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RESUMO 
 
Este artigo visa elencar os principais desafios enfrentados pelas 
organizações públicas ao implantar a gestão estratégica. Para 
tanto, foram pesquisados na literatura relatos da implantação da 
gestão estratégica em órgãos e empresas públicas. A maioria dos 
artigos pesquisados apresenta o uso do Balanced Scorecard como 
ferramenta para medir os resultados estratégicos, destacando a 
necessidade de ajustes para adequa-lo à realidade do setor público. 
Ao final, este trabalho apresenta os principais obstáculos à 
implantação da gestão estratégica encontrados na pesquisa. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to list the main challenges faced by public 
organizations when implementing strategic management. The 
work was based on research reports on the implementation of 
strategic management in public companies. Most of the 
researched papers report the use of the Balanced Scorecard as a 
tool for measuring strategic outcomes, emphasizing the need for 
adjustments to suit it to the reality of the public sector. In the end, 
this paper presents the main obstacles to the implementation of 
strategic management found in the research.. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A crescente demanda da população por melhores serviços 
gerou a necessidade de um novo modelo de gestão pública, que 
permitisse gerenciar a estratégia do Estado e o alcance de seus 
objetivos com maior eficiência. Neste contexto, práticas 
modernas, já comuns na administração de empresas privadas, 
foram sendo incorporadas à gestão pública, que passa a encarar o 
cidadão cada vez mais como um cliente. 

Embora algumas organizações públicas também visem o 
lucro, como é o caso dos bancos públicos e empresas de economia 
mista, o seu principal foco deve ser o atender aos interesses da 
população. Por conta dessa e de outras características que diferem 
o setor público do privado, os gestores públicos podem encontrar 
alguns obstáculos para adaptar as técnicas de gestão modernas, em 
sua maioria voltadas para o setor privado e que visa o retorno 
financeiro. 

Este trabalho faz uma breve explanação sobre a administração 
pública e sua evolução na história do Brasil, sobre a gestão 
estratégica e, por fim, analisa casos de implantação da gestão 
estratégica em organizações públicas, destacando os desafios 
enfrentados por seus gestores nessa tarefa. 

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
A administração pública, no âmbito do direito brasileiro, pode ser 
conceituada de duas formas, uma com foco nos entes que 
executam as atividades públicas e outra na própria atividade 
administrativa, como mostra Freire (2009): 
 

Em sentido subjetivo, orgânico ou formal, ela designa os entes 
que exercem a atividade administrativa – pessoas jurídicas, 
órgãos e agentes públicos – incumbidos de exercer a função 
administrativa; 
 
Em sentido objetivo, funcional ou material, ela designa a 
natureza da atividade administrativa exercida pelos referidos 
entes, caracterizando a própria função administrativa, ou seja, 
representa uma das funções tripartites do poder do Estado 
(legislação, jurisdição e administração). 

 
A administração age através de seus entes e pode, através do seu 
poder hierárquico de distribuir e escalonar as funções de seus 
órgãos, descentralizar suas tarefas. O conceito de administração 
pública direta, representado pelas pessoas jurídicas de direito 
público, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, reflete a centralização das atividades. Já a 
administração pública indireta é o conjunto de entidades 
administrativas com personalidade jurídica própria, criadas ou 
autorizadas pela administração direta, que desempenham funções 
administrativas de maneira descentralizada. Ainda segundo Freire 
(2009), são exemplos de administração pública indireta as 
autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 
 
Ainda que a tarefa de administrar o Estado seja prerrogativa do 
poder executivo, os poderes legislativo e judiciário também 
exercem diversas atividades de cunho administrativo e, no 
exercício de tais atividades, também estão inseridos no conceito 
de administração pública. 
 

2.1  Princípios da administração pública 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 
estabelece que a administração pública deve obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. A Emenda Constitucional nº 19, de 1998, incluiu 
ainda o princípio da eficiência. 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte(...)  (CF, 1988)  

 



O princípio da legalidade torna a atividade administrativa 
subordinada às normas legais. Qualquer ação da administração 
pública que não estiver autorizada em lei, é considerada ilícita, o 
que revela uma importante distinção entre as administrações 
pública e privada. Sobre este princípio, Meirelles (1982) faz a 
seguinte comparação: “Enquanto na administração particular é 
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só 
é permitido fazer o que a lei autoriza”. 
 
