques, tais como a 

satisfação dos clientes e a qualidade dos processos internos, por exemplo. 

Na intenção de reunir indicadores que demonstrassem outras perspectivas 

formando um conjunto harmonioso com viés financeiro e operacional, foi criado o BSC, 

que contempla multivariáveis que possibilitam a visão global de uma organização e que 

será discutido na próxima seção.  

 

2.2. Conceituação do Balanced Scorecard 

 

Para a criação do modelo adequado à realidade da BANT, a literatura utilizada 

como base as principais obras dos criadores do Painel de Desempenho Balanceado, são 

elas: 

a. A Estratégia em Ação: O Balanced Scorecard (KAPLAN e NORTON, 1997); 

b. Organização Orientada para a Estratégia (KAPLAN e NORTON, 2000); e  

c. Mapas Estratégicos: Convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis 

(KAPLAN e NORTON, 2004).  

No último capítulo do livro Mapas Estratégicos: convertendo ativos intangíveis em 

resultados tangíveis, os autores apresentam casos documentados acerca da aplicação 

                                                 
3 The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 1992. 
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do BSC em Organizações do Setor Público, pertinentes à análise da presente proposta, 

os quais corroboram a possibilidade de aplicação da ferramenta em organizações 

governamentais. 

A proposta do BSC consiste em reunir, em um único relatório, indicadores de 

performance com perspectivas diferentes que permitam o acompanhamento gerencial, 

isto é, possibilitar a visão integrada e a priorização das diferentes estratégias e ações, 

favorecendo a detecção de eventuais desequilíbrios para serem corrigidos, orientando 

as ações aos objetivos propostos. 

A diversidade dos indicadores não implica necessariamente em um grande número 

deles. Poucos indicadores podem retratar os objetivos estratégicos, indo além dos 

tradicionais indicadores financeiros e levando em conta o passado, presente e futuro ao 

focar no aprendizado e na constante melhoria do desempenho. Para que essa 

ferramenta obtenha bons resultados, há a necessidade de que as perspectivas 

consideradas estejam em harmonia. 

Dessa forma, o Balanced Scorecard possibilita a integração do planejamento 

orçamentário ao estratégico, permitindo que os recursos sejam alocados no intuito de se 

alcançar os objetivos estratégicos. Para promover a articulação entre essas diferentes 

perspectivas de análise organizacional, o BSC faz uso dos seguintes elementos: 

a. Missão: está relacionada aos objetivos institucionais, aos motivos pelos quais a 

instituição foi criada, pois a missão representa a razão de ser. 

b. Visão: é aquilo pelo que a instituição aspira. 

c. Valores: são os princípios éticos que simbolizam os fundadores, administradores 

e colaboradores em geral; devem ser praticados, compartilhados com todos os líderes 

da instituição e servem de alicerces para a conduta de todos. 

d. Pontos fortes e fracos da organização e as perspectivas e ameaças do ambiente 

externo: são situações que devem ser bem determinadas e conhecidas para que se 

possam definir os limites das quatro perspectivas do BSC, quais sejam a financeira, a 

dos clientes, a dos processos internos e a do conhecimento e aprendizado. 

e. Objetivos estratégicos: são os alvos ou situações que se pretendem atingir. Eles 

devem ser formulados para explorar oportunidades, evitar ameaças, eliminar fraquezas 

e contribuir para alcançar os objetivos e metas.  

f. Indicadores de desempenho: são formas de representação quantificáveis das 

características de qualidade ou do desempenho. Eles devem, necessariamente, estar 
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alinhados com o resultado do negócio de forma a direcionar as ações da organização. O 

planejamento, a priorização e a tomada de decisões para adoção de melhorias são 

baseados nas informações dos indicadores, daí sua importância como instrumento de 

gerenciamento da empresa. Eles podem ser de esforço ou de resultado, mas devem ser: 

objetivos e capazes de captar a característica da estratégia, do processo ou do produto; 

de fácil compreensão; abrangentes de forma a ser suficientemente representativos; 

rastreáveis, permitindo o seu registro e a adequada manutenção da disponibilidade de 

dados; e de fácil comparação com referenciais apropriados. 

g. Iniciativas estratégicas: são ações voltadas para aproximar um indicador à sua 

meta. Para cada indicador deve ser definida uma meta, um valor pretendido a ser 

atingido em determinadas condições estabelecidas no planejamento, pois a ausência de 

metas obstaculiza o gerenciamento. 

Os elementos acima são utilizados para encadear as perspectivas do BSC. Os 

autores definiram quatro perspectivas a serem consideradas, quais sejam: dos Clientes, 

dos Processos Internos, de Crescimento e Aprendizado e a Financeira. 

A perspectiva dos clientes representa a visão que os usuários têm da organização. 

Isso é importante, pois considera a eficácia da instituição, ou seja, se seus objetivos 

estão sendo alcançados na medida em que "encara seu desempenho através dos olhos 

dos clientes" (KAPLAN e NORTON, 2004, p. 14). Para a mensuração dessa concepção, 

em certos casos, é importante que se considere, também, a visão que os usuários têm 

daqueles que, de forma similar, prestam o mesmo serviço. 

Quanto à visão estratégica, é importante considerar o passado, o presente e o 

futuro, onde se quer chegar e o que deve ser feito para isso. Assim, existe a perspectiva 

de crescimento e aprendizado, no intuito de promover o desenvolvimento da 

organização. Essa perspectiva está relacionada à capacidade da instituição em inovar e 

melhorar, são os ativos intangíveis, relacionados ao potencial e conhecimento das 

pessoas que compõem a organização. Deve haver indicadores que mensurem a 

capacidade de inovação e de melhoraria dos processos e produtos.  

A perspectiva financeira, já tradicionalmente utilizada pelo setor público e privado, 

está relacionada ao desempenho financeiro, aos valores financeiros decorrentes 

principalmente de ativos tangíveis, com foco no passado e no presente. Ela reflete o 

crescimento já quantificado até o presente e os recursos disponíveis para o futuro. Essa 
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perspectiva é importante para verificar as consequências da estratégia adotada até o 

momento atual, com foco na situação financeira da instituição. 

Para atingir seus objetivos da melhor forma, valendo-se dos meios adequados e 

contribuindo para melhores resultados, é importante que a organização trabalhe de 

forma eficiente. Assim, foi dada ênfase aos processos internos pelos autores do BSC, 

destacando uma perspectiva específica para isso. Os processos internos são 

importantes ao se buscar a melhoria da eficiência, pois eles consideram a duração dos 

ciclos, a qualidade, a habilidade e a produtividade dos empregados. A fim de melhorar 

seu desempenho visando a excelência, as organizações precisam conhecer suas 

competências e os meios de que dispõem, definindo prioritariamente as qualidades 

necessárias para que sejam acompanhadas pelos indicadores. 

Essas diferentes perspectivas podem ser articuladas na criação de um elemento 

da gestão estratégica que os autores denominaram de Mapa Estratégico e que será 

apresentado na próxima seção.  

 

2.3. O BSC como ferramenta gerencial  

 

O Mapa Estratégico reúne diversos elementos do BSC. Para construção desse 

mapa, é necessário identificar os elementos do Balanced Scorecard na organização 

analisando os bens ativos tangíveis e intangíveis. 

As organizações são compostas por ativos tangíveis e de intangíveis. Os primeiros 

são os bens concretos, representam diretamente valores para os acionistas ou “donos” 

da organização, são os tradicionais ativos físicos ou financeiros. Por outro lado, os ativos 

intangíveis referem-se ao abstrato, aos valores da organização que não se pode ver e 

são de mensuração subjetiva, como conhecimento e tecnologia. 

Os ativos tangíveis são comumente avaliados por meio da perspectiva financeira, 

a qual possui indicadores que refletem os valores gerados pela organização. A 

perspectiva dos processos internos é o meio para o alcance do resultado da perspectiva 

financeira.  

Os ativos intangíveis são retratados pela perspectiva de crescimento e aprendizado 

e dos clientes, os quais podem gerar valor para a organização por meio da interferência 
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nos processos internos. Assim, os ativos intangíveis não representam valor para a 

organização da forma tradicionalmente conhecida, mas de forma potencial, pois podem 

criá-lo de forma indireta. Eles colaboram para a geração dos valores e podem ser 

decisivos para o crescimento.  

Dessa forma, todas essas perspectivas devem ser conhecidas e trabalhadas. O 

desempenho de uma organização tende a ser mais eficiente, quanto mais alinhados à 

estratégia estiverem todos esses elementos, pois os ativos intangíveis serão utilizados 

de forma a desenvolver as demais perspectivas, gerando valor para a organização.  

Para que seja possível trabalhar o alinhamento dessas perspectivas e objetivos, é 

necessário ter a visão estratégica da organização. O mapa estratégico é útil para isso. 

No entanto, deve-se ter em mente que a estratégia não é estanque, ela deve fazer parte 

de um processo contínuo. Assim, a simples criação do mapa estratégico não implicará 

no alinhamento estratégico da organização, a sua criação é uma etapa do processo. 

A forma como o mapa estratégico pode representar, em uma única ilustração, a 

estratégia da organização, combinando os objetivos e as perspectivas, está 

representada na Figura 2. 

Figura 2 – Relação do Mapa Estratégico com a Criação de Valor 

 

 
Fonte: KAPLAN e NORTON, 2004. 
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Fazendo a leitura da base para o topo da Figura 2, verificamos a interação entre os 

elementos que compõem a estratégia. O capital humano, o de conhecimento e o 

organizacional, que refletem o potencial de todos que compõem a organização, é 

relevante para a qualidade dos processos internos da instituição. Quanto maior for a 

qualidade da execução das tarefas, mais eficientes serão os processos. Assim, com 

processos sendo executados de forma melhor, a tendência é que a organização melhore 

seu desempenho, ou seja, preste serviços com melhor qualidade. A consequência disso 

é a melhoria da satisfação dos usuários dos serviços.  

Dessa forma, a organização aumenta sua performance acrescendo valor à diversas 

etapas de seus processos. Ao executá-los com maior qualidade, minimizando 

desperdícios e agregando valor à instituição, haverá a valorização dos ativos tangíveis.  

O capital humano, força de trabalho dos que compõem a organização, o capital de 

conhecimento, relacionado ao conhecimento retido pelos profissionais da instituição, e o 

capital organizacional, que contempla as relações e interações construídas dento da 

organização entre seus membros, são os chamados ativos intangíveis, que compõem a 

perspectiva de crescimento e aprendizado.  

O desenvolvimento e fortalecimento da perspectiva de crescimento e aprendizado 

é essencial para corrigir, aprimorar ou mesmo criar novos processos internos, pois são 

estes que irão gerar valor para a organização na medida em que influenciam a 

perspectiva de clientes e a financeira. A fim de que isso ocorra, os processos internos 

devem estar bem definidos.  

Na Figura 2, as perspectivas são representadas por diversos elementos que as 

compõem. Entretanto, em cada contexto organizacional, deve ser feita criteriosa análise 

para saber quais e de que forma esses elementos estão representados na instituição.  

Na perspectiva de clientes, o preço representa a contrapartida dada à organização 

pelos serviços prestados; a qualidade são os atributos do serviço prestado aos usuários; 

a disponibilidade representa a resposta da organização às demandas dos usuários; a 

seleção é o resultado das escolhas acerca das características do serviço prestado; e a 

funcionalidade está relacionada aos benefícios que o serviço proporciona. Esses são os 

elementos relacionados às características próprias dos serviços prestados pela 

organização. Quanto ao relacionamento da instituição, no ambiente externo ao 

organizacional, há os serviços que estão relacionados ao atendimento às demandas 
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decorrentes da prestação do serviço principal e as parcerias que são relações feitas para 

melhorar a qualidade do serviço prestado, bem como expandir a área de atuação desses 

dois elementos. Quanto à imagem da organização, existe a marca que é o valor 

agregado à percepção quanto valor do serviço prestado e à organização.  

A perspectiva financeira consiste em controlar a estrutura dos gastos, na medida 

em que as despesas com as atividades devem ser corretamente identificadas; em 

aumentar a disponibilidade de ativos, o que decorre da racionalização dos processos 

internos, fazendo com que a organização trabalhe de forma mais eficiente; expandir as 

oportunidades de receita, que é o resultado da busca pela melhoria dos serviços e 

ampliação de seu alcance; e aumentar o valor para os clientes, com o fortalecimento da 

percepção acerca do serviço prestado e da própria organização. 

Assim, o mapa estratégico oferece elementos para a estratégia que podem ser 

utilizados para a determinação das ações que a instituição deve realizar a fim de 

funcionar de forma melhor e promover o crescimento da organização.  

A partir da análise das perspectivas, de seus elementos e da interação entre eles, 

são criados os indicadores para fornecer informações sobre o desempenho da 

organização em cada etapa. Para implementar essa ferramenta, devemos compreender 

que o Balanced Scorecard foi concebido como uma ferramenta que concentra 

informações, a partir de multivariáveis criadas sob perspectivas diversas, para 

disponibilizar dados amplos que possibilitem o gerenciamento e a priorização de 

estratégias adequadas a toda a organização. 

O BSC é uma ferramenta estratégica e considera o passado, o presente e o futuro 

da organização na medida em que a visão estratégica proporciona um olhar geral da 

organização, indicando para onde ela está seguindo, de acordo com seus resultados, e 

o que contribui para que ela permaneça na mesma trajetória ou mude de direção. 

Havendo essa atenção com a visão, ou seja, onde se pretende chegar, as ações 

tomadas devem considerar as estratégias adotadas e os indicadores de desempenho, 

para aferir os resultados alcançados. 

Considerando que as informações reveladas por indicadores têm influência sobre 

os seus responsáveis, sejam gestores ou funcionários, e que o BSC revela dados sob 

várias perspectivas, temos que essa ferramenta funciona como um instrumento para 

auxílio na gestão da organização.  
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A possibilidade de ter visão integral da organização com o uso do BSC ocorre, pois 

ele não se limita a fazer o acompanhamento de indicadores apenas, mas oferecer um 

referencial para análise dos processos críticos e confronta-los à estratégia utilizada. Essa 

característica permite que seja feito o planejamento necessário à projeção do futuro, com 

a aferição sistemática das informações da organização. 

A aplicação dos conceitos vistos até aqui pode ser feita com a implementação de 

uma ferramenta que possibilita a visão estratégica como o modelo do BSC. Ele utiliza-

se de valores tangíveis e intangíveis para promover o alinhamento estratégico. Como 

benefício, temos que esse instrumento proporciona a avaliação contínua do desempenho 

da organização a partir da estratégia definida e dos processos utilizados.   

Antes de tratarmos da implementação, é mister ressaltar que Kaplan e Norton 

identificaram nas empresas que alcançaram êxito em suas atividades algumas 

características em comum. Em primeiro lugar, trataremos do alinhamento e foco. Para 

eles, o BSC permitiu que as primeiras instituições que aderiram a essa ferramenta 

tivessem um foco e pudessem alinhar suas equipes executivas, unidades de negócio, 

recursos humanos, tecnologia da informação e recursos humanos à estratégia da 

organização (KAPLAN e NORTON, 2000). 

Como ponto de convergência, os autores constataram, também, a existência de 

cinco princípios, batizados por eles de “princípios das organizações orientadas para a 

estratégia”. São eles:  

 Traduzir a estratégia em termos operacionais: com uma ferramenta consolidada 

é possível descrever com maior precisão as etapas de sua implementação e 

enxergar no mapa estratégico e indicadores a organização e suas 

particularidades.  

 Alinhar a organização à estratégia: a visão estratégica possibilita identificar a 

orientação das ações e direcioná-las para os mesmos objetivos. 

 Transformar a estratégia em tarefa de todos: é imprescindível, quando da 

implementação do BSC, fazer com que todos façam parte da estratégia. A 

liderança, a remuneração e os incentivos podem fazer parte desse processo 

para que haja a colaboração de todos. Essa ferramenta deve se desdobrar em 

diversos níveis da organização.  

 Converter a estratégia em um processo contínuo: o processo estratégico não 

pode ser estanque nem isolado. Ele deve ser contínuo e suas atividades devem 
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ser permanentemente acompanhadas.  As perspectivas de crescimento e 

aprendizado necessitam de feedback contínuo para que possam ser feitos 

ajustes tempestivos para a melhoria do desempenho. 

 Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: em todas as experiências 

de êxito do BSC, verificou-se que a simples implementação desse instrumento 

não foi o responsável pelo sucesso. A liderança na condução das atividades 

mostrou-se substancial, pois sem o envolvimento da equipe executiva, não há 

como o planejamento produzir os efeitos esperados nos resultados.  

No intuito de associar a estratégia de longo prazo às ações de curto prazo, os 

autores, Kaplan e Norton, explicam que o Balanced Scorecard cria condições para a 

implantação de processos que proporcionarão a criação desse vínculo. Eles incluem a 

tradução da visão, comunicação e conexão, planejamento de negócios e feedback e 

aprendizado.  

A tradução da visão significa apresentar a visão em uma linguagem mais acessível 

para toda a organização como forma de aproximar a visão corporativa da consciência 

dos empregados. Deve haver a compreensão, por todos, de como as suas ações 

influenciam no alcance da visão.  

Por meio da comunicação, o BSC revela a todos que compõem a organização o 

valor que esta deseja ter e busca fazer com que as equipes e os indivíduos estejam 

comprometidos com os objetivos estratégicos. Conhecendo a organização e seus 

objetivos e se sentido responsáveis por ela, é esperado que todos os envolvidos com a 

estratégia estabeleçam a relação de suas ações com os objetivos estratégicos da 

organização e atuem em prol do alcance desses objetivos. 

Isto posto, o BSC conecta as ações atuais de curto prazo à estratégia de longo 

prazo. Esse alinhamento ocorre quando o nível operacional passa a estar coerente com 

o nível estratégico. 

A coesão entre os níveis da organização será maior quanto mais pessoas, de 

variados grupos e setores, estiverem envolvidas com o BSC. Utilizando uma ferramenta 

com diversas perspectivas, o bom desempenho fica sujeito à ampla participação de 

indivíduos, a qual possibilita a compreensão por um número maior de pessoas sobre as 

metas de longo prazo bem como maior engajamento delas, uma vez que os objetivos 

estratégicos decorrem de diversas perspectivas.  
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Tendo em vista que os recursos são limitados, faz-se necessário considerar as 

limitações financeiras ao tratar do planejamento estratégico. As estratégias priorizadas 

devem dispor de recursos necessários para suportá-las. Destarte, as iniciativas 

decorrentes do planejamento estratégico devem estar vinculadas a recursos para que 

sejam viabilizadas, consequentemente o planejamento estratégico e o orçamentário 

devem estar integrados.  

As metas devem estar definidas para que possa ser feito o acompanhamento do 

emprego dos recursos e da performance. Isso deve ocorrer em todas as perspectivas 

definidas. Esse monitoramento precisa considerar as metas a longo prazo, se o caminho 

aponta para onde se deseja chegar, e as de curto prazo, para verificar como a trajetória 

está ocorrendo, possibilitando a projeção mais precisa do futuro. 

O feedback estratégico pressupõe que o acompanhamento do desenvolvimento da 

organização seja feito com base nas metas de curto e de longo prazos, devendo a 

organização prover informações de seu desempenho para orientação da sua estratégia. 

