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RESUMO 

Para eficiência da administração pública municipal, deve-se utilizar ferramentas que 

auxiliem e beneficiem essas organizações, além de proporcionar eficácia e 

efetividade ao serviço público, visto muitas das vezes com uma imagem negativa de 

algo que não funciona. O planejamento torna-se essencial para a gestão pública, 

uma vez que a mesma possui inúmeras dificuldades nos aspectos sociais e na 

destinação dos recursos. Deste modo, este trabalho possui como objetivo realizar 

um estudo de viabilidade para implantar a estrutura adaptada do Balanced 

Scorecard na administração pública municipal, sendo aplicada na Prefeitura 

Municipal de Ibiúna, estado de São Paulo. Os procedimentos metodológicos 

fundamentaram nos objetivos propostos nos documentos do planejamento 

municipal, contendo o Plano Diretor, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, que foram classificados nas perspectivas 

do BSC para o setor público com os objetivos e indicadores. A pesquisa realizada é 

um estudo de caso qualitativo, as informações foram obtidas por meio de pesquisas 

bibliográficas e documentais caracterizadas pela análise de conteúdo e pela 

observação participante. Assim, o resultado apresentado mostra que é viável a 

implantação e futura implementação desta ferramenta para auxiliar na gestão 

pública municipal, além de melhorar os serviços aos munícipes e aos próprios 

servidores públicos. 

Palavras-chave: Gestão pública; Planejamento municipal; Balanced Scorecard; 

Indicadores de desempenho.   



 
 

MORAES, Y. G. S. Feasibility study for implementation of Balanced Scorecard 

in municipal public administration. [Graduation Course in Management]. Instituto 

Federal de São Paulo. São Roque, 2018. 

 

ABSTRACT 

For a municipal public administration efficiency, tools should be used to help and 

improve these organizations, in addiction to propitiate efficacy and effectiveness the 

public service that often has a negative image of something that does not work. The 

planning become an essential for a public administration, because it has many 

difficulties in social and resources allocation’s aspects. This way, this final 

coursework has an objective to realize a study about feasibility to implement an 

adapted structured of Balanced Scorecard in Municipal Public Administration, being 

applied of Ibiúna City hall’s, state of São Paulo. The methodological procedures were 

based in the objectives proposed in the Municipal Planning documents, that there 

are: Master Plan, Plurianual Plan, Law of Budgetary Guidelines and Annual 

Budgetary Law and were classified in the BSC’s  for public sector perspectives with 

the objectives and indicators. The research was a qualitative case study, the 

information was obtained through bibliographical and documental researches 

characterized by content analysis and participant observation. Therefore, the 

presented results shows that is viable to implementation and a future implementation 

this tool to assist in municipal public management to improve the services for 

residents and own publics workers. 

Keywords: Public Management, Municipal Planning, Balanced Scorecard, 

Development Indicators. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta muito utilizada dentre as 

organizações privadas para auxiliar na gestão estratégica. Para Fernandes (2013, p. 

70), este instrumento pode auxiliar na gestão pública, em especial, porque consegue 

designar um elo entre a estratégia estipulada e os indicadores de desempenho da 

organização. 

Ao revelar-se um grupo de indicadores que abordava além do desempenho 

financeiro, também os desempenhos dos aspectos intangíveis, tornou-se um recurso 

muito utilizado pelos administradores. De acordo com os criadores do BSC, Kaplan e 

Norton (1997), o Balanced Scorecard retrata a missão e a estratégia em objetivos e 

medidas, através de quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento. 

Devido à crise política-financeira instalada no país, o uso do planejamento 

estratégico pode ser considerado como uma possível solução aos gestores 

municipais, no sentido de melhorar a utilização dos recursos e proporcionar a maior 

satisfação, e consequentemente, a qualidade na prestação de serviços. Diante 

disso, este trabalho propõe realizar um estudo de viabilidade para a implantação do 

Balanced Scorecard na Prefeitura Municipal de Ibiúna, estado de São Paulo, 

utilizando o Plano Diretor, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), como ferramenta para 

auxiliar a gestão no setor público municipal.  

Conforme Couto et al. (2016, p. 06), na esfera pública, em especial nas 

prefeituras, o planejamento estratégico deve ser adequado as políticas federais, 

estaduais e municipais para que dessa forma obtenha-se efeitos positivos ao 

município e cidadãos satisfeitos. A Secretaria-Geral de Administração (Segedam) do 

Tribunal de Contas da União também utilizou das perspectivas do BSC para tornar 

sua gestão mais eficiente. Segundo Reis et. al. (2007, p. 15), essa ferramenta pode 

ser adaptada e exequível em qualquer entidade pública ou organizações sem fins 

lucrativos para se obter melhores resultados em sua gestão.  

 Sendo o objetivo principal deste trabalho realizar um estudo sobre a 

viabilidade para implantação do Balanced Scorecard na administração pública para 
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auxiliar a gestão e o planejamento municipal, para isso será realizado um estudo de 

caso sobre a Prefeitura Municipal de Ibiúna. Para coleta de dados optou por utilizar o 

método de pesquisa documental, consistindo no estudo dos planejamentos 

municipais (Plano Diretor, PPA, LDO e LOA), disponíveis no Portal da 

Transparência. Utilizando-se da análise de conteúdo para verificação destes 

documentos, conforme Silva; Fossá (2015, p. 02 apud BARDIN, 1979) “ressalta a 

importância do rigor na utilização da análise de conteúdo, a necessidade de 

ultrapassar as incertezas, e descobrir o que é questionado”, pretende-se formular 

um Balanced Scorecard para o município seguindo exemplos apresentados nos 

levantamentos bibliográficos. 