Em observância ao princípio da impessoalidade, os atos do 
administrador público devem ser voltados exclusivamente para o 
interesse público, e tais atos devem ser imputados ao órgão ou 
entidade da Administração Pública, e não à pessoa do 
administrador ou funcionário. O próprio texto da constituição, em 
seu artigo 37, § 1º, veta a promoção pessoal sobre atividades 
administrativas. 
 

 § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. (CF, 1988) 

 
A moralidade impõe ao administrador o dever de pautar suas 
ações também em princípios éticos, e não apenas na conveniência, 
oportunidade e justiça. Os atos da administração pública devem 
atender, além dos requisitos de licitude, os de honestidade. 
 
Para dar transparência aos atos administrativos, o princípio da 
publicidade exige que seja dada ampla divulgação a esses atos, 
exceto nos casos em que o sigilo é necessário e permitido por lei. 
 
 O princípio da eficiência é o mais moderno, tendo sido 
inserido no texto constitucional através da Emenda Constitucional 
nº 9, de 1998, e exige por parte do gestor público que suas 
atividades contribuam para o alcance dos objetivos da 
Administração Pública, evitando desperdício de recursos em 
atividades que, embora legais, não agreguem valor para o serviço 
público, nem atendam às necessidades dos administrados. 
Segundo Freire (2009): 

  
Impõe ao agente público um modo de atuar que produza 
resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem ao 
estado alcançar, não bastando que as atividades sejam 
desempenhadas apenas com legalidade, mas exigindo 
resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades administrativas. 

 

2.2 Evolução da administração pública 
brasileira 

 
O Ministério do Planejamento (1995) apresenta os três modelos 
básicos através dos quais a administração pública evoluiu ao 
longo da história: a administração pública patrimonialista, a 
burocrática e a gerencial. Estas três formas se sucederam no 
tempo, embora ainda hoje possam ser identificadas características 
de todas elas. 
 
No patrimonialismo, implantado no Brasil na época em que era 
colônia de Portugal, não há distinção entre as esferas pública e 
privada. Aqueles que detêm o poder usam a máquina do Estado 
para fins particulares, os tributos e emolumentos arrecadados pela 

administração se confundem com os bens pessoais do governante 
e os seus servidores possuem um status privilegiado. De acordo 
com Reinhard Bendix Apud SILVEIRA, "No patrimonialismo, o 
governante trata toda a administração política como seu assunto 
pessoal, ao mesmo modo como explora a posse do poder político 
como um predicado útil de sua propriedade privada.”. 
 
A administração patrimonialista favorece a prática da corrupção e 
do nepotismo. Esse tipo de administração foi característica da 
maioria dos Estados absolutistas, porém à medida em que o 
capitalismo e a democracia foram se tornando dominantes nas 
sociedades, o patrimonialismo foi se tornando inaceitável. 
 
Como alternativa ao modelo patrimonialista, surgiu a forma 
burocrática de administração pública, que introduziu princípios do 
poder racional-legal, como a hierarquia funcional, a idéia de 
carreira, a especialização profissional, o formalismo e a 
impessoalidade. Controles rigorosos dos processos são 
estabelecidos para evitar a corrupção e o nepotismo, além de 
racionalizar e otimizar os meios de produção. 
 
Chiavenato (2002)  define a burocracia como “uma forma de 
organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na 
adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, afim de 
garantir a máxima eficiência possível no alcance desses 
objetivos.” 
 
Por outro lado, a administração burocrática apresenta 
“consequencias indesejáveis”.  O forte controle dos 
procedimentos acaba transformando a conformidade com normas 
e regulamentos na razão de ser do funcionário. As exigências e 
rotinas deixam de ser relacionadas com os objetivos da 
administração pública e passam a ser absolutas, enfatizando os 
processos em detrimento dos resultados e ignorando e ignorando 
os cidadãos como clientes. Essas disfunções, ao longo do tempo,  
imprimiram o sentido pejorativo e sinônimo de ineficiente que a 
expressão “burocracia” tem atualmente. 
 
O avanço tecnológico e a globalização econômica no século XX, 
bem como a crescente demanda dos cidadãos pela ampliação e 
melhoria dos serviços públicos, evidenciaram os problemas do 
modelo burocrático e motivaram o surgimento da administração 
pública gerencial. Este novo modelo de gestão não significa uma 
ruptura completa e radical com o anterior, uma vez que continua 
apoiado em fundamentos como a profissionalização, a 
especialização da administração, a recompensa pelo mérito e pela 
competência, mas flexibiliza alguns desses princípios de modo a 
enfatizar o controle nos resultados e não nos processos internos. 
 