O BSC colabora com o desenvolvimento do feedback estratégico na medida em que 

permite que todos tenham uma visão ampla da organização e possam assimilar a 

estratégia adotada. Com a divulgação a todos dos resultados alcançados, haverá mais 

pessoas para contribuir com informações da própria organização. Dessa forma, o 

acompanhamento da estratégia escolhida se torna mais preciso. É necessário 

acompanhar a tendência do desenvolvimento da estratégia escolhida para saber se ela 

está apontando para aonde se deseja chegar (visão) bem como analisar o alcance das 

metas de curto prazo a fim de, tempestivamente, verificar a estratégia e modificá-la, caso 

necessário. 

No setor público, a gestão estratégica é importante não só para a melhoria do 

desempenho, mas para a prestação de contas ao cidadão, pois, ao fazer uso do 

monitoramento do desempenho, os gestores do setor público podem demonstrar com 

transparência aos cidadãos o valor dos programas em execução e os benefícios de seus 

componentes. A identificação desse valor ocorre a partir dos indicadores e dos 

resultados, os quais podem ser usados, até mesmo, para a avaliação do programa. 

(NIVEN, 2005).  
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2.4. O Balanced Scorecard no Setor Público  

 

Para a escolha do BSC como ferramenta a ser utilizada na presente proposta, foi 

feito um amplo estudo a fim de verificar se há compatibilidade em utilizá-la no setor 

público, o que pode se dar por meio da análise de experiências existentes. Assim, em 

relação ao BSC, há estudos prévios que comprovam que a sua implementação é viável 

no setor público e que sua aplicação deve ser estimulada, visto que já foi utilizada 

amplamente tanto no Brasil como fora do país obtendo-se bons resultados (YONEZAWA, 

CARMO E SOUZA, 2011).  

A utilização do BSC como ferramenta estratégica possibilita uma visão do presente 

e do futuro e não somente do resultado do passado, pois ela utiliza a perspectiva de 

crescimento e aprendizado como melhoria contínua, projetando os resultados. 

Para utilizar o BSC no setor público é necessário, também, fazer a alteração na 

perspectiva financeira, pois o valor gerado para os acionistas é importante na esfera 

privada, mas não é suficiente para demonstrar se a organização está cumprindo o que 

se propõe na esfera pública.  

No estudo de Yonezawa, Carmo e Souza (2011), foi feita uma pesquisa no intuito 

de demonstrar a viabilidade da aplicação do Balanced Scorecard na administração 

pública municipal de Londrina/PR. A conclusão foi que a aplicação do BSC não só é 

viável, como é bastante importante a difusão de seus conceitos.  

Os funcionários da Secretaria da Fazenda de Londrina/PR acreditam na 

importância em se melhorar o desempenho da administração pública e isso é relevante 

no sentido de que os funcionários agregam valor à organização, seja ela pública ou 

privada. Todavia, a forma de gestão com foco no controle e em processos e a descrença 

dos gestores foram empecilhos para a utilização do BSC.   

Nessa experiência, foi verificado haver a crença na importância da melhoria da 

gestão e a descrença dos gestores acerca do excesso de normas. Isso ocorreu em razão 

de o sucesso da ferramenta consistir, dentre outros, da necessidade de alinhamento dos 

objetivos da instituição com os dos seus componentes e, se isso não ocorrer, pode 

comprometer o desempenho da ferramenta. Além disso, no setor púbico, o excesso de 

normas a serem cumpridas é vista por muitos gestores como empecilho à consecução 

de suas tarefas. Desse modo, é preponderante que especial atenção seja dada a essas 
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duas questões, pois o fato de conscientizar as pessoas de que a melhoria do 

desempenho é importante não fará, necessariamente, com que elas mudem sua visão 

sobre a burocracia, quanto ao fato de haver excesso de procedimentos e normas, e se 

esforcem para melhorar o desempenho.  

No estudo sobre a aplicabilidade do BSC como instrumento de auxílio à gestão em 

Consórcios Intermunicipais de Saúde, verificou-se que, para sua implantação, “os 

obstáculos encontrados corroboram os identificados na literatura consultada” 

(GUIMARÃES E TAVARES, 2012). Dentre as principais dificuldades, podem ser 

destacadas: a definição de visão e missão, o aspecto cultural, o desenvolvimento de 

indicadores e metas e o estabelecimento de relações de causa e efeito. O principal ganho 

na utilização da ferramenta seria o cumprimento da missão, possibilitado pelo processo 

de construção da visão e que leva a uma maior clareza no significado das ações a serem 

desenvolvidas. Todavia, é fundamental o comprometimento do gestor da organização. 

Esse ganho pode ser traduzido em melhoria ou aumento dos serviços prestados, 

fortalecimento da imagem da organização, redução de custos e motivação dos 

colaboradores. 

A simples implantação do BSC não resulta necessariamente na melhoria do 

desempenho ou na replicação dos benefícios encontrados em sua utilização em outros 

locais. Para que os bons resultados sejam alcançados é preciso especial atenção com a 

execução adequada das etapas do BSC. A determinação da visão e da missão de forma 

inapropriada impede que o seu alcance reflita na melhoria do desempenho. É definindo 

uma estratégia adequada que se consegue orientar as ações para a melhoria do 

desempenho. 

A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais iniciou a implementação do BSC 

em 2009 com a criação de seu mapa estratégico, o qual foi revisto quando da “terceira 

etapa” do “Choque de Gestão”, a fim de que fossem incorporados os conceitos de 

“Gestão para a Cidadania” e o “Estado em Redes” (MARQUES, JUNIOR E ALBIONTI, 

2012). A partir de então, o BSC passou, de fato, a ser aplicado com o uso de indicadores 

alinhados ao mapa estratégico, permitindo a visualização do inter-relacionamento das 

ações, consolidando o sistema gerencial que possibilitasse a melhoria do desempenho 

do órgão. Apesar da melhora, ainda há que se avançar, especialmente, quanto aos 

indicadores de saúde para que se seja possível efetivar o acompanhamento estratégico. 
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O BSC é uma ferramenta que pode ser utilizada para a melhoria da performance. 

Bons resultados alcançados não excluem a necessidade do monitoramento contínuo, 

especialmente, quanto aos indicadores, os quais devem ser verificados 

permanentemente e alterados sempre que necessário para torna-los mais adequados. 

Em pesquisa feita na Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR), 

verificou-se que o Balanced Scorecard, adaptado para organizações públicas, destaca-

se como ferramenta útil de medição de desempenho e implementação de estratégias 

(GONÇALVES, BARROS E ELICKER, 2013). Desde 2011, a SG/PR vem passando por 

mudanças para implementação do BSC. Inicialmente, passou-se a utilizar mecanismos 

mais simplificados e intuitivos, uma vez que a aplicação, de imediato, do modelo seria 

impraticável por peculiaridades existentes na organização (GONÇALVES, BARROS E 

ELICKER, 2013). Entretanto, com o passar do tempo, algumas práticas mais 

estruturantes foram se consolidando, permitindo que a ferramenta fosse adotada de 

forma gradual. A utilização do BSC na SG/PR apresentou dificuldades quando da sua 

implementação. Uma delas foi a inibição do aprendizado que foi superada pela adoção 

da gestão participativa. 

Na experiência do BSC na Secretaria-Geral da Presidência da República, verificou-

se que é possível obter sucesso na implementação do BSC fazendo adaptações de sua 

versão original. Cada instituição tem peculiaridades e o desprezo dessas características 

pode comprometer o resultado do trabalho. Assim, é importante que sejam feitas 

adequações necessárias ao BSC para mitigar obstáculos existentes em cada contexto. 

Essas adequações podem ou não modificar a ferramenta. O BSC não trata da 

ampliação da participação das pessoas na tomada de decisões e nem dos incentivos 

financeiros para alcance das metas, mas são adequações que podem ser feitas de 

acordo com a cultura organizacional e características da instituição. 

Com a implantação do BSC na administração municipal de Osasco/SP, verificou-

se como benefício a facilidade em motivar os colaboradores, fazer com que todos tomem 

conhecimento do processo, sintam-se inspirados por aquilo que a organização deseja 

realizar, bem como, promover o alinhamento dos objetivos profissionais de cada um com 

os da organização (JÚNIOR, FRYSZMAN, 2015). Vale ressaltar que “não só a clareza 

da definição dos objetivos e a sua operacionalização em resultados permite que toda a 

organização se oriente em sua direção, mas também que a flexibilidade no tocante aos 
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recursos e aos processos permite uma adequação mais racional aos fins visados” 

(GOMES, 2009, p. 7). 

Além disso, com a criação da Seplag (Secretaria de Planejamento) de Osasco/SP, 

foi possível elaborar o planejamento estratégico do município, promover a 

sistematização dos indicadores de desempenho e a elaboração de um modelo de gestão 

orientado para resultados, tendo como instrumentos os Acordos de Resultados.  

Entretanto, há desafios a serem superados pelo Município de Osasco/SP frente às 

dificuldades encontradas tais como a disseminação dos objetivos organizacionais, a 

transparência na comunicação, o incentivo a diversas práticas ligadas ao 

comprometimento no trabalho, às iniciativas, à autonomia e à flexibilidade. Ao modelo 

implementado, restou priorizar o crescimento e o desenvolvimento das pessoas, 

promover a recompensa aos que se destacaram, aperfeiçoar os indicadores e ampliar a 

integração intersetorial. Os objetivos estratégicos deveriam ser desdobrados em ações 

das equipes de ponta, conforme metodologia do BSC, o que ainda não ocorreu, até 

mesmo porque esses objetivos ainda não são do conhecimento da maioria das pessoas 

(JÚNIOR, FRYSZMAN, 2015). 

Apesar de não estar completamente estruturado no Município de Osasco/SP, o 

BSC trouxe benefícios em razão de algumas etapas iniciais terem sido implementadas 

com sucesso. Todavia, por se tratar de uma ferramenta de monitoramento contínuo, é 

essencial que haja o constante acompanhamento de todas as suas fases, 

especialmente, quanto ao planejamento estratégico, monitoramento de indicadores e 

criação de um modelo de gestão orientado para resultados, como apontado na pesquisa 

de Júnior e Fryszman (2015). 

A construção da presente proposta não consiste apenas em utilizar uma ferramenta 

pronta, mas adequá-la à Seção de Subsistência como resposta aos desafios dos 

gestores públicos em promover a melhoraria do desempenho. Tem-se observado que, 

na utilização do BSC, há uma lacuna de pesquisas que busquem desenvolver e melhorar 

a metodologia do BSC, ou até mesmo relacioná-la a outros aspectos, como desempenho 

ou qualidade (CARNEIRO, SCHNEIDER, PARENTE, 2009). Dessa forma, a presente 

proposta espera avançar na metodologia do BSC no sentido de estruturar a ferramenta 

como forma de melhorar a performance de um setor em uma instituição militar. 
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Os elementos do BSC foram trabalhados nas experiências ora mencionadas e 

alguns pontos fortes e fracos identificados em cada caso se repetiram, ressalvadas as 

particularidades de cada experiência e o grau de consolidação da ferramenta em cada 

uma delas.  

O Quadro 1 apresenta os elementos do BSC em relação aos estudos 

supramencionados: 

Quadro 1 - Interação entre Elementos do BSC e Experiências no Brasil 

ELEMENTOS LODRINA 

CONSÓR-

CIOS 

INTERMU- 

NICIPAIS 

DE SAÚDE 

SECRETARIA 

DE SAÚDE DE 

MG 

SG-PR OSASCO 

Missão 
Não 

implementada  

Houve 

dificuldade 

na definição 

Foi definida com 

o mapa 

estratégico na 

primeira fase da 

implementação 

Foi definida 

por meio de 

mecanismos 

simplificados 

e, posterior- 

mente, com 

práticas 

estruturantes  

Foi definida 

após a criação 

da Seplag 

(Secretaria de 

Planejamento). 

Essa Secretaria 

foi responsável 

por essa etapa 

Visão 
Não 

implementada  

Houve 

dificuldade 

na definição 

Foi definida com 

o mapa 

estratégico na 

primeira fase da 

implementação 

Foi definida 

por meio de 

mecanismos 

simplificados 

e, posterior- 

mente, com 

práticas 

estruturantes 

A correta 

definição da 

visão permitiu a 

clareza da 

determinação 

dos objetivos e 

a sua 

operacionaliza- 

ção em 

resultados  

Valores 

Funcionários 

acreditam nos 

valores da 

organização 

Hábitos 

culturais 

dificultam a 

inserção de 

novos 

valores 

Deve 

conscientizar a 

todos 

Foi definida 

por meio de 

mecanismos 

simplificados 

e, 

posteriormen

te, com 

práticas 

estruturantes 

Houve 

facilidade na 

inserção dos 

valores em 

razão da 

motivação dos 

funcionários 

Perspectivas e 

ameaças 

A forma de 

gestão com 

foco em 

controles e 

processos é 

É 

necessário 

que haja o 

comprometi

mento dos 

As perspectivas 

foram 

corretamente 

definidas 

Houve 

dificuldade 

com a 

perspectiva 

de 

Houve 

facilidade em se 

conseguir a 

motivação dos 

colaboradores e 
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vista como 

empecilho 

para a 

melhoria do 

desempenho 

gestores e a 

correta 

definição da 

missão e da 

visão 

crescimento 

e 

aprendizado, 

que foi 

superada 

pela escolha 

em adotar um 

modelo de 

gestão 

participativa 

e inclusiva 

dificuldade em 

disseminar os 

objetivos 

organizacionais 

e a ter 

transparência 

na 

comunicação, 

incentivo ao 

comprometi- 

mento no 

trabalho, às 

iniciativas, à 

autonomia e à 

flexibilidade.  

Objetivos 

estratégicos 

É visto como 

potencial para 

dar certo 

Devem 

estar 

alinhados à 

missão e à 

visão e bem 

definidos 

Foram 

corretamente 

definidos 

Foram 

definidos de 

forma 

simplificada, 

como os 

demais 

elementos do 

BSC e, 

posteriormen

te, foram 

desenvolvi- 

dos para 

estarem 

adequados à 

organização  

Houve 

dificuldade em 

alinhar os 

objetivos 

profissionais de 

cada um aos da 

organização 

Indicadores de 

desempenho 

Não 

implementado  

Houve 

dificuldade 

em defini-

los 

Necessidade de 

melhorar os 

indicadores 

relacionados à 

saúde 

Útil para o 

monitora- 

mento do 

desempenho 

É necessário 

sistematizar os 

indicadores de 

desempenho 

Iniciativas 

estratégicas 

Não 

implementa- 

das, mas são 

favorecidas 

pela 

predisposição 

dos 

funcionários 

em melhorar o 

desempenho 

É 

fundamen- 

tal para 

possibilitar 

melhor 

desempe- 

nho 

A partir da visão 

estratégica, com 

a definição do 

inter-

relacionamento 

das ações foi 

possível 

formular 

iniciativas 

estratégicas 

É muito útil 

para 

implementa- 

ção das 

estratégias e, 

consequente

mente, 

melhoria do 

desempenho 

Houve 

necessidade de 

monitoramento 

contínuo para 

acompanhamen

to das iniciativas 

estratégicas 

Fonte: Elaboração própria. 

É importante considerar não somente os resultados auferidos nas pesquisas acerca 

do BSC, mas os motivos dos sucessos e das limitações, a fim de que, ao implementar a 
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mesma ferramenta em outro contexto, os elementos restritivos que podem ser 

identificados tempestivamente não comprometam os bons resultados possíveis de 

serem alcançados.  

 

2.5. Gestão de performance no contexto das Organizações Militares 

 

Quando do estudo das publicações acerca da performance das organizações no 

setor público, verificamos ser incipiente a quantidade de estudos nas organizações 

militares sobre o tema, especialmente quando comparamos com os feitos nos demais 

setores governamentais.  

Apesar de as organizações militares terem por característica forte viés burocrático, 

constatado por meio das rígidas normas peculiares ao setor, o debate sobre a gestão 

pública e a busca por melhores práticas ainda não alcançou todos os tipos de 

organizações públicas, o que seria fundamental para o desenvolvimento do 

conhecimento e a disseminação das experiências de sucesso. 

Apesar dos poucos estudos sobre o assunto, a preocupação com o desempenho 

nas Forças Armadas não é tão recente. Verificamos que assuntos atuais como o meio 

ambiente e a sustentabilidade já vinham sendo debatidos no âmbito da gestão e esses 

conceitos já estavam sendo implementados na rotina das organizações militares há 

anos. Em 2004, foi feito um estudo sobre as boas práticas de gestão objetivando a 

melhoria do desempenho ambiental no setor público nas Forças Armadas (FFAA) de 

Portugal (RAMOS, 2004). Verificou-se que essas práticas desempenharam um papel 

pioneiro nesse segmento em relação aos outros setores públicos ao promover a 

integração setorial ao componente ambiental. O estudo apresentou, ainda, a figura do 

meta-desempenho, ou seja, a avaliação dos próprios indicadores de desempenho 

propostos.  

No Brasil, da mesma forma, percebe-se haver a preocupação com a melhoria do 

desempenho apesar dos poucos estudos sobre o assunto no contexto das organizações 

militares. Verificou-se que há estudos, não tão recentes, que tratam de aspectos da 

Gestão por Resultados. Foi feita uma pesquisa no Hospital Geral de Fortaleza, Unidade 

Militar de Saúde do Exército Brasileiro, cujo foco do estudo foi a avaliação de 

desempenho funcional dessa organização, especialmente em relação ao 
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desenvolvimento de sistemas de avaliação e concessão de incentivos financeiros, 

situação que, no contexto cultural estudado, apresentou restrições. Foram encontrados 

limites no uso dessa ferramenta gerencial como os critérios estratificadores das 

categorias profissionais e a falta de imparcialidade das chefias, mitigando a realização 

de avaliações coerentes e verdadeiras por parte dos servidores diante da possibilidade 

de punições (FONTENELE, JUNIOR e ALBIONTI, 2007). 

Outra Unidade Militar de Saúde do Comando do Exército foi objeto de pesquisa em 

estudos da gestão pública. O Hospital Militar de Rondônia foi a instituição escolhida como 

objeto de um estudo de caso sobre o planejamento estratégico como ferramenta de 

gestão administrativa. Muitos modelos criados e até mesmo implementados são, por 

vezes, posteriormente considerados inadequados em razão das transformações 

ocorridas nas instituições. A inaplicabilidade desses modelos ocorre, segundo os 

autores, em razão da inflexibilidade da ferramenta e do nível de detalhamento com que 

são concebidos (TRENTIN, ALCANTRA, TOURINHO e NETO, 2009). As organizações 

públicas são instituições burocráticas e as imposições legais às quais elas estão 

submetidas contribuem para que os processos de planejamento estratégico ocorram de 

forma padronizada. Valendo-se da experiência de planejamento estratégico utilizado por 

essa organização militar, o estudo citado propôs-se a verificar a relação dos resultados 

obtidos pela instituição, em seus diversos processos, com o planejamento existente e o 

grau de alinhamento desses resultados com o planejamento estratégico elaborado. 

A conclusão desse estudo foi que, apesar da rigidez e inflexibilidade próprias em 

instituições de natureza militar, é possível que haja, nesse tipo de organização, o 

estímulo à criatividade ao se trabalhar a criação de projetos voltados aos objetivos 

estabelecidos no planejamento estratégico. Entretanto, o limite apresentado na pesquisa 

reside na impossibilidade em se atribuir todo o sucesso da estratégia verificado no estudo 

de caso ao planejamento estratégico, pois os resultados auferidos não estavam 

controlados por metas e as ações estratégicas foram descritas de forma genérica no 

plano de gestão, dificultando sua medição e controle. Por fim, o estudo apresentou, como 

possibilidade de melhoria do uso dessa ferramenta, o alinhamento entre os planos de 

ação e objetivos propostos e a utilização de indicadores mais precisos, robustos e 

adequados.  

Há trabalhos mais recentes em organizações militares que tratam da gestão sob 

outras perspectivas. O Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do Corpo de 
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Fuzileiros Navais, instituição militar do Comando da Marinha, foi estudado por tratar a 

avaliação do desempenho sob perspectivas financeiras e não-financeiras. O sistema 

adotado utilizava um modelo chamado de Sistema de Organizações Militares 

prestadoras de Serviços (OMPS), tendo como uma de suas bases as informações 

provenientes da contabilidade de custos e informações gerenciais (SILVA, LEAL e 

FERREIRA, 2011). A experiência analisada consistia em utilizar a gestão estratégica 

para o gerenciamento de suas atividades administrativas e operacionais, visando a 

melhoria do planejamento e controle, características da GpR.  Essas informações não 

derivavam de indicadores financeiros tradicionais, mas sim de aspectos econômico-

financeiros e tinham o intuito de auxiliar a avaliação e tomada de decisões. Esse trabalho 

constatou que o Plano de Gestão Estratégica implantado trouxe benefícios para a gestão 

na organização, uma vez que funcionou como ferramenta ampla capaz de auxiliar a 

avaliação e a tomada de decisão.  

Os estudos mais recentes acerca da gestão em organizações militares 

apresentaram uma tendência a tratar da gestão de pessoas. Um desses estudos consiste 

em uma pesquisa relacionada ao sistema de avaliação e gestão do desempenho e sua 

especificidade na vida militar. O estudo ressalta a necessidade de definição clara dos 

propósitos do desempenho para o seu delineamento adequado. Além disso, para a 

determinação clara desses objetivos, é preciso definir indicadores simples e fáceis de 

serem medidos. A investigação propõe a aproximação do avaliador e do avaliado e da 

uniformização da avaliação por meio da formação dos militares que serão avaliadores. 

São propostas específicas para a solução do problema apresentado (MOURA, RIBEIRO 

e PINEIRO, 2012).  

Por fim, verificamos haver estudos discutindo as competências de liderança no 

contexto militar dentro do debate da gestão. Mais uma vez tratando de experiências 

internacionais, novamente em Portugal, verificamos a tendência a abordar a gestão de 

pessoas. O objetivo do estudo ora tratado foi identificar as lacunas da área de liderança 

para obtenção de desempenhos superiores (ROUCO, 2012). O trabalho consistia em 

categorizar os militares a partir de quatro modelos de liderança com sete dimensões e 

outro para a amostra total com seis dimensões. O estudo constatou, em ordem de 

prioridade, os modelos de liderança que os oficiais consideram mais importante e, em 

separado, foi feito um escalonamento das dimensões elegidas exclusivamente pelos 

oficiais generais em ordem de relevância. 
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Assim verificamos que, apesar de os estudos serem incipientes, as boas práticas 

de gestão não são desconhecidas do meio militar. Em alguns locais, verifica-se a 

necessidade de grandes avanços e, em outros, constatou-se haver experiências de 

progresso e sucesso na busca da gestão eficiente. 

 

2.5.1. O BSC na BANT 

 

Em 2012, houve uma tentativa de implementação do BSC na BANT. O mapa 

estratégico de toda a organização foi criado juntamente aos objetivos estratégicos, à 

visão, à definição de processos críticos e aos indicadores e metas. Grande parte do 

trabalho fora feito por apenas um gestor, o qual apresentou o seu projeto ao comandante 

da Organização Militar (OM) e, assim, teve aval para implementar a ideia. O mapa 

estratégico criado está representado no quadro a seguir.  

Quadro 2 – O BSC da BANT 
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Fonte: BANT, 2012. 

Percebeu-se que não houve etapas distintas para a implementação. A intervenção 

foi feita em uma só vez. Ao se apresentar a ferramenta aos gestores, foram 

apresentados, também, todos os demais elementos prontos.  

Dessa forma, sem a participação dos demais gestores e pessoas responsáveis pela 

execução das atividades, não houve a mobilização necessária para o alinhamento das 

ações à estratégia.  
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Foi designado ao chefe de cada setor a incumbência de aferir os indicadores 

referentes as suas atividades. Entretanto, alguns deles não entenderam o processo 

como um todo e apenas repassavam informações sem que fosse feita uma análise do 

que isso representava.  

O gestor responsável pela implementação determinava o que cada um deveria 

fazer sem a participação efetiva dos membros dos demais setores e, por se tratar de 

uma Organização Militar de grande porte, isso acabava por distanciar o BSC da 

realidade.  

Ao final do ano de 2012, o gestor que propôs a ideia de utilizar o BSC e foi 

responsável por todas as atividades desse projeto foi transferido para outra Organização 

Militar. Uma vez que nenhuma outra pessoa detinha os conhecimentos acerca do 

processo e por ele centralizar em si a coordenação das atividades e conhecimento sobre 

o funcionamento da ferramenta, a utilização do BSC passou a ser mitigada até que se 

extinguiu em alguns meses. 

A experiência na BANT é um caso claro de falha em duas etapas do BSC: a 

implementação e a mobilização. A implementação deve ocorrer por etapas, de forma que 

todos conheçam a ferramenta e seus elementos, possam acompanhar a evolução do 

processo e alinhar as suas ações em prol da melhoria do desempenho da organização. 

Entretanto, isso só será possível se houver a mobilização por parte de todos. Além da 

necessidade de fazer com que todos conheçam a ferramenta e o seu funcionamento e, 

dessa forma, o processo não fique restrito a uma só pessoa, deve haver a figura de um 

líder para fazer com que os demais estejam imbuídos com os processos. 

Ambas as falhas já foram identificadas em outras experiências. Dessa forma, deve 

ser dada atenção a essas etapas para que disfunções como essa não sejam recorrentes.  

 

2.6. Críticas ao BSC 

 

Verificamos que há alguns desafios quando da implantação do BSC. Voelpel, 

Leibold e Eckhoff (2006) apresentam cinco categorias de problemas do Painel de 

Desempenho Balanceado, são elas: 

 

1. O fato de o BSC ser uma ferramenta de medição rígida, sendo os indicadores direcionados a uma 
das quatro perspectivas.  
2. O estabelecimento de uma estratégia central direciona o foco para o seu cumprimento, limitando 
a realização de outras atividades que possam ir além dos objetivos definidos. 
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3. O BSC como um documento interno, que ignora amplamente as necessidades de uma economia 
da inovação amplamente interligada. 
4. O BSC trata o conhecimento, aprendizado e crescimento sob a forma tradicional, sendo que dada 
uma maior mobilidade dos trabalhadores e a acessibilidade ao capital de risco, o ideal é que se 
tenham formas mais abertas de inovação. 
5. A observação de que o BSC é uma mentalidade mecanicista e linear, à medida que os processos 
de negócios se tornam mais complexos, tendo em vista a realidade empresarial atual que envolve 
atividades interativas e não lineares.  

 

A rigidez do BSC pode ser controlada aplicando-o de forma adequada a cada 

contexto a partir de ajustes, uma vez que os próprios idealizadores do BSC, Kaplan e 

Norton, alteraram a perspectiva financeira para adaptar o modelo ao setor público 

(KAPLAN e NORTON, 2004).   

As ações que forem propostas e não estiverem diretamente ligadas aos objetivos 

estratégicos não devem ser descartadas de pronto, podendo ser consideradas valendo-

se da visão gerencial da empresa e dos ganhos que se possa ter.  

Apesar de o BSC ser um documento interno, elementos externos que afetam a 

organização devem ser considerados. Desse modo, deve ser feita a análise para 

identificar a melhoria que essas propostas podem trazer, adotando-as de acordo com a 

viabilidade e impacto na organização, a fim de não desperdiçar oportunidades que não 

estejam formatadas aos objetivos estratégicos ou não considerar fatores que, apesar de 

externos, tenham influência no desempenho da organização. 

Ao ser permitido que ações que não estejam estritamente ligadas aos objetivos 

estratégicos sejam analisadas, e não desconsideradas de imediato, será possível 

ampliar a visão sobre a realidade. Quanto à perspectiva de crescimento e aprendizado, 

essa deverá ser aplicada de acordo com o contexto da organização, atentando para que 

não esteja defasada da proposta do BSC para não comprometer os resultados e de 

forma a permitir que estejam adequadas ao contexto atual. 

Em razão de o presente estudo tratar da administração no setor público, a disfunção 

quanto à simplicidade da ferramenta frente à complexidade da realidade empresarial não 

será considerada. Ou seja, o fato do BSC não se aprofundar nas regras de mercado, de 

competitividade, não será empecilho para o estudo do uso dessa ferramenta no setor 

público. Todavia, por ter sido apontada como desafio à implantação do BSC, há que se 

verificar se a dinâmica da ferramenta proposta atende à realidade atual da administração 

pública. 
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Foi feito um estudo por Murby e Gould (2005), os quais identificaram que era 

comum, nas instituições que foram objetos da pesquisa, haver certa incompreensão das 

pessoas em relação à estratégia e aos indicadores. Em algumas dessas organizações, 

sequer foram desenvolvidos os mapas estratégicos e algumas delas persistiam em 

utilizar somente indicadores financeiros. Os autores concluíram que as críticas ao BSC 

se concentram no questionamento feito aos objetivos estratégicos escolhidos, à 

veracidade dos indicadores de desempenho e à indiferença aos fatores externos. 

Há uma corrente que identifica deficiências no BSC quanto à exposição das 

variações de desempenho, o que não prejudicaria muito a avaliação do processo 

estratégico a longo prazo, mas que poderia comprometer a condução de desempenho 

operacional (MURBY e GOULD, 2005). Esses autores identificaram que podem ocorrer 

problemas no comprometimento e esforço da força de trabalho, no caso de as metas dos 

objetivos quantitativos serem estabelecidas arbitrariamente, comprometendo o 

gerenciamento das atividades. Entretanto, eles sustentam que o BSC trouxe avanços ao 

constituir-se em um modelo de implantação e utilização do processo estratégico criado 

a partir de uma ferramenta de monitoramento de resultados. 

Em algumas experiências recentes, verificamos que as disfunções já previstas em 

estudos sobre o tema se repetiram. Yonezawa, Carmo e Souza (2011), em estudo feito 

na Prefeitura do Município de Londrina, identificaram que a descrença dos gestores 

acerca do BSC foi uma dificuldade enfrentada na implementação. Essa falha retrata um 

dos “princípios das organizações orientadas para a estratégia”, já ressaltados pelos 

autores do BSC, qual seja, traduzir a estratégia em termos operacionais. A ausência da 

participação dos gestores nessa etapa pode inviabilizar o alcance dos objetivos, bem 

como, ocasionar a falta de comprometimento deles e, assim, afetar o alinhamento 

estratégico (COSTA, 2006). 

Já na experiência da Secretaria Geral da Presidência da República, um dos limites 

verificados envolveu, também, a postura dos participantes, pois as características do 

órgão inibiram o aprendizado. Além disso, constatou-se que a liderança não era contínua 

e centrada, a instituição se enxergava como fim em si e, no contexto verificado, havia a 

predominância da cultura de comando e controle (GONÇALVES, BARROS, ELICKER, 

2013). Além disso, a ferramenta não foi completamente implementada, uma vez que 

havia informações auferidas pelo BSC que não eram utilizadas para a tomada de decisão 

e houve dificuldade em se medir os resultados das ações da instituição.   
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No estudo feito por Junior e Fryszman (2015), os autores observaram que, em uma 

organização governamental, a mudança de gestores e das pessoas chave é comum, 

todavia, como dito por Murby e Gould (2005), a rotatividade de pessoas importantes na 

instituição é uma ameaça ao sistema gerencial do BSC. Essa característica é inerente à 

natureza do órgão, entretanto deve ser conhecida e considerada quando da 

implementação dessa ferramenta em organizações governamentais, com vistas a mitigar 

suas consequências, caso isso ocorra. Tal disfunção poderia ser evitada por meio do 

fortalecimento do comprometimento das pessoas envolvidas, no intuito de consolidar o 

uso da ferramenta no contexto da organização (JUNIOR e FRYSZMAN, 2015). 

Dessa forma, verificamos que há diversos limites ao uso do Painel de Desempenho 

Balanceado. Alguns deles podem ser evitados, outros devem ser adaptados para que 

não comprometam os resultados no caso da implementação. Para isso, é importante 

conhecer a organização em que será implementado o BSC e considerar todos os fatores 

internos e externos que, de alguma forma, podem interferir na utilização da ferramenta.  
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3. A BANT: Estrutura e diagnóstico da Seção de Subsistência 

 

Dentre os ministérios que compõem o Governo Federal, há o Ministério da Defesa, 

composto por três comandos que representam as três forças armadas: o Comando da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica.  

Segundo o Art. 142 da Constituição Federal, o Comando da Aeronáutica tem por 

missão constitucional: promover a defesa da Pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e da lei e da ordem. Para isso, o Comando da Aeronáutica está 

estruturado conforme organograma a seguir: 

Figura 3 – Organograma da FAB 

 

Fonte: GOULART, 2014 

Verificamos que, além dos órgãos de assessoria do comandante da Aeronáutica, 

há sete grandes comandos, são eles: Comando-Geral de Operações Aéreas 

(COMGAR), Comando Geral de Apoio (COMGAP), Comando-Geral de Pessoal 

(COMGEP), Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA), Departamento 

de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA) e Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS). Todas as unidades 

aéreas, bases aéreas e órgãos congêneres são subordinados ao COMGAR. Ele é 

conhecido, também, por braço armado da Força Aérea Brasileira. Esse grande comando 

possui sete comandos aéreos regionais conforme mapa abaixo: 
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 Figura 4 – Jurisdição dos Comandos Aéreos Regionais 

 

Fonte: https://www.ipa.aer.mil.br/site/images/elos_sispa_mapa1.jpg 

Subordinadas a cada um desses Comandos Aéreos Regionais estão as Bases 

Aéreas. O II COMAR é responsável por grande parte da região nordeste do país, 

compreendendo os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Dessa forma, identificamos a hierarquia a qual 

está subordinada a Base Aérea de Natal, organização militar cuja Seção de Subsistência 

será objeto de estudo da presente pesquisa.  

O II COMAR tem por missão e valores “Coordenar, controlar e executar as 

atividades administrativas e logísticas necessárias ao funcionamento das organizações 

subordinadas ou eventualmente desdobradas, bem como de outras organizações 

sediadas na sua área de jurisdição, realizando as ações de segurança interna da sua 

competência; exercendo a representação do Comandante da Aeronáutica e o comando 

territorial da área.”4 

A linha hierárquica da Seção de Subsistência da BANT é a seguinte: 

 

 

 

                                                 
4 http://www2.fab.mil.br/comar2/index.php/missao-visao-e-valores 

https://www.ipa.aer.mil.br/site/images/elos_sispa_mapa1.jpg
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Figura 5 – Subordinação do Rancho da BANT 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A BANT é uma organização militar que foi criada durante a Segunda Guerra 

Mundial, precisamente no dia 7 de agosto de 1942. Cerca de três meses após a sua 

inauguração, o então Campo de Parnamirim passou a conviver com uma Base Aérea 

Americana, o “Parnamirim Field”, o qual já não existe mais. A BANT apoia os Esquadrões 

Aéreos responsáveis pela formação operacional de todos os aviadores da Força Aérea 

Brasileira. A Base Aérea é composta pelo Grupo de Suprimento e Manutenção de 

Aeronaves, pelos setores responsáveis pelo apoio ao homem e por estruturas 

administrativas necessárias ao seu funcionamento. Sua missão é “prover o apoio 

necessário às Unidades Aéreas e Unidades de Aeronáutica que nelas operem, 

permanente ou temporariamente, ou que nelas estejam sediadas” (RICA, 21-9). 

Conforme informações passadas pela BANT, dentre militares e civis, essa 

organização conta com 2.087 pessoas em seu efetivo e, nos Esquadrões Apoiados, 

constam 744 pessoas. Seu orçamento no ano de 2015 foi de R$ R$ 24.874.380,265.  

Essa Base Aérea apoia oito unidades militares as quais estão sediadas dentro de 

sua área de jurisdição. A seguir, são apresentadas, de forma sucinta, as atribuições de 

cada uma dessas organizações. 

                                                 
5 www.portaldatransparencia.gov.br. Acesso em: 16/01/2016 às 21:46h. 

Ministério da Defesa

Comando da 
Marinha

Comando do 
Exército

Comando da 
Aeronáutica

DEPENS COMGAR

COMAR I COMAR II

BAFZ BANT

ESQUADRÃO DE 
INTENDÊNCIA

SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA

BARF BASV

COMAR III COMAR IV COMAR V COMAR VI COMAR VII

DCTACONGEP COMGAP DECEA

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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A I Força Aérea é o comando operacional dos esquadrões de voo da Força aérea 

que formam os pilotos operacionais da FAB. Todos eles estão sediados na BANT, são 

eles: o 1º Esquadrão do 11º Grupo de Aviação, Esquadrão Gavião, que opera 

helicópteros; o 2º esquadrão do 5º Grupo de Aviação, Esquadrão Joker, que opera o 

avião A-29 e o 1º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação, Esquadrão Rumba, que opera o 

avião bandeirante.  

Há, também, o 3º/1º GCC (Terceiro do Primeiro Grupo de Comunicação e Controle) 

responsável por manter e operar o sistema de radares móveis para efetuar o controle de 

voos por instrumento, ou seja, para que seja possível conduzir uma aeronave em caso 

de mal tempo, orientando o piloto para que efetue procedimentos com segurança. 

O Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Natal é responsável pelo controle 

do tráfego aéreo da região, executando atividades de proteção aos voos, zelando pela 

regularidade e fluência deles. É esse órgão que fornece informações aos pilotos civis e 

militares sobre os voos em nosso espaço aéreo, autorizando e controlando as rotas 

aéreas. Também está jurisdicionado na área da BANT. 

É apoiado pela BANT o Grupo de Instrução Tática Especializada (GITE), que é a 

unidade militar responsável por ministrar cursos operacionais da FAB. Por fim, a 

Prefeitura de Aeronáutica de Natal, é responsável por administrar os Próprios Nacionais 

Residenciais que são residências funcionais da União destinadas para uso temporário 

dos militares da FAB. 

Para que seja possível prover o apoio para que esses esquadrões cumpram a sua 

atividade fim, a BANT é responsável por prover o apoio a essas unidades militares. 

Dessa forma, essa Base Aérea possui a seguinte composição:  
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Figura 6 – Organograma da BANT  

 

Fonte: BANT, adaptado pela autora. 

Os setores localizados logo abaixo do comando (SCOAM, ACI, AJUR e SINT) são 

responsáveis por prestar assessoria direta ao comandante da Base. O BINFA é 

responsável pelo serviço militar, pela formação dos recrutas, pelos serviços de diário de 

segurança e pelas equipes de segurança especial, guarda e defesa. 

O Esquadrão de Comando da Base (EC) é responsável pelas atividades 

jornalísticas, de cursos, de legislação e de relações públicas. 

O Grupo de Suprimento e Manutenção (GSM) é responsável pelo apoio logístico 

às aeronaves que estão sediadas na BANT. Seja de abastecimento de combustíveis, de 

manutenção e de suprimento. 