Por voltar-se para uma definição precisa de objetivos, para uma 
maior autonomia do gestor público sobre os recursos disponíveis e 
para cobrança de resultados, a administração pública gerencial se 
assemelha à administração de empresas privadas, porém há 
características importantes que a distinguem desta. Diferente das 
empresas, que recebem pelos seus produtos ou serviços, visam o 
lucro e o a satisfação de seus  acionistas, a administração pública 
obtém sua receita receita através de contribuições obrigatórias e 
está voltada para o interesse público. 
 
O modelo de administração pública gerencial favorece a adoção 
da gestão estratégica no Estado, pois propõe valores e práticas 
gerenciais mais modernas.  A clara definição de objetivos para 
cada unidade da administração, a descentralização de funções, a 
flexibilização da gestão, o incentivo à criatividade, a competição 



administrada, a recompensa pelo desempenho e a visão do 
cidadão como cliente formam a trilha que leva o Estado a prover 
serviços sociais com mais qualidade e eficiência. 
 

3. GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

3.1 A Estratégia 
 

Para se adequar ao modelo de gestão proposto na reforma do 
aparelho do Estado e atender a crescente demanda da sociedade, a 
administração pública brasileira precisou modificar seus objetivos 
e adotar práticas administrativas mais modernas, já amplamente 
utilizadas na gestão de empresas privadas. 
 
Niven (2006) afirma que a estratégia empresarial é um fenômeno 
relativamente novo, tendo suas maiores contribuições surgido no 
século XX. Ainda segundo o mesmo autor, encontrar uma 
definição única para estratégia é algo tão difícil que permite aos 
estudiosos  do assunto elaborar diversas definições coerentes e 
convincentes. 
 
Inicialmente, o conceito de estratégia era utilizado apenas no 
contexto das organizações militares, sendo posteriormente 
adaptado para o ambiente dos negócios devido às rápidas 
mudanças na sociedade, que tornam o ambiente onde estão 
inseridas as organizações cada vez mais competitivas. Fazendo 
analogia com o contexto militar, Santos (2008, p. 112) considera 
que “a estratégia tem a ver com 'onde' combater o inimigo (que no 
caso das organizações é a concorrência) enquanto que a tática tem 
a ver com 'como' combatê-lo”. 
 
Segundo Chiavenato (2005, p. 574), 
 

A estratégia é definida como um plano amplo e genérico 
desenvolvido para conduzir a organização ao alcance 
dos seus objetivos no longo prazo. 

 
 Chiavenato (2005) também afirma que a estratégia está 
essencialmente preocupada com a eficácia da organização como 
um todo e cita quatro aspectos fundamentais para a construção do 
conceito de estratégia: é definida no nível institucional; envolve a 
totalidade da organização; está voltada para o futuro; e representa 
o comportamento da organização diante das oportunidades e 
ameaças do ambiente. Uma vez definida, a estratégia deve ser 
desdobrada em planos táticos que, por sua vez são desdobrados 
em planos operacionais específicos. 
 

3.2 Planejamento estratégico 
 
O principal instrumento que dá subsídio à gestão estratégica de 
uma organização é o Planejamento Estratégico. Chiavenato (2003) 
define esse planejamento como um processo de formulação das 
estratégias organizacionais que busca inserir a organização e sua 
missão em seu ambiente de atuação. 
 
Dentre os principais elementos que compõem esse processo, além 
da definição dos objetivos estratégicos, podem ser destacadas a 
declaração de missão e a visão de futuro da empresa. 
 

3.3 Missão 
 

A declaração de missão da organização define o propósito 
fundamental da organização. O porquê da sua existência. Segundo 
Niven (2006), ao analisar a razão de ser da empresa, a missão vai 
além do simples aumento do resultado financeiro e reflete a 
motivação dos funcionários em se dedicar ao trabalho. 
 
Para Chiavenato (2003, p. 41), “a missão é o elemento que traduz 
as responsabilidades e pretensões da organização junto ao 
ambiente e define o negócio, delimitando sua área de atuação”. 
Ainda segundo o mesmo autor a missão da empresa deve ser 
expressa em um texto curto e simples, para permitir o fácil 
entendimento e disseminação, e seu conteúdo deve estar focado 
fora das fronteiras da organização, centrada na sociedade, visando 
satisfazer uma necessidade do ambiente externo. 
 
Abaixo estão transcritas as missões de algumas organizações 
públicas brasileiras. Nelas pode ser observado o propósito comum 
de contribuir para o desenvolvimento do país através da sua 
função pública. 
 