As demais atividades administrativas da Base Aérea, ou seja, atividades de 

recursos humanos, de infraestrutura, de tecnologia da informação, financeira, de 

suprimento e de saúde estão subordinadas ao Subcomando da BANT e são 

desenvolvidas pelos seguintes esquadrões: EI (Esquadrão de Intendência), ES 

(Esquadrão de Saúde), EIE (Esquadrão de Infraestrutura) e EP (Esquadrão de Pessoal). 

O Esquadrão de Intendência possui as atribuições de registro e controle 

patrimonial, de venda de fardamento, de finanças, de licitações, de almoxarifado e de 

subsistência.  
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A Seção de Subsistência, que é responsável por prestar o apoio de alimentação à 

Base Aérea e às Unidades Sediadas, está subordinada ao EI. Essa divisão de atribuições 

ocorre para que as atividades de mesma natureza sejam prestadas de forma eficiente 

por um setor, evitando a duplicidade de trabalho e aumentando a especialização. Assim, 

todos esses esquadrões prestam apoio às Unidades Apoiadas e à Base Aérea. O 

Esquadrão de Infraestrutura é responsável por prestar apoio à Seção de Subsistência e 

a todos os esquadrões, por exemplo, assim eles se inter-relacionam e apoiam as 

Unidades Sediadas.  

Desse modo, temos que a Seção de Subsistência é responsável por fornecer 

alimentação às Unidades Apoiadas bem como aos demais esquadrões da BANT. Essa 

centralização na execução das atividades favorece o melhor aproveitamento dos 

recursos. 

Todos os dias, há uma equipe de serviço da BANT composta por 168 militares, que 

se reveza durante todo o dia e noite por ser responsável pela guarda e segurança dos 

recursos humanos e patrimoniais. Nos dias úteis, a Base opera com algumas equipes 

que iniciam seus trabalhos às 4:00h da manhã e outras que encerram suas atividades à 

noite, por volta das 23:00h. Isso ocorre porque a atividade aérea, por vezes, inicia-se nas 

primeiras horas do dia e há instruções para os pilotos que ocorrem durante a noite, como 

parte do curso de formação operacional.  

Durante essas atividades aéreas, por vezes, é necessário prover o apoio de 

alimentação durante o voo, os chamados lanche de bordo, pois há missões aéreas com 

duração superior a 3 horas e, caso os aeronavegantes não se alimentem 

adequadamente, pode haver o risco de acidentes. Os aeronavegantes são os tripulantes 

que compõem as missões aéreas da Força Aérea. 

Além disso, há o Esquadrão de Saúde que, também, funciona ininterruptamente, 

havendo a equipe de plantão médico e a utilização de alguns consultórios durante à noite 

para atendimento dos pacientes. Para que todas essas atividades possam ocorrer, no 

horário comercial e fora dele, é necessário o apoio de alimentação a essas pessoas.  

O Esquadrão de Saúde da BANT necessita de alimentação diferenciada aos 

pacientes debilitados que se encontram hospitalizados e, para isso, há necessidade do 

fornecimento de alimentação específica para atender às recomendações médicas. 

A BANT também promove e apoia diversas atividades que modificam a sua rotina. 

O acampamento durante a formação dos recrutas que estão em serviço militar 

obrigatório, os Exercícios de treinamento dos Esquadrões Aéreos de outras bases 
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aéreas, Exercícios Militares como a Operação Cruzeiro do Sul que conta com o 

envolvimento de cerca de 3.000 militares de 8 países6, as atividades do Programa Forças 

no Esporte que apoia cerca de 300 crianças em contexto de vulnerabilidade social e as 

tarefas para as atividades do 7 de setembro são exemplos dessas atividades.  

Outro apoio que a BANT presta é o de alimentação ao Estande de Tiro de 

Maxaranguape, que dista 85 km da Base Aérea e possui uma equipe permanente de 11 

militares que se revezam semanalmente em um local isolado. 

Portanto, a Seção de Subsistência é responsável por prover o apoio de alimentação 

a cerca de 2.300 (duas mil e trezentas) pessoas, dentre militares e civis, ao dia, 

ininterruptamente, bem como, por prover o apoio adequado às atividades diversificadas 

promovidas e apoiadas pela BANT.  

 

3.1. A Seção de Subsistência 

 

A Seção de Subsistência é um tipo de setor presente em quase todas as 

organizações militares do Brasil. Esse serviço é similar ao existente em outras 

instituições públicas como escolas e hospitais, por exemplo, e ela provê um serviço que 

interfere na qualidade de vida dos usuários.  

Os recursos utilizados para a compra de gêneros alimentícios da Seção de 

Subsistência são transferidos pela Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica 

(SDAB), órgão central desse serviço na Aeronáutica. Além da gestão dos recursos, a 

SDAB efetua de forma centralizada a aquisição de equipamentos e utensílios para todos 

os ranchos no país, elabora as normas do serviço de subsistência, dentre outras funções 

em outras áreas de intendência. 

Nos dias úteis do Rancho da BANT, são fornecidas cerca de 2.300 refeições e, nos 

dias não úteis, esse número corresponde a 870 refeições diariamente. Esses valores 

consideram o número de refeições servidas no café da manhã, almoço, jantar e ceia 

(lanche adicional fornecido aos militares que pernoitam na BANT). 

                                                 
6 http://www.cruzex.aer.mil.br/index.php. Acesso dia 21/01/2016 às 18:51 

http://www.cruzex.aer.mil.br/index.php
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A aquisição dos demais materiais necessários ao serviço de subsistência, tais como 

material de limpeza, descartáveis, EPI, uniformes, utensílios de cozinha, equipamentos, 

dentre outros, é feita com recursos da BANT. 

A Seção de Subsistência é chefiada por um oficial da aeronáutica do quadro de 

intendência, ou seja, com formação em Ciências da Logística com habilitação em 

Intendência da Aeronáutica. Esses militares são formados na Academia da Força Aérea 

e são responsáveis, entre outras atividades, por assumir as funções de gestão de 

recursos financeiros no Comando da Aeronáutica. 

O chefe da Seção de Subsistência é o gestor de subsistência ou gestor de víveres. 

Por ser o responsável pela coordenação de todas as atividades desse setor, esse militar 

necessita monitorar o funcionamento do setor e a qualidade dos serviços prestados.  

A Seção de Subsistência da BANT é composta por 103 pessoas, entre militares e 

servidores civis, conforme organograma a seguir: 

Figura 7 – Organograma da Seção de Subsistência da BANT 

 

Fonte: Seção de Subsistência da BANT, dezembro de 2015. 
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O funcionamento do setor é definido em documento interno denominado Norma 

Padrão de Ação (NPA). Dessa forma, a organização e o funcionamento da Seção de 

Subsistência da BANT são definidos na NPA 130D/EI, conforme documento no anexo A.  

A coordenação de todas as atividades da Seção de Subsistência é feita pela chefia 

e o acompanhamento técnico da execução dessas atividades é feito pela Subseção de 

Nutrição, que é responsável pelo controle microbiológico de forma a garantir a segurança 

alimentar em todas as etapas da produção. Os procedimentos executados por todos 

devem ser monitorados, em razão de contribuírem para a qualidade da prestação dos 

serviços do setor.  

O efetivo do setor é distribuído por quatro equipes de acordo com as características 

das atividades que são prestadas. Vejamos cada uma delas a seguir: 

a) Equipe operacional - responsável pela confecção das refeições, serviço de 

atendimento nos refeitórios e higienização dos utensílios e instalações. 

b) Equipe de abastecimento - responsável pelo recebimento, armazenamento e 

distribuição dos materiais estocados, quais sejam, gêneros alimentícios secos e frios, 

produtos de limpeza, materiais descartáveis, equipamentos de proteção individual, 

uniformes e utensílios de copa e cozinha. 

c) Equipe de apoio - responsável pelas atividades de suporte logístico e de 

infraestrutura. Executam as atividades de manutenção das instalações, transporte de 

alimentos e distribuição dos lanches dos aeronavegantes e da equipe de serviço. 

d) Equipe administrativa - responsável pelo controle contábil, financeiro e 

patrimonial dos estoques nos sistemas informatizados e prestação de contas, pela 

condução dos processos administrativos de gestão de aquisição de materiais e serviços 

e pelo gerenciamento dos recursos humanos. 

A equipe operacional é composta pelas equipes do Cassino7 e do Rancho Geral 

que possuem estruturas similares, mas estão fisicamente instaladas em locais diferentes 

sendo, por isso, separadas. Cada uma compõe uma unidade de produção e fornecimento 

de refeições. A equipe da cozinha é responsável pela confecção das refeições, a equipe 

do refeitório é encarregada pelo fornecimento da alimentação aos destinatários e a 

                                                 
7 Cassino é uma denominação coloquial que se refere a uma unidade de produção existente na Seção de 

Subsistência, composta por cozinha, copa e refeitório, e que está distante das demais subseções do 
Rancho. 
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equipe da copa é responsável pela limpeza dos utensílios. Todos são responsáveis pela 

limpeza das instalações.  

A equipe do armazém é responsável pelo recebimento, estocagem e fornecimento 

dos gêneros alimentícios secos (não necessitam de refrigeração), materiais descartáveis 

e materiais de limpeza. O frigorífico é responsável pelo recebimento, estocagem e 

fornecimento dos alimentos que necessitam de refrigeração, tais como carnes, laticínios 

e polpas de frutas, por exemplo. O Açougue é encarregado de moer e efetuar os cortes 

das carnes. A equipe do material é responsável pelo recebimento, estocagem e 

fornecimento dos materiais duráveis, tais como louças, uniformes, EPI, dentre outros.  

A comissaria é o setor responsável pelo fornecimento das ceias, lanches de bordo 

e demais apoios fora do horário do expediente da OM, pois esse setor funciona vinte 

quatros horas por dia, todos os dias. Isso ocorre em virtude da necessidade de apoiar 

aeronaves em trânsito, ou qualquer outro acionamento fora do horário do expediente. A 

equipe de transporte também trabalha nos dias úteis e não úteis, pois há necessidade 

de fornecer parte da alimentação em pontos remotos da BANT. Tal demanda decorre 

das condições peculiares de diversos postos de serviço que impedem o deslocamento 

dos militares para o refeitório. Esse fornecimento ocorre no café da manhã, almoço, 

jantar e ceia. São atribuições da equipe de transporte fazer a entrega de documentos em 

dias úteis e transporte dos gêneros alimentícios para as cozinhas afastadas dos 

depósitos. A equipe de manutenção é encarregada de fazer reparos nas instalações e 

em equipamentos do setor.  

A secretaria é responsável pelo apoio às atividades administrativas inerente ao 

controle do funcionamento da seção, tais como: controle da rota dos motoristas da 

equipe de transporte, do efetivo da seção, da confecção de cardápios, das escalas de 

serviço, dos exames dos manipuladores de alimentos, das férias e dispensas médicas, 

por exemplo. É responsável, também, pela programação do funcionamento quando há 

atividades diversas da rotina. A contabilidade é encarregada de efetuar o controle 

financeiro e de aquisições do setor. São atividades dessa Subseção: fazer os pedidos 

de compras, efetuar os lançamentos nos sistemas de controle de estoques, confeccionar 

prestação de contas, dentre outras atividades necessárias à escrituração da Seção de 

Subsistência.  

A função de gerência dessas atividades é exercida por encarregados. Em razão de 

haver duas cozinhas, a do Rancho Geral e a do Cassino, há dois encarregados para as 
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cozinhas. Da mesma forma ocorre com os refeitórios, assim, há 5 encarregados pelos 

refeitórios. Os encarregados pelos refeitórios também são encarregados das copas a 

qual estejam vinculados. Há a ressalva da copa geral que, por atender a dois refeitórios, 

tem por encarregado o militar hierarquicamente superior dentre os dois refeitórios aos 

quais ela está vinculada.  

Por haver três depósitos, o armazém, o frigorífico e o depósito de material, há três 

encarregados que são responsáveis por cada um deles. Entretanto, o açougue, por 

executar as atividades auxiliares ao frigorífico é vinculado a esse setor, assim, o 

encarregado do frigorífico é, também, encarregado do açougue. 

Há, ainda, o encarregado da contabilidade e o da secretaria, sendo que este 

acumula a função de encarregado das equipes de comissaria, manutenção e transporte, 

pois es atividades de comissaria, manutenção e transporte são atividades de apoio que 

recebem orientações da secretaria. 

Diante disso, temos que é necessária a participação do gestor de subsistência 

como coordenador geral e dos encarregados da Subseção de Nutrição, das cozinhas (2 

pessoas) dos refeitórios (5 pessoas), dos depósitos (3 pessoas), secretaria (1 pessoa) e 

contabilidade (1 pessoas). Ao todo, estão envolvidas 14 pessoas, conforme a figura a 

seguir.  

Figura 8 – Organograma por Funções da Seção de Subsistência 

 

Fonte: BANT, adaptado pela autora. 
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Por pertencer ao Poder Executivo, o Setor de Subsistência está sujeito à 

fiscalização externa dos órgãos de controle da União. No âmbito do Comando da 

Aeronáutica, são feitas auditorias, a cada dois anos em média, pelo Centro de Controle 

Interno da Aeronáutica (CENCIAR), órgão de assessoria do Comandante da 

Aeronáutica. Trata-se de uma auditoria feita em toda a gestão da BANT e que verifica o 

serviço de subsistência. Os parâmetros seguidos por essa auditoria constam na lista de 

verificação específica, constante do anexo B, e prevista na ICA 174-1 (Instrução do 

Comando da Aeronáutica que regula as auditorias). Entretanto, a auditoria não é 

obrigada a se deter apenas nos itens da lista.   

Outra fiscalização feita no setor é a inspeção do II COMAR que ocorre anualmente. 

O objetivo é verificar a operacionalidade das Bases Aéreas, por isso ela não se limita 

somente à lista de verificação, mas se a forma como a Organização Militar está 

funcionando está adequada à prontidão operacional esperada.   

Anualmente, é feita uma auditoria interna em todas as seções da BANT. Trata-se 

de uma verificação periódica da gestão. Os escolhidos para fazer a auditoria são pessoas 

da própria organização, mas que não tem relação com o setor ao qual vão auditar. 

Também no âmbito interno da BANT, é feito, anualmente, o inventário dos estoques. 

Nessa fiscalização, pessoas externas ao setor são nomeadas para fazer a contagem de 

todos os materiais em estoque no setor a fim de verificar se a escrituração nos sistemas 

de controle reflete com exatidão o existente.  

A empresa ANABIM (Assessoria Nacional em Gestão Empresarial e Meio 

Ambiente), contratada pela Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica, envia, 

semanalmente, uma nutricionista para fazer a inspeção dos procedimentos da produção 

de alimentos e análise microbiológica dos alimentos, da água e dos manipuladores de 

alimentos. Os resultados são monitorados pela SDAB e disponibilizados às organizações 

avaliadas. 

O controle de todas as atividades impostas aos setores da BANT é feito por meio 

do calendário administrativo, o qual é controlado por meio do Dotproject, sistema 

informatizado de controle de prazos e execução das tarefas para que não haja solução 

de continuidade dos serviços e nem descumpridos dos prazos legais.   

No âmbito externo à BANT, há uma verificação da gestão da Seção de Subsistência 

feita pela SDAB. Este órgão central elabora e divulga um ranking mensal de todos os 
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setores de subsistência da Força Aérea. Esse escalonamento é calculado com base em 

indicadores criados pela própria subdiretoria. Setenta por cento da nota é composta por 

cinco indicadores administrativos, de acordo com o anexo C. O restante da pontuação 

corresponde à avaliação dos níveis de segurança microbiológica feita por empresas 

terceirizadas em todo o país que fiscalizam as boas práticas dos setores. As empresas 

enviam, mensalmente, um Check-list, conforme anexo D, com uma pontuação de acordo 

com a correição dos procedimentos do setor. A pontuação de todos os setores de 

subsistência é escalonada e divulgada na rede eletrônica interna da Força Aérea 

disponível a todos do Comando da Aeronáutica.  

Além disso, sempre que julgar necessário, a SDAB pode fazer uma inspeção a fim 

de verificar o funcionamento do serviço de subsistência naquele elo do sistema. 

 

3.2. O planejamento na Seção de Subsistência 

 

O planejamento das atividades na administração pública é fundamental para a 

execução de ações tempestivas e para a melhoria do desempenho. Para que isso ocorra, 

existem diversas formas de se conhecer a organização, seus problemas e efetuar o 

planejamento. 

Há uma metodologia que aproxima as pessoas das questões que envolvem a 

tomada de decisão chamada de grupo focal. Esse método consiste em obter as 

informações a partir da discussão com pessoas que representam o objeto em análise 

(IERVOLINO e PELICIONI, 2001). Por meio dessa entrevista coletiva, é possível ter uma 

visão sob diferentes perspectivas do objeto. Por se tratar de técnica de coleta de dados 

em pesquisas qualitativas, não será utilizada como instrumento de planejamento 

estratégico. 

Outro método bastante conhecido é o DELPHI, o qual se fundamenta no 

conhecimento, na criatividade e na experiência que um painel de especialistas tem sobre 

o assunto (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000). Essa metodologia é baseada em uma 

técnica de comunicação entre especialistas com a finalidade de resolver um problema 

ou para consulta sobre o tema.  

Diferente dessas técnicas, a Base Aérea de Natal utiliza o Sistema de Planejamento 

Orçamentário (SPO) para o desenvolvimento do planejamento orçamentário.  Esse 

processo consiste na inclusão, em um sistema informatizado, de atividades, com seus 
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respectivos custos, justificativas e prioridades por todos os setores da BANT. 

Compilados os dados, o Comandante da Base Aérea, que preside o Conselho de Gestão 

(CONGESTA), irá aprovar as tarefas de cada ano com base no orçamento aprovado e 

nos custos estimados.  

Nesse contexto, o gestor de subsistência inclui, ao final de cada ano, todas as 

demandas da Seção de Subsistência para o ano seguinte. Com poucas exceções, não 

há alterações no decorrer do ano do planejamento aprovado. Dessa forma, o processo 

de aprovação das solicitações que envolva a utilização de recursos é feito no ano 

anterior.  

O atual planejamento é obedecido em razão de a BANT ser uma instituição do tipo 

topdown e as decisões tomadas pelos militares de mais alta patente, os quais participam 

do CONGESTA, serem acatadas de pronto. 

Apesar de os solicitantes terem a oportunidade de demonstrar a relevância de suas 

solicitações quando da apresentação das justificativas e prioridades no sistema, somente 

o CONGESTA participa da reunião para aprovação do orçamento.  

O fato de o planejamento não ser alterado com frequência contribui para que as 

ações necessárias à sua execução possam ser tomadas tempestivamente. Quando o 

planejamento não é seguido, pode haver o dispêndio de tempo e recursos em razão da 

constante alteração de prioridades e de tarefas a serem executadas.  

O SPO trouxe benefícios ao desempenho e ao planejamento da organização na 

medida em que a análise de todas as demandas juntas possibilita uma visão geral das 

necessidades da organização e a comparação entre elas para a priorização. Antes, os 

pedidos dos gestores eram feitos durante todo o ano e, no momento em que o 

comandante tinha que deferir a aquisição, ele não tinha a oportunidade de a comparar 

com as outras necessidades para saber o que era mais importante. Essa situação 

favorecia os pedidos que eram feitos no início do ano, os quais já comprometiam o 

orçamento daquele exercício financeiro, em detrimento daqueles que eram feitos 

posteriormente, mas que poderia representar demandas de grande importância. 

As demandas do SPO são feitas pelos gestores, os quais inserem suas 

necessidades com as devidas justificativas para serem apreciadas pelo CONGESTA. 

Entretanto, o gestor, ao enumerar essas demandas o faz de forma intuitiva, ou seja, de 

acordo com sua percepção pessoal sobre o que é importante. Assim, há pessoalidade, 

ou seja, se o gestor acredita que o importante para o setor é a melhoria das instalações 
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de sua sala, ele vai solicitar serviços e móveis novos, mas se outro acredita que o setor 

precisa incrementar seus projetos, ele vai inserir no sistema demandas que contribuem 

para esse objetivo. Assim, há a demanda por uma ferramenta que alinhe as ações à 

missão e aos objetivos estratégicos do setor. 

Atualmente, o planejamento das ações é feito por meio das iniciativas do Chefe da 

Seção de Subsistência, o qual busca, com antecedência, antecipar-se às demandas do 

Setor. Entretanto, essas ações individuais não são suficientes para consolidar o 

processo para identificação de deficiências nos processos internos nem promover 

mudanças significativas em razão de fundamentar-se, essencialmente, em habilidades 

particulares da chefia, sem uma metodologia própria, de forma a ser seguida e 

aprimorada. Tal fato é corroborado pelo fato de os próprios gestores não o considerarem 

o planejamento atual adequado e manifestarem necessidade de melhoria desse 

processo.  

 

3.3. Diagnóstico da Seção de Subsistência 

 

A Seção de Subsistência da BANT possui algumas características peculiares de 

sua gestão. São práticas e processos específicos no âmbito do Comando da Aeronáutica 

ou mesmo do próprio Setor.  

Foram feitas entrevistas com o gestor atual e os gestores anteriores da Seção de 

Subsistência, totalizando cinco gestores (anexo K). Verificou-se que as habilidades mais 

requisitadas por eles são as relacionadas à gestão de pessoas, especialmente, bem 

como a negociação e a tomada de decisão, uma vez que todos eles citaram pelo menos 

uma dessas habilidades. Assim, na perspectiva de aprendizado e crescimento, a análise 

levará em conta que as pessoas que sejam designadas para trabalhar nesse setor, 

especialmente na função de chefia ou de encarregado, tenham afinidade com as 

habilidades mencionadas.  

Atualmente, no que se refere à capacidade dos funcionários, na Seção de 

Subsistência as pessoas são recrutadas com cursos básicos de técnicos ou nível 

superior, de acordo com a função que vão desempenhar, tais como curso superior de 

administração, no caso do chefe, curso superior de nutrição, na função de responsável 
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técnico, e curso técnico de cozinheiros e garçons, para as funções da área operacional 

e etc.  

As entrevistas revelaram que todos os chefes da seção, incluindo o atual chefe, 

selecionam os encarregados com base preferencialmente na antiguidade militar, ou seja, 

na sua posição hierárquica, mas também consideraram a experiência das pessoas no 

setor e a qualificação delas. A experiência prévia é considerada uma vez que nem 

sempre o posto implica na possibilidade em exercer qualquer função. Há pessoas que 

estão há muito tempo no Setor, entretanto não tem nenhuma experiência com atividades 

administrativas e não seria adequado aloca-las na Subseção de Contabilidade, por 

exemplo.    

Ainda com relação à gestão de pessoas, ao se pensar em implementação de novas 

práticas, deve-se analisar o contexto organizacional em relação à receptividade a novas 

ideias. Quanto à aceitabilidade, tanto o gestor atual da Seção de Subsistência quanto 

ex-gestores identificam a Seção de Subsistência, de forma geral, como local favorável 

para mudanças. Apesar de haver a resistência por parte de algumas pessoas, 

especialmente as que estão há muito tempo na mesma função, a maioria das pessoas 

apresenta uma postura favorável à melhoria dos processos, ainda que isso implique em 

mudança da rotina e dos procedimentos.  

Quatro dos cinco entrevistados consideram que as pessoas são motivadas para 

promover a melhoria da gestão com a inclusão de uma ferramenta administrativa. 

Apenas um ex-gestor considera que deve haver um trabalho prévio com a equipe para 

motivá-los. 

Quanto à perspectiva de processos internos, é preciso analisar o fluxo das 

informações e ordens no Setor. O perfil da administração na Seção de Subsistência é do 

tipo top-down, ou seja, caracterizado por ser um modelo de pirâmide organizacional 

clássico, com hierarquia definida, cujo fluxo de informações, ordens e decisões é de cima 

para baixo (PEREIRA, 2003). 

Na busca em melhorar e consolidar os processos internos relacionados ao 

monitoramento microbiológico, foi criado um ranking interno entre as subseções, o qual 

foi concebido da seguinte forma: Uma das atribuições da Subseção de Nutrição é 

verificar a limpeza e higienização dos setores em determinados períodos (diária, 

semanal ou mensalmente) e registrar essa verificação em planilhas, conforme anexo E, 
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onde é marcado com um “X” cada processo executado satisfatoriamente, ou com o F 

para o contrário. Essa inspeção consta na Lista de verificação nº 13 da ICA 174-1, que 

trata das auditorias no Comando da Aeronáutica, anexo B, por isso o setor precisa 

manter as evidências arquivadas. Como essa verificação já deve ser feita e, a fim de 

incentivar a melhoria da limpeza e organização do setor, foi criado pela Seção de 

Subsistência da BANT, em 2014, o “prêmio limpeza e organização”. Esse prêmio 

consiste em verificar o percentual de limpeza de cada subseção de acordo com o índice 

constante nas planilhas de controle.  

Ainda em relação aos os processos internos relacionados ao monitoramento 

microbiológico, a inspeção feita pela empresa ANABIM para avaliar o percentual de 

correição dos procedimentos de boas práticas da Seção de Subsistência constatou que, 

nos últimos 12 meses, o setor esteve, em média, com 90,35% de correição em seus 

procedimentos, conforme Tabela 2. Segundo parâmetros da empresa, esse índice 

representa que os processos de execução estão fortemente integrados e os resultados 

são muito bons.  

Quanto à análise dos processos administrativos, existe um ranking criado pela 

Subdiretoria de Abastecimento. Considerando os anos de 2014 e 2015, temos que a 

Seção de Subsistência da BANT esteve, em média, entre as 5 primeiras colocadas nesse 

ranking. A boa colocação rendeu ao Setor, em agosto de 2015, o prêmio Destaque na 

Gestão de Subsistência à Seção de Subsistência da BANT8.  

Quanto ao processo interno relacionado à qualidade da preparação e fornecimento 

das refeições, há a avaliação da satisfação dos destinatários dos serviços, conforme 

Tabela 2. Atualmente, a Seção de Subsistência da Base Aérea de Natal disponibiliza, 

permanentemente, aos seus usuários a pesquisa de satisfação a ser preenchida de 

forma voluntária. Na ficha de avaliação, anexo F, instrumento dessa pesquisa, há um 

campo para que seja identificada a OM do usuário, visto que os militares de diversas 

localidades do país, quando em trânsito, se alimentam na BANT, e assim é possível fazer 

alguma comparação. 

                                                 
8 http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/22755/INTEND%C3%8ANCIA%20-

%20Entrega%20de%20pr%C3%AAmios%20de%20gest%C3%A3o%20marca%20cerim%C3%B4nia%20no%20RJ 
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O monitoramento desses processos internos é feito pela Seção de Subsistência da 

BANT por meio de três indicadores. Com aferição mensal, a esses indicadores são 

atribuídas metas e os desvios verificados são acompanhados. São eles: 

a.  O IDADM - indicador de desempenho administrativo que tem por finalidade 

acompanhar o desempenho financeiro do setor, a execução dos recursos públicos e a 

gestão dos estoques. Refere-se aos recursos disponíveis à Seção de Subsistência, 

anexo G. Os dados são extraídos dos sistemas informatizados de controle de estoque e 

de recursos orçamentos adotados pela instituição e o cálculo considera a metodologia 

constante no anexo C;  

b. O IDMOMIC – indicador de monitoramento microbiológico que é baseado nas 

boas condições de segurança alimentar. Ele visa acompanhar a adequabilidade dos 

procedimentos adotados e as condições das instalações com o preconizado pela 

ANVISA, anexo H. A empresa ANABIM é responsável por verificar as condições de 

higiene periodicamente e promover os exames laboratoriais nos alimentos;  

c. O IDSAT – indicador de satisfação do usuário que é calculado com base na 

percepção do usuário quanto à alimentação, conforme anexo I e a partir das fichas de 

pesquisa de satisfação (anexo F). São analisados os seguintes quesitos: sabor, 

apresentação, atendimento e higiene. A pesquisa fica disponível aos usuários 

permanentemente nos refeitórios e, mensalmente, e feita a contagem das fichas de 

avaliação.  

A variação do desempenho dos três indicadores, entre os meses disponibilizados 

pela Seção de Subsistência, ocorreu conforme tabela abaixo. 
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 Tabela 2 – Indicadores da Seção de Subsistência em 2015 

MÊS IDADM IDMOMIC IDSAT 

JAN 75% 91,23% 83,49% 

FEV 75% 89,47% 88,83% 

MAR 73,13% 92,98% 85,62% 

ABR 89,14% 91,23% 91,2% 

MAI 87,5% 92,98% 86,43% 

JUN -  94,74% 85,47% 

JUL 93,61% 84,21% 89,51% 

AGO - 92,98% 84,27% 

SET - 89,47% 82,23% 

OUT - 89,47% - 

NOV - 85,96% - 

DEZ - 90,34% - 

Fonte: BANT. 

De forma geral, os indicadores estão adequados às metas propostas salvo algumas 

situações. Verifica-se que há algumas disfunções nos indicadores apresentados. O 

indicador administrativo apresentou no primeiro trimestre do ano um valor abaixo da 

meta. O gestor atual relatou que, no ano anterior, esse índice ficava sempre acima de 

85%. Tal fato ocorreu em razão dos parâmetros usados serem a média dos últimos 12 

meses, entretanto, em razão de reforma das instalações, parte da refeição passou a ser 

adquirida por empesa terceirizada, o que reduziu o consumo de insumos próprios, sem 

que houvesse gasto inferior ao necessário. Dessa forma, o indicador mostrou-se 

defasado em relação à situação do setor. Há a ausência do índice de diversos meses 

em razão de não terem sido disponibilizados pela Seção de Subsistência da BANT. 

Já o indicador de monitoramento microbiológico, o IDMOMIC está de acordo com 

as metas estabelecidas, apesar de não considerar as condições das instalações do 

rancho, mas somente os procedimentos. De acordo com as normas de boas práticas na 

manipulação de alimentos (RCD 216 de 15 de setembro de 2004), essas condições são 

fundamentais para que haja boas condições sanitárias na produção de alimentos. Tal 

fato faz com que esse resultado não esteja completo, havendo a necessidade de análise 

geral da situação higiênico-sanitária da Seção de Subsistência e adequação do 

indicador. 
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Por fim, o índice de satisfação está bem próximo à meta estabelecida que é de 

90%, entretanto não é considerada a quantidade de pessoas que preenchem a pesquisa 

de opinião. A amostragem é importante para verificação da amplitude da pesquisa, ou 

seja, qual parcela do universo está participando e se é adequada para garantir a 

confiabilidade dos resultados.  

A análise do desempenho por meio dos indicadores é feita pelo gestor de 

subsistência, o qual leva à apreciação do Agente de controle Interno e do Comandante 

da Base Aérea de Natal para conhecimento das ações tomadas e da situação do setor, 

conforme anexos G, H e I.  

Quanto aos processos internos, temos que os processos de controle administrativo 

adotados pela BANT são controlados pelo Dotproject para acompanhamento dos prazos. 

Ele é útil para que a cadeia de suprimento de materiais e de prestação de serviços não 

tenha solução de continuidade, bem como para controle das ações que tenham previsão 

legal, como os exames de saúde dos manipuladores de alimentos, por exemplo. Esses 

controles são, de fato, de grande importância, mas não consideram a satisfação do 

usuário perante o serviço prestado, ou seja, preocupam-se com as atividades meio do 

processo, sem aferir se os resultados esperados com aqueles procedimentos e a 

qualidade do serviço prestado estão sendo alcançados. 

Quanto ao SPO, o sistema é útil para que o agente responsável decida, 

tempestivamente, o que será adquirido com os recursos disponíveis para a BANT em 

determinado exercício financeiro. Entretanto, a identificação das demandas no setor é 

feita pelo gestor, o qual se fundamenta apenas em sua percepção pessoal, sem 

ferramenta que apresente informações consolidadas sobre a situação do setor.  

O BSC, diferentemente das ferramentas atuais, possibilitará ganhos no aspecto dos 

processos internos em razão de permitir a identificação e o monitoramento dos 

processos internos mais relevantes do setor, entretanto, isso só será possível se os 

elementos e indicadores que comporão o mapa estratégico forem corretamente 

identificados. 

Em relação ao crescimento e aprendizado, o BSC se apresenta vantajoso para a 

Seção de Subsistência para que seja feito um planejamento das ações que possibilitarão 

maior capacitação do pessoal, bem como, que sejam criados meios que fortaleçam a 

cultura da inovação no setor. Quanto à capacitação dos funcionários, é importante que 
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haja um planejamento de capacitação a partir das carências e potencialidades do capital 

humano. Em referência à capacidade de investimento em sistemas de informação, deve-

se verificar a situação atual e a ideal ao Setor e, tratando-se do aprimoramento de 

práticas gerenciais, a gestão das atividades deve ser encarada como atribuição do Setor 

e não derivadas de ações individuais isoladas. 

 É importante que haja uma ferramenta que, de fato, monitore os resultados. O 

simples acompanhamento de prazos e planejamento das ações por si só não é suficiente 

para saber que a missão da organização está, de fato, sendo alcançada. É preciso haver 

o acompanhamento da efetividade das ações do setor e, com a utilização de indicadores 

do BSC, isso se passará a ser viável, fortalecendo o aspecto da visão dos usuários. 

Os indicadores financeiros estão estruturados com base nos parâmetros 

estabelecidos pela SDAB, anexo C, apesar de persistir a necessidade de metas e 

acompanhamento dos indicadores alinhados à missão do Setor. Se ações como essa 

não dependerem de iniciativas individuais e passarem a ser adotadas como parte da 

rotina do Setor, de fato, haverá ganhos para a qualidade da gestão financeira da Seção 

de Subsistência.  

Essa dificuldade é encontrada na Seção de Subsistência, pois o gestor está diante 

de muitas atividades que interferem um nas outras: é necessário manter a segurança 

alimentar, a qualidade da alimentação, as boas condições de estocagem, um sistema 

logístico de transporte e distribuição de alimentos, a manutenção dos equipamentos e 

utensílios, dentre outros, tudo isso com recursos limitados.  

Atualmente, há a preocupação da governança na BANT, pois podemos observar a 

utilização de princípios desse conceito nos processos dessa instituição, tais como 

transparência, integridade e accountability. Todavia, não está claro como os interesses 

são alinhados com a finalidade da instituição de forma a preservar e otimizar o valor para 

a organização. 

Nas entrevistas, os gestores e ex-gestores apontaram diversos valores que eles 

julgam estar presentes no Setor, com maior frequência foram citados a disciplina, a 

hierarquia, o comprometimento e a integração das pessoas.  

Para o acompanhamento de todas essas características diagnosticadas na Seção 

de Subsistência, no quadro 3, temos os processos de controle existentes. 
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Quadro 3 – Características dos Controles Externos à Seção de Subsistência 

PROCESSOS 
DE 

CONTROLE 
FINALIDADE 

PERIODI-  
CIDADE 

POSSIBILIDADE DE 
MELHORA 

ÂMBITO 
EM 

RELAÇÃO 
À BANT 

CENCIAR 

Verificação do 
cumprimento das 
normas em vigor por 
comissão externa à 
BANT 
 

Bienal 

A amplitude da 
periodicidade dificulta 
o acompanhamento 
contínuo da evolução 
das atividades 
 
 

Externo 

Inspeção 
SDAB 

Verificação das 
condições das 
instalações, 
equipamentos e 
procedimentos 
adotados. O foco é na 
área de produção de 
alimentos 

 
Eventual 

A ausência de 
periodicidade dificulta 
o acompanhamento 
contínuo da evolução 
das atividades 

Externo 

Inspeção 
COMAR  

Verificação da 
operacionalidade do 
Setor 

Anual 

A duração exígua da 
inspeção, cerca de 2 
a 3 dias, dificulta a 
identificação de 
melhorias ao Setor 

Externo 

Inventário 
nos 

estoques 

Efetuar a contagem 
de todos os estoques 
para verificar se há 
discrepância em 
relação ao 
escriturado nos 
sistemas de controle 

Anual 

A amplitude da 
periodicidade e 
predefinição da data, 
sempre no mês de 
janeiro, dificulta a 
identificação de 
discrepâncias, caso 
ocorra fora desse 
período 

Interno 

Auditoria 
Interna 

Verificação do 
cumprimento das 
normas em vigor por 
comissão interna à 
BANT 

Anual 

O processo está 
adequado, entretanto, 
a qualidade é 
dependente da 
condução do 
processo de auditoria 

Interno 

Inspeção da  
ANABIM 

Verificação dos 
procedimentos da 
produção de 
alimentos e análise 
microbiológica dos 
alimentos, da água e 
dos manipuladores 
de alimentos 

Semanal 

O procedimento 
considera questões 
procedimentais, 
excluindo as 
condições das 
instalações 

Externo 

Fonte: Elaboração própria. 
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Como visto no quadro acima, ainda que algumas ações de controle sejam feitas 

com o mais alto nível de qualidade, elas não se mostram suficientes para o 

acompanhamento das atividades de gestão, uma vez que a periodicidade é bastante 

ampla dificultando a identificação de causa e efeito das ações tomadas.  

Apesar de consolidados e bem definidos, alguns processos de controle não 

abrangem perspectivas que impactam no desempenho, como é o caso da Inspeção da 

ANABIM. Isso ocorre em razão de as instalações interferirem no nível segurança 

alimentar quando se trata da produção de alimentos. Tal importância revela-se no fato 

de o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação da ANVISA 

(RCD 216 de 15 de setembro de 2004) dispor de um item, o 4.1, apenas para tratar de 

edificações, instalações móveis e utensílios. 
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4. Proposta de Implementação do BSC na Seção de Subsistência 

 

No presente capítulo, serão abordadas as etapas para a implementação do BSC, 

valendo-se dos elementos já identificados na Seção de Subsistência e sua aplicabilidade 

no novo contexto. Para efetuar mudanças na gestão da Seção de Subsistência é preciso, 

antes, preparar a unidade para a nova sistemática. Assim, para a melhor compreensão 

de como ocorrerá a implementação do BSC, o processo foi dividido em etapas: a de 

planejamento e a de implementação. 

O planejamento corresponde às etapas referentes ao plano de implementação e 

definição das ações e a implementação corresponde às etapas de conscientização do 

efetivo, monitoramento dos indicadores e ações decorrentes do BSC. 

Ao se fazer o planejamento da implementação do BSC, deve-se estabelecer de 

forma clara os objetivos para com o seu uso. Deve haver um consenso na organização 

e apoio da alta administração. Ainda na fase de planejamento, deve-se definir quem irá 

participar efetivamente e é fundamental que exista a figura de um líder para conduzir as 

atividades.  

É preciso definir, ainda no planejamento do projeto, a área de implementação do 

BSC na organização. Para isso, considerando que o estudo se dispõe a melhorar o 

desempenho da Seção de Subsistência e que todas as fases do serviço de fornecimento 

de alimentação ocorrem nesse Setor, temos que essa é a área de implementação do 

presente trabalho. Assim, o projeto será estruturado para a Seção de Subsistência.  