Missão do Banco do Brasil. 
 
Ser um banco competitivo e rentável, promover o 
desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função 
pública com eficiência. 
 
Missão do Instituto Nacional de Tecnologia 
 
Participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da 
pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e da 
promoção da inovação. 
 
Missão da Petrobrás 
 
Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e 
ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo 
produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e 
contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde 
atua. 
 

3.4 Visão 
  
A visão de futuro retrata a imagem que a empresa vislumbra a 
respeito do seu futuro, isto é, o que ela pretende ser futuramente. 
De acordo com Chiavenato (2007 p. 54), “enquanto a missão trata 
da filosofia básica da organização, a visão serve para vislumbrar o 
futuro que se deseja alcançar”. 
 
Para Niven (2006), a declaração de visão fornece um panorama 
daquilo que a organização finalmente pretende ser, em um prazo 
que pode ser de 5, 10 ou 15 anos. O autor também afirma que o 
poder de uma visão compartilhada, vivida por todos os 
funcionários, é capaz de prover uma significante força 
motivacional. Abaixo estão citados exemplos de visões de futuro 
de algumas organizações públicas brasileiras. 
 
Visão do Banco do Brasil 
 
Sermos o primeiro banco dos brasileiros, das empresas e do setor 
público, referência no exterior, o melhor banco para trabalhar, 
reconhecido pelo desempenho, relacionamentos duradouros e 
responsabilidade socioambiental. 
 



Visão do Instituto Nacional de Tecnologia 
 
Ser reconhecido como referência nacional até 2021 em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico para a inovação. 
 
Visão da Petrobrás 
 
Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia 
do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse. 

 

3.5 Balanced Scorecard - BSC 
 
O Balanced Scorecard - BSC é um modelo de medição do 
desempenho estratégico que tem como objetivo traduzir a 
estratégia empresarial em termos operacionais, oferecendo aos 
gestores explicações consistentes sobre a eficácia da estratégia, 
analisando o desempenho observado e subsidiando a tomada de 
decisão. Este modelo oferece a medição, monitoração e controle 
da estratégia com base no balanceamento de diversos indicadores 
de resultado, além de proporcionar um maior alinhamento da 
organização à estratégia. 
 
Tradicionalmente os processos de avaliação do desempenho 
organizacional se baseavam essencialmente em relatórios 
financeiros, expressando os resultados de uma organização a 
partir de medidas como lucratividade, rentabilidade e retorno 
sobre o patrimônio. Esses indicadores isolados, embora possam 
ser uma boa maneira de apresentar um retrato do desempenho 
organizacional em situações passadas, não dão suporte ao 
planejamento, à melhoria contínua e à geração de valor futuro. 
 
Foi com o intuito de aprimorar os mecanismos de avaliação da 
estratégia que Kaplan e Norton (1996) desenvolveram o BSC, 
propondo uma avaliação de resultados baseada em métricas que 
incluem, além dos indicadores financeiros, componentes menos 
tangíveis como a satisfação do cliente, qualidade de produtos, 
capacidade dos funcionários e eficiência dos processos. Este 
modelo reforça a articulação entre as estratégias de longo prazo e 
as ações de curto prazo, contempla aspectos financeiros e não 
financeiros e contribui para a atuação gerencial proativa. 
  
De acordo com Niven (2006), o BSC pode ser definido como um 
conjunto cuidadosamente selecionado de métricas quantificáveis 
derivadas da estratégia de uma organização. É um instrumento 
que assume funções de um sistema de medidas, de sistema de 
gestão estratégica e de ferramenta de comunicação. 
 
Ainda segundo Kaplan e Norton (1996), o BSC se destaca por 
apresentar um sistema de medidas que, sem desprezar os 
indicadores financeiros do desempenho passado, os complementa 
com métricas não financeiras que permitem a previsão de futuro 
da organização. Ao ser utilizado para gerenciar a estratégia 
organizacional, o BSC promove um maior alinhamento das 
atividades de gestão. Funcionando também como ferramenta de 
comunicação, traduz a estratégia em de medidas de performance 
claras e objetivas, possibilitando um melhor entendimento e um 
maior envolvimento por parte dos  funcionários. 
 
O BSC organiza a estratégia organizacional em quatro diferentes 
perspectivas de desempenho: financeira, clientes, processos 
internos, e aprendizado e crescimento, como detalhadas a seguir 
(Kaplan e Norton, 1996): 

Figura 1: As quatro perspectivas do BSC  

(adaptado de Kaplan e Norton, 1996) 
 

Perspectiva financeira: Relaciona-se com os resultados de 
desempenho financeiro, geralmente representado por medidas 
de lucratividade e rentabilidade usadas nos sistemas 

tradicionais de avaliação de desempenho. Se essas medidas, 
isoladas, representam apenas os resultados passados, 
combinadas com os indicadores das demais perspectivas, 
como satisfação do cliente e qualidade do produto, permitem 
avaliar se a execução da estratégia está sendo refletida em 
melhores resultados financeiros para a organização. As 
métricas desta perspectiva são importantes não só para as 
empresas privadas, mas também para empresas públicas e 
organizações sem fins lucrativos. No setor privado, as 
métricas financeiras indicam o reflexo da estratégia na 
lucratividade do negócio, enquanto que, no setor público e das 
organizações sem fins lucrativos, permitem avaliar se os 
resultados foram alcançados com eficiência, minimizando 
custos. 

 
Perspectiva de clientes: Voltada para medidas como 
satisfação do cliente, índice de reclamações, percentual de 
participação no mercado, imagem e reputação da organização, 
permite à empresa direcionar suas ações para a identificação, 
conquista e manutenção de determinados segmentos de 
clientes. Para a escolha de medidas nesta perspectiva é 
necessário definir questões como quem é o público-alvo e o 
que os clientes esperam da organização. Trazendo essa 
premissa para o contexto da administração pública, percebe-se 
que a resposta a essas questões e a definição de medidas para 
esta perspectiva costuma ser mais custosa para a 
administração pública, devido à grande variedade de grupos 
de clientes – beneficiários, contribuintes, entidades de classe, 
órgãos de controle, etc. – envolvidos no pagamento, prestação 
e recebimento de serviços públicos. 

 
Perspectiva de processos internos: a partir de indicadores 
como qualidade do serviço, produtividade, quantidade de 
reclamações, devoluções de produto, entre outros, auxilia na 
identificação dos processos que geram maior impacto na 
satisfação dos clientes e nos resultados financeiros da 
empresa. Com base nessas medidas, a empresa pode tanto 
identificar quais de seus processos devem ser aperfeiçoados 
como também identificar a necessidade de criar novos 
processos nos quais deve alcançar a excelência para atingir 
seus objetivos. 

 



Perspectiva de aprendizado e crescimento: considera 
medidas relacionadas a pessoas como clima organizacional, 
capacitação dos colaboradores, e a procedimentos e sistemas, 
como disponibilidade e eficiência, com o objetivo de 
identificar os fatores que geram melhoria contínua e 
crescimento a longo prazo.O funcionamento do BSC requer a 
identificação de objetivos (extraídos dos documentos 
estratégicos institucionais) e o estabelecimento de indicadores 
de desempenho e respectivas metas. A introdução de 
componentes menos tangíveis nos objetivos e indicadores do 
BSC traz dificuldades naturais de mensuração que serão 
reduzidas à medida que novas quantificações forem sendo 
realizadas ao longo do tempo. Isto permitirá clarificar as 
relações de causa e efeito entre os indicadores e introduzir 
alterações para que estes representem cada vez melhor o 
desempenho da empresa. 

 
Como foi originalmente concebido para aplicação em 
organizações privadas, onde o maior objetivo é o retorno 
financeiro, o BSC precisou de ajustes para poder ser utilizado no 
setor público. Isso se justifica pelas características bastante 
particulares das organizações públicas, como o fato de não 
visarem o lucro, a hierarquia rígida e a burocracia por vezes 
excessiva. 
 
Niven (2003) propõe uma aplicação do BSC a organizações 
governamentais ou sem fins lucrativos. Embora semelhante ao 
modelo original, essa adaptação se diferencia por colocar a missão 
no topo do modelo, logo acima da a perspectiva do cliente que 
ganha mais destaque ao trocar de lugar com a perspectiva 
financeira. Isso se deve ao fato de que as administrações privadas 
e públicas têm finalidades diferentes. Enquanto para a primeira o 
mais importante é o retorno financeiro aos acionistas, para a 
segunda o foco principal é o cliente, no caso, a sociedade. 
Figura 2: Balanced Scorecard para organizações públicas e sem 

fins lucrativos (adaptado de Niven, 2003) 
 