Na fase de planejamento, deve ser definida a área de abrangência do BSC, ou seja, 

se ele irá afetar mais de um Setor e o que ele pretende relacionar: a organização junto a 

outras organizações, a organização junto aos seus destinatários, dentre outros. Propõe-

se que a área de abrangência do presente projeto seja a própria Seção de Subsistência 

de acordo com o mapa estratégico, envolvendo as áreas administrativa e operacional.  

Deve participar do processo de planejamento o chefe da Seção de Subsistência, 

que figurará no processo como líder, o responsável técnico e os encarregados dos 

Subsetores. Essas pessoas ocupam as funções necessárias para efetuar o 

planejamento, pois são os responsáveis por tomar as decisões do Setor. Tal definição 

foi corroborada por quatro dos cinco entrevistados, incluindo o gestor atual.  Nessa fase, 
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devem ser definidos a visão, a missão, os valores e o mapa estratégico. As ações da 

organização na implementação devem estar coerentes ao que fora definido previamente.  

Em entrevista aos gestores do Setor, verificou-se que são relevantes à Seção de 

Subsistência, para cada perspectiva do BSC, os seguintes aspectos:  

a) Financeiro: controle de recursos e, consequentemente, dos estoques.  

b) Satisfação dos usuários (clientes): Diversificação e qualidade da alimentação.  

c) Processos internos: Cumprimento das normas em vigor, agilidade e correição na 

execução dos procedimentos e manutenção da operacionalidade do Setor. 

d) Crescimento e aprendizado: Manter todos capacitados para executar com 

excelência suas funções. 

Cada um dos aspectos considerados foi citado por, pelo mesmo, três dos cinco 

entrevistados, ou seja, cada aspecto considerado foi relevante para, no mínimo, 60% dos 

entrevistados.  

Com os objetivos estratégicos definidos, é o momento de elaborar os indicadores 

e suas metas de superação. A Seção de Subsistência já dispõe de alguns deles, 

entretanto, deve-se verificar se eles estão adequados aos objetivos que foram definidos 

e se serão definidos novos indicadores. Nessa etapa, devem ser estabelecidas as formas 

de comunicação do BSC para toda a organização. 

Com todos esses elementos prontos e bem definidos, inicia-se a etapa da 

elaboração do plano de implementação, o qual irá definir as ações a serem tomadas para 

pôr em prática, na organização, tudo o que fora estabelecido. Deve ser feita uma reunião 

final com todos os que participaram do processo decisório para a aprovação do projeto 

e, então, colocá-lo em prática.  

Para que tudo isso ocorra e, considerando os limites já identificados por estudos 

anteriores, o grau de comprometimento no Setor deve ser alto, característica essa 

constatada por meio das entrevistas feitas com o gestor atual e todos os ex-gestores. 

Desse modo, esse cenário apresenta-se favorável para implementar as mudanças 

propostas. 

Em 2014, foi feita uma pesquisa para aferir o grau de inovação na Seção de 

Subsistência na perspectiva das pessoas que a compõe, de acordo com os critérios 

estabelecidos no texto da Australian National Audit Office, denominado Public Sector 
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Innovation: A Review of the Literature (ANAO, 2009). A questão da motivação foi 

mapeada no Setor conforme o estudo da ANAO e a conclusão foi que a inovação, apesar 

de existente no Setor, é situacional, ou seja, ocorre de acordo com o momento. Assim, 

há a necessidade de melhoria quanto à liberdade das pessoas para inovar e necessidade 

de despertar o interesse pela motivação de forma que as pessoas discutam mais sobre 

o assunto (BRAGA, 2014). 

Com base no resultado, identificamos que existe condição favorável para a 

implementação de mudanças, em razão de a inovação ser algo presente no Setor. Antes, 

porém, os aspectos que necessitam de melhoria devem ser resolvidos para que haja um 

ambiente favorável à perspectiva do crescimento e aprendizado. 

Apesar de haver o monitoramento e as metas, não há, no Setor, mapa estratégico 

ou qualquer outro elemento que proporcione uma visão geral da seção. Tal fato dificulta 

a visão estratégica do Setor e o inter-relacionamento entre as subseções. Os 

acompanhamentos são feitos de forma fragmentada e em momentos distintos, o que 

obstaculiza a percepção da interferência que uma ação pode ter em outros setores. 

Nas subseções a seguir, veremos como estão relacionados os elementos no 

projeto de implementação do BSC. 

 

4.1. Missão, visão e objetivos no BSC 

 

Para a construção do projeto de implementação do BSC na Seção de Subsistência, 

é preciso, inicialmente, estabelecer os objetivos de forma clara para o seu uso.  

Antes, é importante ressaltar que o apoio prestado pela Seção de Subsistência 

pode ocorrer de forma permanente, como é o caso dos militares e civis que compõem a 

BANT e as Unidades Sediadas ou de forma temporária. Nesse segundo caso, 

enquadram-se as pessoas que estão deslocadas de sua organização para cumprir 

alguma missão, que estão em manobra militar ou em curso, por exemplo. 

Dessa forma, ao avaliar a missão do Setor, qual seja “prover a alimentação aos 

militares e civis que operem permanentemente ou temporariamente na Base Aérea de 

Natal, ou que nela estejam sediados”, sugere-se que ela seja mantida. 
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Nessa orientação, a Seção de Subsistência deve atender a todos da forma 

adequada e, com o propósito de aprimorar seu desempenho, o Setor deve buscar a 

melhoria da qualidade da prestação dos seus serviços. Assim, sugere-se como visão do 

Rancho da BANT é ser reconhecida como unidade de alimentação de excelência no 

Comando da Aeronáutica. 

Para que isso ocorra, a Seção de Subsistência da BANT deverá desenvolver com 

qualidade todas as atividades de sua competência.   

 

4.2. Eixos Estratégicos  

 

As ações no BSC estão alinhadas em eixos estratégicos, que são as decisões 

estratégicas voltadas ao alcance dos resultados desejados. Para que a Seção de 

Subsistência volte suas ações ao alcance da visão proposta, os procedimentos que a 

envolvem deverão o ser da mesma forma.  

Nesse sentido, é preciso definir a figura do líder que irá conduzir as atividades e 

quem irá participar efetivamente do processo. No caso em estudo, o líder será o gestor 

de subsistência e, como já visto, os participantes serão o gestor, o responsável técnico 

e os encarregados das subseções. 

A implantação exitosa do BSC envolve algumas ações. Uma delas é a promoção 

da mobilização da organização pela equipe executiva para a mudança, como no caso 

em estudo a implementação ocorrerá na Seção de Subsistência, todo esse Setor deverá 

ser mobilizado para a implementação da ferramenta.  

Outro procedimento importante é o estabelecimento, pela liderança, de um 

processo por meio do qual sejam disseminados e reforçados os valores culturais 

importantes para o contexto da implementação do BSC. Esses valores deverão ser 

definidos no plano de implantação. Com essas ações, haverá um ambiente propício para 

que BSC, de fato, se consolide como ferramenta estratégica no Setor, orientando o foco 

da organização em direção à estratégia, e permita identificar os ajustes que se façam 

necessários. É possível criar, desta forma, um equilíbrio entre estabilidade e mudança. 

Pelas características já vistas do BSC, temos que algumas delas devem estar 

presentes na instituição que o utilizar, tais como: integração sistêmica, de forma a manter 
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as ações coesas e alinhadas à missão; desenvolvimento da visão, para que todos 

estejam voltados a chegar ao mesmo ponto; e desenvolvimento da estratégia, para que 

as ações que interferem umas nas outras ocorram com a sinergia necessária para 

acompanhar a estratégia estabelecida. 

Os idealizadores do BSC, Kaplan e Norton (2004), ensinam que é preciso traduzir 

os objetivos estratégicos em metas e indicadores tangíveis, que decorram da ação dos 

empregados e possam ser decompostos em tarefas locais. A proposta de decomposição 

das funções de cada Subseção da Seção de Subsistência e o seu relacionamento a um 

objetivo estratégico, fundamentada nas características do BSC e na entrevista com o 

gestor, está detalhada no quadro a seguir: 

Quadro 4 – Objetivos Estratégicos das Subseções da Seção de Subsistência 

Subseções do 

Rancho 
Objetivos Estratégicos 

Subseção de 

Nutrição 

Manter o controle microbiológico em todas as fases de produção em 

altos níveis de qualidade 

Subseção 

Administrativa 

Dispor adequadamente os recursos recebidos e controlar os 

processos referentes aos recursos públicos, como meio para a 

eficiência da gestão 

Subseção de 

Abastecimento 

Manter os estoques de acordo com as normas de armazenagem e 

em níveis adequados 

Subseção de 

Apoio 

Executar suas atribuições com qualidade na preparação e no 

fornecimento dos alimentos e cumprindo as normas de boas práticas 

na manipulação dos alimentos durante todo o processo 

Subseção 

Operacional 

Executar suas atribuições com qualidade na preparação e no 

fornecimento dos alimentos e cumprindo as normas de boas práticas 

na manipulação dos alimentos durante todo o processo 

Fonte: Elaboração própria. 

Esses objetivos estratégicos foram propostos de forma a estarem alinhados com a 

missão e a visão da Seção de Subsistência, considerando as características do Setor. O 

alinhamento dos objetivos estratégicos deve permitir que cada equipe volte suas ações 

ao que realmente importa ao cumprimento da estratégia e ao alcance da visão.  

 



90 

4.3. Definição das Perspectivas e Fatores Críticos de Sucesso 

 

Para que sejam definidos os fatores críticos de sucesso de acordo com as 

perspectivas do BSC, devem ser analisados os processos da Seção de Subsistência a 

fim de identificar quais etapas são críticas para o desempenho do setor. 

Com a definição desses processos críticos, podemos relacioná-los a cada 

perspectiva do BSC. Dessa forma, a seguir, cada perspectiva do BSC é relacionada com 

as etapas de produção e distribuição dos alimentos: 

 Clientes: está relacionada à satisfação das pessoas que fazem suas 

refeições na Seção de Subsistência;  

 Processos internos: está relacionada à correta execução das atividades de 

cada Subseção; 

 Crescimento e aprendizado: a qualidade do serviço prestado será melhor, 

quanto mais capacitadas as pessoas estiverem ao executar melhor suas 

tarefas e propensas à inovação; e  

 Financeira: em razão de não visar lucro, a boa utilização dos recursos está 

associada à utilização de forma racional, evitando desperdícios, o que 

resultará na boa gestão do estoque possibilitando a melhoria dos cardápios.  

Todas as Subseções estão relacionadas às perspectivas do BSC apresentadas 

acima, pois todos interferem no objeto final e se inter-relacionam. Entretanto, há algumas 

Subseções que estão diretamente ligadas às perspectivas destacadas, conforme quadro 

a seguir: 
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Quadro 5 – Relação das Perspectivas do BSC com a Estrutura da Seção de 

Subsistência 

PERSPECTIVAS SUBSEÇÕES 

Clientes Subseção de Nutrição e Subseção Operacional 

Processos internos 

Subseção de Nutrição, Subseção Administrativa, 

Subseção de Abastecimento, Subseção de Apoio e 

Subseção Operacional 

Crescimento e aprendizado 

Subseção de Nutrição, Subseção de Abastecimento, 

Subseção Administrativa, Subseção de Apoio e 

Subseção Operacional 

Financeira 
Subseção Administrativa e Subseção de 

Abastecimento 

Fonte: Elaboração própria. 

Definida a relação entre as perspectivas e as Subseções, é importante, de acordo 

com experiências anteriores, a atenção quanto aos fatores críticos para o sucesso. 

Kaplan e Norton (2000) denominaram esses fatores de “princípios das organizações 

orientadas para a estratégia”. 

A fim de traduzir a estratégia em termos operacionais, as etapas de implementação 

devem ser descritas com precisão, e assim foi feito no capítulo 4. Definidos os objetivos 

estratégicos, constante do Quadro 4, que passarão a ser objetivos estratégicos do Setor, 

todas as Subseções deverão estar imbuídas em alcançá-los, ainda que sejam mais 

afetas a outra Subseção, pois a finalidade é a melhoria do desempenho da Seção de 

Subsistência como um todo. Dessa forma, a organização estará alinhada à estratégia, 

desde que todos façam parte do processo.  

Nessa etapa, a participação da liderança é fundamental, pois, em todas as 

experiências de sucesso analisadas, o êxito deve-se à liderança na condução das 

atividades (KAPLAN E NORTON, 2000). 
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4.4. Construção do Mapa Estratégico 

 

Como é necessário que, antes da implementação, a equipe que irá participar do 

processo reúna-se para validar o que fora planejado, a partir dessa fase, as etapas serão 

sugestivas. 

Ao iniciar a construção do mapa estratégico, é necessário definir a sua missão que, 

no caso em estudo, será a já existente na Seção de Subsistência. Analisando a missão 

já existente da BANT e a da Seção de Subsistência, temos que a missão do setor já está 

alinhada à da organização, qual seja, “prover o apoio de alimentação às Unidades 

Aéreas e Unidades de Aeronáutica que nelas operem, permanente ou temporariamente, 

ou que nelas estejam sediadas”. Da mesma forma, ocorre com a visão do Setor, que 

reflete a da organização: “ser reconhecida como unidade de alimentação de excelência 

no Comando da Aeronáutica”. 

Considerando o que fora visto no presente estudo, a proposta é que o mapa 

estratégico da Seção de Subsistência adote as perspectivas e os objetivos estratégicos 

relacionados aos processos conforme quadro a seguir: 

Quadro 6 – Proposta dos Elementos para o Mapa Estratégico da Seção de 

Subsistência 

PERSPEC- 

TIVA 
PROCESSO 

OBJETO  
 

RESPONSÁVEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Financeira 

Controle do Nível dos 

estoques 

Estoque dos itens 

básicos Subseção de 

abastecimento 

Manter os estoques em níveis 

adequados  

Estoque total 
Garantir o estoque de itens básicos ao 

funcionamento do Setor 

Planejamento dos 

gastos 

Disponibilidade 

total 
Subseção 

administrativa 

Gerir os recursos públicos de forma a 

manter as fases da cadeia de 

suprimentos de materiais 

(disponibilidade de créditos, 

empenhos e de estoques) 

equilibradas, evitando a interrupção 

no fornecimento de alimentação em 

caso de intercorrência em qualquer 

uma das fases 

Relação do 

consumo/receita 

Permitir que a receita recebida seja 

adequada e tempestivamente 

utilizada no Setor 
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Cliente 

Produção de 

refeições 

Satisfação dos 

usuários quanto ao 

sabor e 

apresentação dos 

alimentos 

Subseção 

operacional 

Executar suas atribuições com 

qualidade na preparação e no 

fornecimento dos alimentos e 

cumprindo as normas de boas 

práticas na manipulação dos 

alimentos durante todo o processo 

Fornecimento de 

refeições 

Satisfação dos 

usuários quanto à 

higiene 

Subseção de 

Nutrição 

Manter o controle microbiológico em 

todas as fases de produção em altos 

níveis de qualidade 

Satisfação dos 

usuários quanto ao 

atendimento 

Subseção 

operacional 

Executar suas atribuições com 

qualidade no fornecimento dos 

alimentos, cumprindo as normas de 

boas práticas na manipulação dos 

alimentos e atentando para o trato 

cortes com todos os clientes, bem 

como, mantendo os refeitórios em 

condições para se fazer as refeições 

Processos 

internos 

Cumprimento das 

normas de boas 

práticas 

Índice de 

segurança 

alimentar na 

produção 

Subseção 

operacional  

Cumprir rigorosamente as normas e 

orientações referentes às boas 

práticas na manipulação dos 

alimentos durante todo o processo 

Índice de 

segurança 

alimentar nos 

estoques 

Subseção de 

abastecimento 
Manter os estoques de acordo com as 

normas de armazenagem 

Lançamentos no 

sistema  

Dias de 

fechamento do 

mês  

Subseção 

administrativa 

Manter os processos administrativos 

e a escrituração contábil em ordem 

(correição) e em dia (sem atrasos)  

Manutenção das 

instalações e 

equipamentos 

Planilha de 

controle de 

manutenção 

Subseção de 

apoio 

Manter as instalações em condições 

para manipulação dos alimentos e os 

equipamentos operando 

corretamente 

Confecção do 

cardápio 
Adequabilidade 

das refeições 

Subseção de 

Nutrição 

Proporcionar uma alimentação 

balanceada e com a qualidade 

nutricional adequada às atividades 

exercidas pelos usuários do serviço 

Aquisição de 

materiais 

Adequabilidade 

dos insumos 

adquiridos 

Prover insumos de qualidade e 

adequados às necessidades do Setor e 

às normas de boas práticas na 

manipulação de alimentos 

Crescimento 

e aprendizado 

Confecção das 

refeições 

Cursos de 

aperfeiçoamento 

para os servidores 

da área de 

produção 

Subseção 

operacional  

Executar suas atribuições com 

qualidade na preparação e no 

fornecimento dos alimentos e 

cumprindo as normas de boas 

práticas na manipulação dos 

alimentos durante todos os processos 

Adequação dos 

procedimentos às 

normas de boas 

práticas 

Cursos e 

treinamentos de 

boas práticas na 

produção de 

alimentos 

Subseção de 

Nutrição 

Manter o controle microbiológico em 

todas as fases de produção em altos 

níveis de qualidade 

Armazenamento e 

fornecimento de 

materiais 

Curso sobre 

armazenagem de 

alimentos e 

Subseção de 

abastecimento 

Manter os estoques de acordo com as 

normas de armazenagem e em níveis 

adequados 
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controle de 

estoque 

Condução dos 

processos 

administrativos de 

gestão e utilização 

dos sistemas 

informatizados de 

controles  

Curso de gestão de 

recursos e dos 

sistemas 

informatizados 

Subseção 

administrativa 

Capacitar o efetivo dessa Subseção 

para que todos estejam aptos a operar 

os sistemas de controle e atualizados 

com a legislação vigente, bem como, 

para difundir boas práticas na gestão 

pública 

Manutenção das 

instalações e 

equipamentos 

Curso de 

manutenção de 

equipamentos e 

das instalações 

Subseção de 

apoio 

Capacitar a equipe de manutenção 

para manter as instalações em 

condições para manipulação dos 

alimentos e os equipamentos 

operando corretamente 

Fonte: Elaboração própria. 

No quadro acima, o objeto remete ao que os processos internos se referem, do que 

eles tratam. Foram criados dois objetivos estratégicos distintos para o controle do 

estoque: o total e o básico. O primeiro permite saber a quantidade de dias de alimentação 

em estoque disponível. Assim, é possível mensurar quantos dias o Rancho pode 

funcionar em caso de interrupção do fornecimento de alimentação. Entretanto, há, no 

estoque, itens que não podem ser substituídos por outros alimentos de acordo com a 

Comissão de Estudos de Alimentação das FFAA (CEAFA), tais como: sal, arroz, feijão, 

carne, café e etc. São os chamados itens básicos que, por não poderem ser substituídos, 

devem ser controlados separadamente. 

A disponibilidade total refere-se à quantidade de recursos de alimentação 

disponível. Nesse valor, considera-se o estoque disponível, as contratações já feitas 

aguardando a entrega de fornecedor e os valores financeiros disponíveis para aquisição 

de alimentação. É importante acompanhar a disponibilidade total a fim de verificar se o 

cardápio servido está adequado aos recursos disponíveis, a fim de que não se gaste 

mais do que fora que fora estimado para não haver interrupção do fornecimento. Caso o 

consumo dos estoques seja inferior ao limite disponível, devem ser tomadas 

providencias tempestivas para não serem adquiridos mais alimentos que o necessário, 

o que pode ocasionar desperdício de material a vencer no estoque, por exemplo.  