Kaplan e Norton (2001 apud Silva 2009) afirmam que o Balanced 
Scorecard pode auxiliar a administração pública na definição de 
sua missão institucional, na comunicação dos resultados atingidos 
aos funcionários e aos cidadãos, além elevar a importância da 

perspectiva do cliente. Silva (2009), ao estudar o trabalho de 
Niven (2003), elencou algumas das dificuldades mais comuns na 
implementação do Balanced Scorecard  em uma organização 
governamental ou sem fins lucrativos, são elas: 

• Dificuldades na medição dos resultados finais; 
• Encarar os resultados alcançados como veículo de punição; 
• Definição da missão; 
• Dificuldade por parte dos cidadãos em entender a obtenção 

de resultados negativos; 
• Legislaturas curtas que interferem na implementação dos 

sistemas; 
• Cultura visa desconfiança nas soluções empresariais; 
• Existência de menor competitividade, o que dificulta a 

introdução de alterações; 
• Limitações técnicas; 
• Limitação da qualificação dos recursos humanos; e 
• Restrições orçamentais 
  
Para Carneiro (2010), o primeiro passo para a implantação do 
BSC é a concepção do mapa estratégico. Ele representa 
graficamente, nas quatro perspectivas do BSC, a relação de causa 
e efeito entre os objetivos estratégicos da organização. De a cordo 
com Niven (2006), os mapas estratégicos são compostos por 
objetivos, metas, medidas e ações, servindo como uma poderosa 
ferramenta de comunicação para transmitir a estratégia aos 
colaboradores. 
 
Relacionando os componentes estratégicos, o mapa explicita o 
caminho a ser seguido para levar a organização de uma situação 
atual para uma outra, relacionada à visão de futuro estabelecida. 
Costa (2006 apud Carneiro, 2010 p. 80) afirma que o mapa 
estratégico também permite à alta administração monitorar o 
cumprimento da estratégia. Apresentamos como exemplo, na 
figura a seguir, o mapa estratégico do Instituto Nacional de 
Tecnologia, mostrando a organização em quatro perspectivas 
estratégicas e as relações de causa e efeito entre elas, além da 
identificação dos objetivos, indicadores e metas. 
Figura 3: Mapa Estratégico do Instituno Nacional de Tecnologia 

Fonte: INT, 2010 

4. IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 
ESTRATÉGICA EM ORGANIZAÇÕES 
PÚBLICAS 
 
Embora muitas mudanças institucionais propostas no Plano de 
Reforma do Estado não tenham sido realizadas, houve um 

“choque cultural” (ABRUCIO, 2007). Os conceitos da gestão por 
resultados, também conhecida como gerencial, se espalharam pelo 
país e é possível encontrar na literatura vários trabalhos que 
tratam da implantação da gestão estratégica na administração 



pública. 
 
Brandão (2008) descreve como o Banco do Brasil reformulou o 
seu método de avaliação do desempenho dos funcionários e 
analisa a percepção dos colaboradores acerca dessa mudança. O 
novo modelo, chamado de Gestão de Desempenho por 
competências (GDP), foi concebido através da integração de 
práticas modernas, como a gestão por competências e o Balanced 
Scorecard, para ser um instrumento dinâmico e estratégico, que 
visa promover a melhoria do desempenho e o desenvolvimento 
profissional. 
 
Segundo o autor, o fato do modelo considerar as necessidades 
organizacionais de desenvolvimento de competências, mesclando 
práticas reconhecidas como modernas e eficazes, aliado à 
avaliação positiva por parte dos funcionários verificada em sua 
pesquisa, levou a empresa a empresa a implementar a GDP em 
todas as suas dependências. Apesar do sucesso apontado, o 
trabalho salienta que o banco precisa dedicar especial atenção a 
fatores como a plataforma tecnológica onde será disponibilizado o 
sistema e a capacitação do seu pessoal para utiliza-lo. Eventuais 
dificuldades de acesso ao sistema ou falta de preparo para usá-lo 
podem desestimular o uso da ferramenta, prejudicando a sua 
eficácia. 
 
No intuito de modernizar a gestão municipal, melhorar as políticas 
públicas e promover maior eficiência no uso dos recursos 
disponíveis, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre decidiu 
implementar um modelo de gestão orientado a resultados com uso 
do BSC. Perdicaris, Formoso Júnior e Nogueira (2009) avaliaram 
essa implantação e, além de salientar os avanços promovidos, 
apontaram os principais desafios e limitações da utilização desse 
sistema de medição em organizações públicas. 
 