Ressalta-se que todos os elementos foram determinados com base no 

funcionamento e características da Seção de Subsistência da BANT. Da mesma forma, 

para a replicação do modelo, devem ser feitos novos estudos e analisadas as 

circunstâncias de cada instituição. 
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Por conseguinte, a representação dessas informações no mapa estratégico 

ocorrerá conforme a figura abaixo:  

Figura 9 – Minuta do Mapa Estratégico  

 
Fonte: Elaboração própria. 

Nessa fase, há o importante “princípio das organizações orientadas para a 

estratégia” que deve ser considerado, a tradução da estratégia em termos operacionais. 

Considerando que a estratégia é a forma como a organização irá criar valor para o futuro, 

o mapa estratégico deve consolidar as informações críticas do Setor considerando as 

suas particularidades, por isso, a representação não poder ser “genérica”, ou seja, uma 

simples representação do que fora criado pelos autores. 
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Na próxima seção, serão abordados os indicadores para os objetivos estratégicos 

a partir da análise dos processos. 

 

4.5. Indicadores da Seção de Subsistência  

 

Atualmente, a Seção de Subsistência trabalha com três indicadores, o IDADM, 

IDMOMIC e IDSAT. A seguir, veremos as características de cada um deles e serão 

propostas sugestões adequadas ao modelo do BSC proposto. No quadro a seguir, 

consta a relação entre os indicadores da Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica 

e os indicadores da Seção de Subsistência da BANT. 

Quadro 7 – Relação Entre os Indicadores Existentes 

Grupo de Indicador 

Indicadores da Subdiretoria de 

Abastecimento da Aeronáutica 

(SDAB) 

Indicadores 

da Seção de 

Subsistência 

da BANT 

Relação entre 

os indicadores 

da SDAB e da 

BANT 

Indicadores de Gestão 

Administrativa 

Relação consumo/receita 

IDADM Iguais 

Relação baixa extra/baixa total 

Disponibilidade de estoque 

Disponibilidade total 

Disponibilidade CEAFA 

Data para fechamento do mês 

Indicador de 

Monitoramento 

Microbiológico 

Monitoramento microbiológico IDMOMIC Iguais 

Indicador de Satisfação Não há IDSAT Não há 

Fonte: Elaboração própria. 

Os indicadores IDADM e IDMOMIC são representações de indicadores utilizados 

pela SDAB. Essa Subdiretoria elabora, mensalmente, um ranking (Anexo J) composto 

por todos os ranchos da Força Aérea, cuja pontuação consiste no resultado desses 

indicadores. Setenta por cento da nota final é composta pelo desempenho dos seis 

indicadores de gestão administrativa e os outros trinta por cento correspondem ao 
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resultado do monitoramento microbiológico. A descrição desses sete indicadores consta 

do anexo G.  

Dois dos indicadores da Seção de Subsistência são reflexos de indicadores da 

SDAB: o IDADM corresponde aos seis indicadores de gestão e o IDMOMIC é o resultado 

do indicador do monitoramento microbiológico.  

A relação consumo do mês e receita recebida objetiva verificar se o resultado do 

planejamento do gasto do setor está adequado às receitas recebidas. Tal indicador foi 

mantido na perspectiva financeira, pois é importante que a utilização dos recursos 

públicos esteja de acordo com a receita recebida a fim de evitar o endividamento, por 

exemplo. 

O segundo indicador é o resultado da baixa extra com a baixa total. Esclarece-se 

que a baixa extra corresponde à utilização de recursos fora dos refeitórios, ou seja, com 

atividades militares de campanha e apoio a eventos institucionais, por exemplo. Apesar 

de ser um acompanhamento importante a ser feito para visualização das atividades que 

envolveram o setor, a utilização de mais ou menos recursos em atividades extras não 

implica necessariamente em uma boa ou má prática de gestão. Atendidos os princípios 

da administração pública como o da moralidade, da razoabilidade e o da motivação, 

dentre outros, a demanda por esses apoios, de acordo com a rotina da Organização 

Militar, é que irá implicar em maior ou menor índice, não devendo haver gestões para se 

aumentar ou diminuir o valor apenas para alcançar a meta de um possível indicador. Tal 

fato poderia implicar em “criação” de gastos não demandados ou não atendimento de 

demandas na busca de um resultado que não representaria, necessariamente, boas 

práticas de gestão.  

Quanto à composição do indicador administrativo, sugere-se que o resultado da 

relação consumo/receita e do consumo/baixa extra sejam expressos em números de 

dias, para que a unidade de medida de todos os valores que compõe o indicador 

administrativo seja a mesma.  

Os três indicadores de gestão seguintes são a disponibilidade CEAFA, a 

disponibilidade de estoque e a disponibilidade total. Todos tratam dos níveis de recursos 

do setor. Eles não podem ser demasiadamente altos, para que não dificultem a 

administração dos estoques e nem ocasionem a perda de materiais armazenados, por 

exemplo. Mas também não podem ser muito baixos, para não haver solução de 
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continuidade na prestação do serviço. Os recursos devem estar adequadamente 

distribuídos em créditos financeiros e estoques, os quais compõem as fases da execução 

financeira. Isso se deve para proporcionar flexibilidade na execução do planejamento, 

em caso de mudança, e segurança para continuidade da execução das atividades. Por 

isso, deve haver, em níveis razoáveis, materiais estocados e créditos disponíveis. 

Conforme for o resultado do monitoramento, que pode implicar em ações corretivas, 

haverá possibilidade de adequação na utilização desses recursos. Assim, esses três 

indicadores foram mantidos. 

Por fim, há um indicador de gestão administrativa que trata dos dias utilizados para 

encerramento dos lançamentos contábeis de cada mês. Ele representa o número de dias 

do mês seguinte utilizados para a conclusão de todos os lançamentos de determinado 

mês no sistema informatizado de controle de estoque e de recursos financeiros. A 

finalidade do indicador é monitorar a organização do setor por meio da verificação de 

quantos dias do mês seguinte são necessários para que a escrituração esteja em dia. 

Esse indicador monitora a conformidade dos processos no que se refere à 

tempestividade dos lançamentos e pode ser utilizado para monitorar a celeridade dos 

atos burocráticos necessários à gestão administrativa, especialmente, quanto ao 

controle. Para maior precisão desse indicador, seria ideal verificar a quantidade de 

lançamentos feitos em atraso em cada mês. Entretanto, o sistema de controle de estoque 

e recursos não dispõe dessa ferramenta. Para que a aferição do indicador não se torne 

mais trabalhosa que a própria execução da atividade, o indicador da SDAB, de 

periodicidade mensal, foi mantido, recomendando-se ser reavaliado após a possível 

implantação da ferramenta no sistema.  

Sugere-se acrescentar ao indicador administrativo uma avaliação feita por meio de 

relatório mensal pela Subseção de Nutrição quanto aos insumos adquiridos pela Seção 

de Subsistência. A criação de novo elemento na composição desse indicador justifica-se 

pela necessidade de monitoramento do processo de aquisição dos materiais. Apesar de 

ser atribuição da Subseção Administrativa a elaboração dos processos de aquisição de 

materiais e de ser a Subseção de Abastecimento a encarregada pelo recebimento deles, 

o produto final deve ser adequado às demandas do setor.  

A análise da qualidade deve ser técnica a fim de verificar se os alimentos e demais 

materiais adquiridos são adequados ao consumo e à utilização nos processos de 

manipulação de alimentos, respectivamente. A elaboração dos quesitos a serem 
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considerados deve deter-se a requisitos técnicos de adequabilidade produtos, a fim de 

que recursos públicos não sejam utilizados para aquisição de materiais inapropriados ou 

de qualidade inferior à necessária. Sugere-se que essa avaliação seja feita pela 

Subseção de Nutrição, também em razão de o responsável técnico do Setor, por ser 

servidor público, poder ser designado à função de fiscal de contratos, investindo-se da 

competência de fiscalização e recebimento dos materiais. Além disso, por não fazer parte 

dos processos de aquisição de materiais, trata-se de pessoa isenta de parcialidade 

nesse contexto. Acrescenta-se o fato de que a criação de novo procedimento, em 

verdade, é a utilização de recurso já previsto em legislação: a figura do fiscal de contrato. 

Se essa função for desempenhada por pessoa adequada, isso contribuirá para a 

melhoria da gestão a partir do monitoramento da efetividade dos processos de aquisição 

de materiais com recursos públicos. Assim, não seria necessário criar mais 

procedimentos para atender ao monitoramento dos processos de aquisição para a 

proposta do BSC na Seção de Subsistência. 

O indicador de monitoramento microbiológico, que trata da aferição dos níveis de 

segurança alimentar, elaborado pela SDAB, é completo em relação ao responsável pela 

medição, periodicidade e métrica. Entretanto, faz-se necessária a adequação do Check-

list já utilizado. Apesar de ele considerar o andamento de processos relevantes ao 

modelo do BSC proposto, como o atendimento às normas de boas práticas na 

manipulação dos alimentos, a verificação das condições dos estoques e a manutenção 

de equipamentos, o modelo atual não contempla qualquer menção às instalações, que 

são muito importantes, conforme visto na seção 3.3. 

A Seção de Subsistência está passando por uma grande reforma em suas 

instalações. Em razão da mudança que ocorrerá em toda sua estrutura, não será 

possível a elaboração de proposta de novo Check-list contemplando as particularidades 

do Setor, pois as Subseções e até mesmo o organograma poderão ser alterados. Por 

isso, é importante que, após a reforma, sejam verificadas, nas novas instalações, o que 

deve ser monitorado. Em razão de o responsável pela medição do IDMOMIC ser 

profissional da área de nutrição, com conhecimento técnico sobre a produção de 

alimentos, é recomendável que, no Check-list, também seja inclusa a análise do cardápio 

das refeições, a partir dos critérios constantes no item 40 da lista de verificação da ICA 

174-1, anexo B. Apesar de já ser item de processos de auditoria, a periodicidade anual 
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dessa verificação dificulta o acompanhamento da evolução desse quesito na rotina do 

Setor. 

A SDAB não dispõe de indicador de satisfação, entretanto, analisando o indicador 

existente e os elementos propostos no modelo do BSC, temos que é necessário 

monitorar os seguintes processos que envolvem a satisfação dos usuários: o sabor e 

apresentação dos alimentos, a higiene e a qualidade do atendimento ao público. Todos 

esses quesitos estão presentes no modelo atualmente utilizado pela Seção de 

Subsistência, devendo haver a análise, após a utilização e evolução do resultado dos 

indicadores, quanto à necessidade de atribuição de pesos aos quesitos. Tal medida visa 

o aprimoramento do indicador para que seu resultado reflita, de fato, a satisfação dos 

usuários. Dessa forma, segue abaixo um quadro com os indicadores atuais e as 

mudanças propostas. 

Quadro 8 – Indicadores da Proposta do BSC 

GRUPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

Indicadores de 
Gestão 

Administrativa 

Relação 
consumo/receita 

Existente Manter como está 

Relação baixa 
extra/baixa total 

Existente Não aproveitar 

Disponibilidade 
de estoque 

Existente Manter como está 

Disponibilidade 
total 

Existente Manter como está 

Disponibilidade 
CEAFA (itens 
básicos) 

Existente Manter como está 

Data para 
fechamento do 
mês 

Existente 

Alterar para dias de atraso 

nos lançamentos, caso 

essa ferramenta seja 

criada 

Índice de 
adequabilidade 
dos materiais 
adquiridos 

Não existente Deve-se criar esse relatório 

Indicador de 
Monitoramento 
Microbiológico 

Monitoramento 
microbiológico 

Existente 

Acrescentar a análise do 

cardápio e as condições 

das instalações 

Indicador de 
Satisfação 

Índice de 
satisfação  

Existente Manter como está 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ressalta-se que a proposta de novos indicadores e atualização dos existentes foi 

feita considerando-se a estrutura e a rotina existentes na Seção, bem como a capacidade 

em efetuar o monitoramento sem que houvesse alteração significativa na rotina 

existente. Priorizou-se o aproveitamento dos procedimentos de controle já previstos ou 

já executados para que eles gerassem informações úteis no monitoramento dos 

processos mais relevantes do setor.  

Considerando os indicadores atuais e as propostas de mudanças apresentadas, na 

figura a seguir, temos a representação gráfica da relação entre os processos que 

compõem os elementos do mapa estratégico proposto e os indicadores ora sugeridos. 
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Figura 10 – Relação Entre Processos e Indicadores 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Dessa forma, temos que todos os processos constantes da proposta e o Mapa 

Estratégico da Seção de Subsistência, quadro 6, podem ser monitorados pelos 

indicadores propostos. Feita essa relação, na seção a seguir, passaremos a tratar do 

BSC. 

 

4.6. Balanced Scorecard Institucional 

 

Após o estabelecimento dos elementos, processos críticos, indicadores e mapa 

estratégico, é o momento de utilizar o BSC de forma completa. Antes, porém, é 

necessário elaborar o plano de implementação, o qual consiste em definir ações a serem 

tomadas para implantar o que já foi determinado.  

O plano de implementação deve conter os elementos que foram estabelecidos no 

item 4.5 do presente trabalho bem como cada fase de implementação deles. A primeira 

etapa é a reunião de quem, de fato, irá participar efetivamente da implementação da 

ferramenta, ou seja, a equipe de implementação. Em pesquisa feita por meio de 

entrevista com o gestor atual e os gestores dos últimos dez anos da Seção de 

Subsistência, verificou-se que as ações de implementação de mudanças devem ser 

conduzidas, efetivamente, pela chefia, pelo chefe da Subseção de Nutrição e pelos os 

encarregados de todas as subseções. Assim, as pessoas que ocuparem essas funções 

comporão o grupo que estará envolvido diretamente no projeto de implementação do 

BSC, totalizando 14 pessoas. 

Após a definição do grupo de implementação, o qual é comporto por pessoas que 

ocupam todas as subseções da Seção de Subsistência, ele deve reunir-se para que 

todos tomem ciência das as etapas da implementação da ferramenta, bem como 

proponham mudanças e debatam acerca das ações. 

A esse grupo, deve ser apresentada a ferramenta, sua funcionalidade, o que se 

pretende com a implementação, os benefícios que ela pode trazer e a importância da 

participação de todos, da forma como fora descrito no item 2.3.  

Após o amadurecimento da proposta da ferramenta para o grupo de 

implementação, o processo deve ocorrer conforme as etapas enumeradas a seguir. 
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1º etapa: Definição dos responsáveis pela medição dos indicadores e pela 

consolidação dos resultados mensalmente. É importante que algumas questões acerca 

dos indicadores estejam muito bem esclarecidas, tais como a necessidade de que os 

resultados obtidos retratem fidedignamente a realidade, sendo vetado qualquer tipo de 

alteração nos resultados. 

2º etapa: Análise dos resultados. Deve ser analisado o resultado que compõe cada 

indicador e visualizado junto ao seu processo. O resultado pode ser projetado no Mapa 

de Indicadores, conforme a Figura 11, a fim de identificar os processos mais vulneráveis. 

Na linha horizontal, correspondente ao resultado dos indicadores e marcada em 

cinza, deve ser preenchido o índice obtido por cada processo monitorado. Cada índice 

compõe o indicador relacionado. Na Figura 11, os processos foram dispostos por 

proximidade e alinhados verticalmente, considerando a influência que cada um pode ter 

sobre os demais.  

Houve a inversão na ordem de análise do objeto e do processo da perspectiva de 

crescimento e aprendizado, em vermelho. Isso ocorreu por se tratar de ativo intangível, 

dificultando sua mensuração. Dessa forma, o monitoramento é feito a partir da análise 

do processo, o qual pode ser aferido com mais facilidade. Caso seja verificada que a 

causa de um possível desvio do indicador esteja relacionada ao objeto abstrato, o 

conhecimento, deve haver a devida intervenção no objeto.  

Nas demais perspectivas, devem ser analisados os objetos junto aos seus 

resultados para e verificar se há necessidade de intervenção no respectivo processo. 

A leitura do mapa acima deve ser feita da base para o topo, pois os ativos 

intangíveis, constantes na perspectiva de crescimento e aprendizado, influenciam a 

qualidade dos processos internos, os quais geram o produto apresentado aos usuários, 

impactando na satisfação dos clientes, resultando, por fim, no desempenho financeiro 

obtido para suportar as ações tomadas. 
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Figura 11 – Mapa de Indicadores 

Fonte: Elaboração própria 

3º etapa: Planejar as ações seguintes. Com base no desempenho de cada 

processo e no impacto que eles têm uns sobre os outros, a partir do inter-relacionamento 

entre as diversas atividades do Setor, é possível obter uma visão estratégica e, assim, 

tomar decisões sobre as ações de gestão a serem praticadas a fim de promover a 

melhoria do desempenho.  

O ciclo composto por essas três etapas deve ser repedido na periodicidade 

estabelecida para os indicadores. No caso em estudo, o ciclo das três etapas deverá ser 

feito mensalmente. Todos os integrantes do grupo de implementação serão 

responsáveis por uma parte do ciclo.  
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Quanto maior for a confiabilidade dos resultados e a aderência que as ações a 

serem tomadas tiverem em relação ao que os indicadores apontam, melhor tende a ser 

o desempenho da Seção de Subsistência.  

Ao ser posto em prática um ciclo, é necessário que o grupo de implementação se 

reúna novamente a fim de verificar as disfunções do processo e corrigi-las para o ciclo 

seguinte. E, caso necessário, repedir o procedimento a cada mês.  

Após a consolidação de um ciclo com sucesso, é necessário fazer a 

regulamentação interna da ferramenta, por meio da Norma Padrão de Ação da Seção. 

Essa medida visa eliminar um fator que, em muitas experiências do BSC, contribuiu para 

o insucesso da ferramenta: a descontinuidade de seu uso.  

O BSC não pode ser relacionado à gestão de uma pessoa individualmente, não 

pode ser estanque nem isolado. Ele deve estar ligado às funções da Seção de 

Subsistência. Ressalta-se que as atividades estabelecidas, especialmente quanto à 

medição dos indicadores, já estavam previstas em normas espaças. O que se propõe é 

a melhora e a organização de todas essas ações a fim proporcionar a visão estratégica 

e a tomada de decisões do Setor. Essa simples medida em muito pode contribuir para a 

consolidação da ferramenta. 

A inclusão do processo em norma interna está coerente com o princípio das 

organizações voltadas para estratégia, o qual se fundamenta em fazer da estratégia um 

processo contínuo para que haja o acompanhamento permanente das atividades. 

Determinadas as etapas para a implementação, na próxima seção, serão discutidas 

questões que devem ser observadas, durante todo o processo, para evitar disfunções 

no planejamento e implementação do BSC. 

 

4.7. A intervenção: orientações à Seção de Subsistência da BANT 

 

A implementação do projeto ora apresentado deverá ocorrer conforme as etapas 

apresentadas na seção anterior. Entretanto, algumas outras ações e considerações, 

decorrentes de tudo que fora visto, devem observadas e aplicadas conforme veremos a 

seguir. 
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Apesar de haver um grupo que participará da implementação, composto pela 

chefia, responsável técnico e encarregados, todos devem estar engajados no projeto. 

Esse grupo de implementação será o responsável pela condução efetiva das ações, 

porém todos, por meio de suas ações, tem participação no desempenho do setor. 