Os autores relatam que foi necessário fazer inúmeras adaptações 
na metodologia BSC para adequá-lo à realidade da gestão pública 
municipal, inclusive a adequação das perspectivas, priorizando a 
visão organizacional, o que vai ao encontro do que foi afirmado 
por Niven (2003) em relação à aplicação do modelo em 
organizações governamentais e sem fins lucrativos. Ainda assim 
foi salientada a necessidade de melhorias nessa adaptação. 
 
Dentre os desafios na implantação do BSC na prefeitura de Porto 
Alegre foram destacados o pouco conhecimento acerca  da 
ferramenta por parte dos envolvidos, o que limita seu 
aproveitamento, a baixa qualidade dos indicadores e a existência 
de aspectos políticos não contemplados pelo modelo de medição. 

Ainda na esfera municipal, Teixeira (2008) propôs um modelo de 
mensuração de resultados à Empresa Municipal de Informática do 
Recife (EMPREL). O modelo foi elaborado com base no BSC e, 

por meio de indicadores, o modelo permitiu a verificação do 
processo produtivo de atendimento às demandas, conforme 
demonstrado em estudo de caso.  

Dentre os resultados importantes do trabalho supracitado, se 
destaca a elaboração de um painel de controle, que permite a 
representação gráfica de todos os indicadores. Esse painel, 
representado na figura a seguir, possibilita aos gestores 
acompanhar de forma rápida e simples o desempenho da empresa, 
e avaliar se os objetivos estratégicos estão sendo alcançados.  

Fonte: Teixeira (2008) - Referência Dez/2007 
Figura 4: Painel de Controle do Balanced Scorecard da Emprel 

 
Outro exemplo da adoção de práticas da gestão estratégica na 
administração pública é o Planejamento Estratégico do Tribunal 
de Contas da União (TCU, 2011). Segundo o próprio documento, 
“a primeira versão do Plano Estratégico do Tribunal (PET) foi 
apresentada em 1994. Nessas quase duas décadas, esse marco 
estratégico do TCU sofreu diversas atualizações”. Foi em 2003 
que o Tribunal começou a adotar em seu planejamento 
indicadores de desempenho, sistemas de auto-avaliação, estratégia 
de atuação e valores institucionais. 
  
Em 2005, o modelo de planejamento foi aprimorado mesclando as 
metodologias do gerenciamento por diretrizes, voltado para o 
gerenciamento e a aplicação das ações em âmbito operacional, 
com a do Balanced Scorecard, utilizada para facilitar a elaboração 
e comunicação da estratégia do Tribunal. Visando amadurecer seu 
planejamento  estratégico, a gestão do Tribunal decidiu agregar 
também, no mais recente PET, divulgado em 2011, a análise de 
cenários prospectivos. Com isso a gestão do TCU buscou estudar 
a probabilidade de ocorrência de eventos futuros que pudessem 
impactar seu foco de atuação. 
 
Nota-se, a partir dessa postura do TCU de sempre buscar o 
aprimoramento de sua estratégia, que as diversas ferramentas de 
gestão estratégica utilizadas no setor privado, como o BSC, pode 
funcionar em conjunto, desde que adaptadas à realidade do setor 
público.  
 
Carneiro (2010) relata o caso do choque de gestão realizado no 
Governo do Espírito Santo a partir de 2005, quando foi traçado 
um plano estratégico de longo prazo chamado de Plano de 
Desenvolvimento ES 2025, que definiu metas, projetos 
estruturantes e cenários  para o Espírito Santo em um horizonte de 
20 anos. De acordo com esse planejamento, a visão de futuro do 
estado não restringe o seu desenvolvimento apenas ao aspecto 
econômico, mas avança no sentido de promover a inclusão social 
e a sustentabilidade. 
 
Para colocar em prática o planejamento e alcançar a visão de 
futuro estabelecida,  foi criado um novo modelo de gestão que 
recebeu o nome de Pró-Gestão. A estratégia desse novo modelo é 
baseada em metodologias de Gestão Efetiva de Projetos, que 
busca garantir a execução dos projetos planejados. A autora 
elencou também os principais desafios encontrados na 
implementação do Pró-Gestão (CARNEIRO, 2010): 
a) Ausência de cultura: Muitos dos servidores que estavam à 

frente dos projetos não compreendiam a importância da 
monitoração dos prazos, escopo, riscos e qualidade. Esse 
desafio só foi superado graças ao diálogo, buscando 
conscientizar os envolvidos da importância da gestão de 
projetos, e ao apoio do governador, que tratou o novo modelo 



como prioridade de governo. 
b) Rotina complexa: As demandas cotidianas da administração 

pública impediam a dedicação adequada às questões 
estratégicas. Obstáculo superado com a definição de equipes 
com dedicação exclusiva aos projetos estratégicos do 
governo. 

c) Exposição de fragilidades: Alguns órgãos e secretarias 
ofereceram resistência às mudanças, com o receio de que as 
falhas em sua gestão ficassem explicitas. Com o tempo, ficou 
claro para todos os órgãos que o objetivo principal do Pró-
Gestão não era expor fragilidades, e sim colaborar para o 
sucesso na execução de projetos. 
 

d) Indefinição obre atribuições dos gerentes de projeto: Os 
gerentes, indicados por suas respectivas secretarias, tinham 
profundo conhecimento em diversas áreas como saúde, 
educação, segurança, entre outras, mas conheciam pouco 
sobre a gestão de projetos. Tal dificuldade foi superada 
através da capacitação das equipes envolvidas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A Reforma do Aparelho do Estado, proposta pelo professor e ex-
ministro Bresser, teve um papel muito importante na 
transformação da administração pública ao propor um modelo de 
gestão moderno e focado nas crescentes demandas da sociedade. 
Os conceitos desse novo modelo, também conhecido como 
administração gerencial, foram difundidos, com o tempo, por todo 
o país e, embora ainda não tenham sido plenamente incorporados 
pelas organizações públicas, já produzem exemplos de como a 
adoção da gestão estratégica pode resultar em mais qualidade e 
eficiência nos serviços públicos. 
 
Neste trabalho, após um breve referencial sobre a administração 
pública e elementos da gestão estratégica, foram citados algum 
desses exemplos, dando ênfase aos aspectos que dificultaram a 
implantação da gestão estratégica nas organizações públicas. Toda 
mudança tende a enfrentar resistências e, diante da análise dos 
casos, foi constatado que dentre os principais obstáculos à 
modernização da gestão pública se destaca o aspecto cultural. 
 
Ainda há em muitas organizações, resquícios dos modelos de 
administração patrimonialista e da burocrática. Nos órgãos onde o 
poder está tradicionalmente enraizado e é por vezes distribuído 
por critérios puramente políticos, há uma maior resistência por 
parte dos gestores em modificar o modo como os resultados são 
avaliados. Observa-se também um receio de que reformas 
administrativas tenham objetivo apenas de expor as fragilidades 
da organização e prejudicar a imagem de seus gestores. 
 
A falta de conhecimento acerca da gestão estratégica e de outras 
práticas administrativas modernas, também foi relatada como um 
entrave à implantação das mudanças. Isso revela a necessidade de 
maior capacitação dos servidores e maior disseminação dos 
conceitos e da importância da administração gerencial. Só 
conhecendo  as melhores práticas de gestão e entendendo seus 
benefícios é que a população e os gestores públicos irão se 
convencer da importância de um novo modelo de gestão e se 
engajar na sua implantação. 
 
O planejamento estratégico é apenas o primeiro passo para o 
alcance dos objetivos da organização. Após planejar, é preciso 
comunicar, executar e avaliar periodicamente a estratégia para 

mantê-la alinhada à missão e visão estabelecidas. Segundo a 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM, 2009), mais de 
95% dos funcionários não compreendem a visão de futuro das 
instituições e mais de 85% dos gestores reservam menos de uma 
hora ao mês para discutir a estratégia. 
 
Esse cenário explica porque, em alguns casos, o planejamento 
estratégico não se reflete no alcance dos objetivos, e revela a 
necessidade de um maior envolvimento dos gestores públicos com 
o acompanhamento da estratégia. Executar, manter e acompanhar 
o planejamento estratégico também pode ser considerado um dos 
principais desafios no processo de implantação da gestão 
estratégica. Neste contexto, deve ser considerada a barreira 
tecnológica, pois muitas vezes a avaliação dos resultados e o 
acompanhamento das metas dependem de sistemas que estão 
sujeitos a falhas, indisponibilidade e, na maioria das vezes, 
demanda treinamento de pessoal para sua utilização. 
 
Este trabalho não esgota o tema e sugere a pesquisa e a análise de 
casos de sucesso que relatem as soluções para os desafios aqui 
elencados, as adaptações realizadas em ferramentas de gestão para 
adequá-las ao setor público, dentre outros obstáculos superados na 
implantação da gestão estratégica em organizações públicas. 
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