Dessa forma, a missão, a visão, os objetivos estratégicos e o mapa estratégico 

devem ser conhecidos por todos. Além disso, todas as pessoas devem compreender a 

importância de seu trabalho para que a realidade do Setor esteja adequada a esses 

elementos estabelecidos. 

Ao apresentar os resultados a todos os colaboradores, os encarregados devem 

explicar o que isso representa, já considerando a análise e considerações feitas pelo 

grupo de implementação. Não devem ser apresentados somente os desvios negativos 

no intuito de orientar as pessoas a corrigirem suas ações. Caso haja algum resultado 

positivo, esse também deve ser amplamente divulgado. Isso se faz necessário para que 

as pessoas se sintam estimuladas a melhorar e a se comprometer com a ferramenta. 

Sucessivos resultados negativos e omissão da divulgação da melhoria do desempenho 

pode gerar aversão à ferramenta e seu consequente abandono. 

É aconselhável que, periodicamente, seja feita uma reunião com todo o efetivo do 

Setor no intuito de mostrar a evolução de todos os indicadores, conforme disposto na 

Figura 11. Em razão de o inter-relacionamento entre as subseções influenciar no 

desempenho umas das outras e de o desempenho de cada uma ter, em certa medida, 

impacto no resultado final, é importante que as pessoas tenham a visão do todo, até 

mesmo para entender a necessidade de certas escolhas em detrimento a outras. A 

comunicação deve ser clara e objetiva com todos os que compõem o Rancho. 

Recomenda-se que cada encarregado lidere sua subseção e, da mesma forma, o 

chefe da Seção de Subsistência o faça com toda a seção, pois todas as ações devem 

estar alinhadas e, quanto maior for o comprometimento e mais integradas estiverem as 

subseções, maiores as chances de sucesso da ferramenta e melhoria do desempenho. 

Durante as reuniões do grupo de implementação e dos encarregados com suas 

subseções, podem surgir apontamentos acerca do uso da ferramenta e eles devem ser 

considerados, ainda que estejam fora do projeto de implementação. Isso se aplica a 

ideias e críticas. Esse canal deve ser aberto para dar espaço à inovação. O espaço para 

o novo deve fazer parte do uso do BSC. 
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Além de a importância da opinião de todos ajudar no fortalecimento do 

comprometimento, fazendo com que as pessoas se sintam parte do processo, a 

utilização de um modelo fechado reduz as possibilidades de melhoria de seu 

funcionamento. Apesar de ser um ambiente militar, alicerçado pela hierarquia e 

disciplina, deve haver um canal de comunicação para questionamentos quanto às 

possibilidades de melhoria na gestão, a fim de que todos compreendam que estão 

integrados ao BSC. Essa limitação na comunicação deve ser vencida, e, ao mesmo 

tempo, devem ser preservadas as características existentes. Uma proposta é que a 

sugestão de ideias e críticas ocorra de um nível inferior ao imediatamente superior no 

intuito de preservar a cultura organizacional de comunicação via cadeia hierárquica. 

Foi feita a consideração acerca da comunicação, pois uma ferramenta com a 

formatação pré-definida, sem considerar as particularidades do setor, pode inibir a 

sugestão de soluções para as disfunções percebidas.   

Deve haver a valorização do capital humano considerando o conhecimento e 

crescimento dos profissionais como fator componente do resultado da organização.  Por 

se tratar de ativo intangível, torna-se mais subjetiva a mensuração desses valores, 

entretanto, deve haver sensibilidade e imparcialidade na análise das causas e das 

vulnerabilidades do Setor para inferir as necessidades de capacitação do pessoal ou 

simples correção de procedimento. Esse procedimento torna-se mais fácil, quanto mais 

os encarregados, o responsável técnico e o chefe do Rancho participem da execução 

das atividades do Setor. O distanciamento do acompanhamento da realização dos 

procedimentos prejudica a análise da realidade a partir do resultado dos indicadores. 

Os indicadores, apesar de já estarem definidos, podem e devem ser reavaliados, 

especialmente o IDSAT. Esse indicador, por ser de efetividade, deve ser analisado sob 

outras perspectivas. Recomenda-se que sejam feitas pesquisas detalhadas acerca do 

serviço prestado com amostragem de todos os segmentos que utilizam o serviço, a fim 

de identificar informações que não estejam sendo consideradas no indicador ora 

proposto. Deve-se, ainda, ao se proceder à análise dos desvios, causas e efeito, fazer a 

avaliação cautelosa da possibilidade de mudança caso exista algum indicador 

enviesado. 

Por se tratar de um modelo conceitual de indicadores com multivariáveis, a análise 

dos resultados, ao considerar as questões já postas, deve ser realizada em conjunto, 
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pois as atividades da Seção de Subsistência se inter-relacionam e pode haver 

interferência do processo de um indicador no resultado do outro. 

Para a implantação, deve ser criado um plano de metas, considerando as ações 

especificas de cada ano, tais como, recursos disponíveis no exercício financeiro, 

atividades militares previstas, alterações na rotina, dentre outras atividades. 

O projeto trata de uma sugestão e, possivelmente, com a mudança na rotina e da 

postura das pessoas, outros fatores relevantes a serem considerados podem surgir, no 

entanto, as diretrizes aqui apresentadas devem ser seguidas para que não haja desvio 

dos propósitos e desalinho das ações em relação aos objetivos estratégicos do Setor. 

 

4.8. Limites do BSC à Seção de Subsistência 

 

Analisando os limites identificados na literatura, verificamos que é possível que 

alguns deles possam estar presentes quando da implementação da ferramenta. Dessa 

forma, todas as possíveis disfunções devem ser identificadas tempestivamente no intuito 

de adaptar o planejamento de forma a evitar que problemas ocorridos anteriormente se 

repitam. 

Apesar de o BSC ser considerado uma ferramenta rígida, limitando os indicadores 

a uma de suas quatro perspectivas, é importante que, no momento da definição dos 

objetivos estratégicos, todos os procedimentos do setor sejam analisados, a fim de evitar 

que processos relevantes não estejam relacionados a nenhum indicador. É a partir da 

definição dos objetivos estratégicos que serão definidos os indicadores. 

Uma crítica feita ao BSC é o estabelecimento de uma só estratégia que pode limitar 

as atividades ou ir além dos objetivos. Para que isso não ocorra, os objetivos estratégicos 

devem abranger todas as áreas de atuação do setor. Vale ressaltar que, por se tratar de 

um setor público, os recursos devem ser usados com parcimônia e a qualidade dos 

serviços deve ser adequada às atividades desempenhadas. Deve-se atentar para que a 

superação das metas não implique em utilização de recursos públicos para o que seja 

supérfluo e incompatível com o setor público.  

Por se tratar de atividade pública, a inovação é limitada ao ordenamento jurídico 

em vigor, entretanto, o líder deve apresentar uma postura receptiva sobre o assunto no 
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intuito de estimular as iniciativas de todos e, sempre que possível, as boas iniciativas 

devem ser adotadas.   

Não obstante a cultura organizacional do Setor seja propícia à utilização de novas 

ferramentas que possibilitem a melhoria do desempenho, verificou-se ser comum em 

instituições públicas que haja incompreensão das pessoas sobre a estratégia quando do 

uso de indicadores. Isto posto, deve-se evitar linguagem excessivamente técnica e 

preferir explicações sucintas e simples sobre a estratégia. A apresentação deve ser 

amistosa e deve-se dar preferência a exemplos práticos, com fatos da rotina, por 

exemplo, que facilite a visualização da estratégia por todos e estimule a participação e 

cooperação com a implementação da ferramenta. 

O estabelecimento das metas deve ser feito após a definição dos indicadores 

adequados e considerando o que pode ser alcançado com os recursos disponíveis. Na 

impossibilidade de definição de metas com esses critérios, os indicadores e os processos 

devem ser acompanhados a fim de se verificar as oportunidades desperdiçadas no dia 

a dia dos setores envolvidos e o potencial de melhoria. A definição das metas deve 

ocorrer com precisão e dever ter um parâmetro para que não se dê de forma arbitrária. 

A análise do resultado dos indicadores deve considerar o desempenho mensurado em 

relação às metas e aos fatores que contribuíram para isso.  

A implementação é dividida em etapas para melhor controle e visualização, todavia, 

quando da aplicação, as etapas devem se suceder continuamente. A interrupção entre 

as etapas, ainda que bons resultados estejam sendo percebidos, pode comprometer 

todo o processo. Assim, o gestor deve estar permanentemente dedicado.  

Para que a rotatividade das pessoas não comprometa a utilização do BSC, 

conforme identificado no Capítulo 2, a implementação não pode sofrer interrupção a fim 

de que a mudança seja consolidada na rotina. Deve-se trabalhar para que todos estejam 

comprometidos com uso do BSC e agregar atividades obrigatórias à ferramenta para que 

ela não seja o projeto de um gestor, mas a forma de funcionamento do setor.  

Além disso, deve-se considerar que o Estado, enquanto prestador de serviço aos 

cidadãos, como é o caso do presente estudo, não visa lucro. Por consequência, a 

perspectiva financeira deve ser adaptada. A prestação do serviço não implica 

obrigatoriamente em contrapartida direta do cidadão, assim não é possível auferir, tão 

pouco mensurar os lucros como indicador financeiro positivo do setor.  
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A despeito de o setor já fazer uso de alguns indicadores, no caso de opção por 

aproveitar os já existentes, deve-se considerar o tempo de utilização deles e o que estão 

medindo. Os objetivos estratégicos são, da mesma forma, relevantes na medida em que 

só deve ser monitorado o que for pertinente ao que se pretende acompanhar. Todos 

esses elementos são importantes para saber se os indicadores estão adequados, se 

sofrem influência de fatores externos ao setor e se estão refletindo a realidade do setor. 

Apesar de ser necessário o envolvimento da alta administração da organização, a 

aplicação será somente na Seção de Subsistência. À vista disso, é preciso que a 

ferramenta seja utilizada em sua totalidade, afastando a possibilidade de que decisões 

decorrentes de razões externas ao setor intervenham no processo. Sendo a 

administração do tipo top-down e havendo a participação da alta administração, temos 

que o ambiente atual é propício para a implementação do BSC. 

Algumas características do setor público em relação ao privado, como a 

inflexibilidade e a burocracia, devem ser consideradas na fase de planejamento para 

que, ao serem identificadas na implementação, não sejam consideradas óbices ao 

processo como um todo. 
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5. Considerações Finais 

 

Ao analisar a proposta do presente trabalho, verificamos que as unidades de 

governo, independentemente do nível de gestão em que se encontram, necessitam do 

monitoramento da qualidade de seus serviços. Esse é o primeiro passo para prover a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Nas experiências com o uso do BSC apresentadas no texto, verificamos que, antes 

da implantação das ferramentas, eram escassas as ações voltadas para a melhoria da 

performance do setor público. Os casos estudados mostraram-se pioneiros nessa área, 

dessa forma, é importante que as ações na busca de melhor performance sejam 

aprofundadas e difundidas. 

Apesar dos avanços, houve muitas disfunções. Algumas falhas na implementação 

ou na condução das atividades podem comprometer o resultado de todo o trabalho 

proposto. Por isso, as dificuldades apresentadas em outras experiências foram 

consideradas para o modelo proposto para a Seção de Subsistência da BANT. 

Entretanto, é importante ressaltar que a simples escolha e implementação da 

ferramenta não implica na melhoria do desempenho. Se não forem observadas as 

fragilidades e limitações do local de implementação, a ferramenta pode ter efeito inverso, 

de frustração e desorientação da equipe. 

Antes de implementar qualquer ferramenta ou mesmo adotar boas práticas, deve 

ser feito um diagnóstico no local da intervenção. Mesmo que as experiências sejam muito 

semelhantes, resultados diversos podem ser alcançados dependendo da observação ou 

não de peculiaridades de cada local. Portanto, as limitações específicas devem ser 

consideradas e, por essa razão, nenhuma experiência foi igual a outra. Cada uma teve 

suas dificuldades e êxitos, distintos, ainda que com alguma similaridade. 

Assim, da mesma forma que o modelo aqui proposto, as mudanças devem ser 

implementadas após a análise da gestão existente. Não existe um modelo pronto que se 

encaixe em qualquer situação. Para cada cultura organizacional, com cada conjunto de 

problemas, deve ser feita uma análise das possibilidades de adequações. Tal fato é 

corroborado pela inflexibilidade das próprias ferramentas serem objeto de 

questionamento em algumas pesquisas como a primeira crítica mencionada no item 2.6 

que trata da rigidez do BSC. 
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Portanto, tão importante quanto reunir esforços para implementar ferramentas e 

replicar boas práticas exitosas na gestão pública, é fazer uma fidedigna análise dos 

potenciais e das limitações existentes em cada contexto. Replicar ações em ambientes 

diversos poderão produzir resultados divergentes. 

No caso em estudo, foi feita uma análise das peculiaridades da Seção de 

Subsistência da BANT que está inserida em um contexto militar. Por já ser um Setor 

dotado de muitos procedimentos obrigatórios a serem cumpridos, os quais estão 

previstos em diversas normas, a implantação de mais procedimentos burocratizaria 

ainda mais os processos internos. Por essa razão, foram aproveitados os procedimentos 

já existentes e feitas algumas adaptações no que deveria ser mudado. 

Como consideração final, vale ressaltar que o insucesso na implementação da 

ferramenta, em alguns aspectos, não invalida a experiência. Apesar de alguns estudos 

apresentados tratarem da implementação limitada do BSC, ou do abandono do uso da 

ferramenta, como no caso da própria BANT, a ação trouxe ganhos para a gestão pública, 

não somente para a instituição onde ocorreu a implementação, mas para que o avanço 

do debate acerca da gestão pública não fique restrito às ideias. A primeira experiência 

do BSC, na BANT, foi abandonada, mas algumas boas práticas daquele período foram 

mantidas, como o uso de indicadores de satisfação pela Seção de Subsistência. Além 

disso, as causas dessa descontinuidade foram utilizadas como objeto de estudo para 

que não mais ocorresse nas experiências seguintes.  

Os problemas apresentados como fracassos, em alguns estudos, são, também, 

grandes ensinamentos às novas experiências. Não se pode desistir da busca pela melhor 

performance diante de insucessos. As experiências devem ser convertidas em 

aprendizado e novas soluções devem ser utilizadas para o avanço na gestão pública, 

ainda que em contextos tradicionalmente rígidos, como o ambiente militar. 
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ANEXO A – NPA 130D/EI 
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ANEXO B – Lista de Verificação da ICA 174-1
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ANEXO C – CÁLCULO DO INDICADOR DA SDAB (OFÍCIO 13/AB4-3/3372) 
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ANEXO D – Check-list Anabim
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ANEXO E – Planilha de Limpeza 

 

 

Procedimento Operacional 

Padronizado 

Higiene das instalações, equipamentos, 

móveis e utensílios 

COZINHA OFICIAIS 

Código: POP 01 

Revisão: 01 

Página 1/2 

REGISTRO DIÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO DAS SUPERFICIES E EQUIPAMENTOS 

MÊS: ___________________________ 

EQUIPAMENTO/ 

SUPERFÍCIE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
11 12 

1

3 
14 15 16 

1

7 
18 19 

2

0 
21 22 

2

3 
24 25 

2

6 
27 28 29 30 31 

Caldeirão / panelão                                

Forno combinado A                                

Forno combinado B                                

Fogões                                

Pass-throut aquecido                                

Cilindro de massas                                
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Masseira                                

Liquidificador                                

Piso e Canaletas da 

cozinha 
                               

Bancadas de apoio / 

corte da cozinha 
                               

Batedeira 
 

                               

Bebedouro 
 

                               

Carrinho suporte 

para GNs do forno 
                               

Forno Combinado B                                

 

RESPONSÁVEL:_________________________ 
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ANEXO F – Ficha de Pesquisa de Satisfação 
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ANEXO G – IDADM
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ANEXO H – IDMOMIC 
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ANEXO I – IDSAT 

 



157 

 
  



158 

ANEXO J – Ranking da SDAB 
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ANEXO K – Roteiro de Entrevistas 

Perguntas feitas a todos os entrevistados 

 
Visão Geral da Seção de Subsistência 

 
1) Na sua avaliação, qual a principal finalidade da Seção de Subsistência? 

2) Considerando a finalidade indicada na seção anterior, qual deveria ser o 

objetivo a ser perseguido pela Seção de Subsistência?  

3) Quais os principais fatores que impactam no desempenho da Seção de 

Subsistência?  

[A resposta é livre, considerar aspectos relacionados a: 

a) À gestão financeira  

b) Ao relacionamento com os usuários (feedback)  

c) Aos processos internos (funcionamento do setor) 

d) Ao crescimento e aprendizado (valor agregado às pessoas)] 

4) Quais os valores você identifica na instituição?  

5) A cultura organizacional é favorável para que sejam promovidas mudanças na 

rotina?  

6) Há a necessidade de desenvolvimento de alguma habilidade específica para 

trabalhar na Seção de Subsistência? Qual(is)?  

7) Qual a sua opinião em relação ao grau de comprometimento de todos, de forma 

geral, com a missão do setor: (  ) muito alto  (   ) alto (  ) baixo (  ) muito baixo  

(  ) sem opinião 

 

Gestão da Seção de Subsistência 

 

1) Como ocorre o processo de planejamento das ações na Seção de 

Subsistência?  

2) Você o considera adequado?  

3) Qual a sua análise crítica acerca das ferramentas de gestão adotadas para o 

controle das atividades administrativas e operacionais?  

4) Qual a sua avaliação sobre os mecanismos de controle atuais da Seção de 

Subsistência?  
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5) Qual critério você utiliza para escolher os encarregados de cada subseção?  

6) Para promover mudanças no setor, qual, dos grupos abaixo, deve conduzir, 

efetivamente, as ações de mudança? 

(  ) Chefia (  ) Chefia e nutrição (  ) Chefia, nutrição e encarregados (  ) Chefia, nutrição, 

encarregados e equipes dentro de cada setor (   ) Todos 

7) Do ponto de vista financeiro, quais são os aspectos mais relevantes?  

8) Do ponto de vista da satisfação dos usuários, quais são os fatores que 

contribuem para o aumento da satisfação?  

9) Do ponto de vista dos processos internos, quais são os principais aspectos que 

devem ser considerados?  

10) Do ponto de vista do crescimento e aprendizado, quais são os principais 

aspectos que devem ser considerados?  

11) Quais são os processos mais relevantes da Seção de Subsistência?  

Controle de pessoal e material. 

12) Na sua opinião, quais são os principais objetivos que cada equipe deve ter 

quando da execução de suas atividades?  

Subseção do Rancho Objetivo do Subsetor 

Subseção de Nutrição  

Subseção administrativa 
 

Subseção de 

abastecimento (Frig, 

armazém e DMP) 

 

Subseção de apoio 

(comissaria, 

manutenção, motoristas) 

 

Subseção operacional 

(cozinhas, copas e 

refeitórios) 
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Perguntas ao gestor atual da Seção de Subsistência 

 

1) De forma geral, como funciona a Seção de Subsistência quanto as suas 

subseções?  

 

 

Perguntas aos gestores que estiveram na BANT quando da 

implementação do BSC em 2012  

 

1) Qual sua avaliação sobre o processo de implementação do BSC na BANT em 

2012? 

2) Quando da implementação do BSC na BANT, como essa ferramenta afetou a 

Seção de Subsistência? 

3) Qual sua opinião sobre essa ferramenta? 