 Vale ressaltar que o assunto exposto no presente trabalho envolve a 

sociedade em geral, tanto as organizações públicas quanto as privadas, pois o 

planejamento é essencial para efetividade e eficiência da administração pública, 

além de proporcionar melhorias com relação aos gastos. 

 A escolha do BSC como ferramenta para este trabalho se deu pela sua 

facilidade de visualização e aplicabilidade, através de suas perspectivas pré-

definidas é possível ter uma visão holística da organização com a elaboração de 

objetivos e indicadores de desempenho para acompanhar se o que está sendo 

realizado está de acordo com o planejado. E com a estruturação do mapa 

estratégico facilita a montagem do BSC, tornando mais clara a estratégia aos 

colaboradores. 

 Além disso, outras ferramentas também podem ser utilizadas como apoio ao 

BSC, como o 5W2H, análise SWOT, entre outras que auxiliarão na gestão 

estratégica da organização. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Serão citados nesse capítulo, as perspectivas do Balanced Scorecard 

segundo alguns autores estudados e como essa ferramenta pode ser adaptada para 

ser utilizada na administração pública, além de abordar como é elaborado o 

planejamento estratégico no setor público, dispondo do Plano Diretor, do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

 

2.1 O BALANCED SCORECARD 

Em 1990, o Balanced Scorecard foi desenvolvido por Robert Kaplan e David 

Norton com intuito de unir em uma só ferramenta quatro perspectivas: Cliente, 

Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento e Financeira. Segundo Niven 

(2005, p. 29) 

“embora tenha sido desenvolvido como um sistema de medição, o Balanced 
Scorecard transformou-se em um sistema de gerenciamento estratégico e 
em uma poderosa ferramenta de comunicação para as empresas que 
implementam integralmente suas múltiplas capacidades.” 

Assim como Kaplan e Norton (1997) também afirmam que a finalidade inicial 

do BSC era a utilização como um sistema de medição de desempenho, porém as 

organizações tornaram-no um sistema de gerenciamento estratégico, e atualmente é 

reconhecido como um sistema de comunicação. 

Sendo um sistema de controle estratégico que não se restringe unicamente 

aos indicadores financeiros, também aborda as medidas não-financeiras para que a 

organização seja observada em todos os aspectos. Para Kaplan e Norton (1997), o 

Balanced Scorecard mantém os indicadores financeiros para análise do resultado 

final do desempenho gerencial e corporativo, entretanto inclui outros indicadores 

intangíveis que buscam a melhora do clima organizacional. Conforme apresenta a 

figura 1, cada perspectiva abordada no BSC possui objetivos a serem atingidos: 
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Figura 1 - Perspectivas básicas do Balanced Scorecard. Adaptado de Kaplan e Norton (1997). 

A partir dessas perspectivas o BSC é elaborado, destacando os indicadores 

que serão utilizados em cada uma delas, as metas que pretendem ser atingidas, e 

principalmente, qual ação a ser desenvolvida para obter os resultados desejados. 

A utilização de mapas estratégicos para a representação do BSC torna-se 

mais fácil seu entendimento, através de relações de causa e efeito sob os 

indicadores de desempenho elaborados com os objetivos estratégicos propostos nas 

perspectivas, além da definição clara da missão e visão da organização. Kaplan e 

Norton (2000, p. 21) definem como: 

“o novo referencial, que chamamos de “mapa estratégico”, é uma 
arquitetura lógica e abrangente para a descrição da estratégia. A ferramenta 
fornece os fundamentos para o projeto de um Balanced Scorecard que seja 
a pedra angular de um novo “sistema gerencial estratégico.” 

Ainda os mesmos autores acreditam que “os mapas estratégicos e o 

Balanced Scorecard fornecem as ferramentas para traduzir declarações estratégicas 

genéricas em hipóteses, objetivos, indicadores e metas especificas” (KAPLAN; 
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NORTON, 2000, p. 87). Ou seja, os mapas auxiliam no alinhamento da estratégia da 

organização conforme os elementos apresentados no planejamento estratégico. 

O BSC foi desenvolvido para utilização em organizações privadas, porém 

devido seu sucesso começou a ser adaptado para as organizações públicas e sem 

fins lucrativos. Conforme Fernandes (2013, p. 69 apud PINTO, 2004), 

“defronte com as necessidades de modernizar a gestão e implantar um 
planejamento estratégico eficiente, a Administração Pública percebeu 
rapidamente que o BSC continuava a figurar como poderoso instrumento de 
gestão para comunicar, implementar e avaliar a execução da estratégia em 
segmentos além da fronteira do setor privado.” 

Corroborando Kaplan e Norton (1997, p. 188), afirmam que 

“embora o foco e a aplicação iniciais do Balanced Scorecard estivessem 
voltados para o setor comercial (privado), a oportunidade de o scorecard 
melhorar a administração de empresas públicas e instituições sem fins 
lucrativos é, no mínimo, maior.” 

“Acredita-se que uma gestão estratégica pública que se reestruture com base 

nos princípios do BSC poderá contribuir para mudança na administração gerencial 

dos órgãos públicos brasileiros” (REIS; COLAUTO; PINHEIRO, 2007, p.03). 

Sobre a estrutura utilizada no BSC, para Niven (2005, p. 357) “o Balanced 

Scorecard foi originalmente criado tendo-se em mente a empresa que busca o lucro 

e sua estrutura básica deve ser modificada para que as organizações do setor 

público o utilizem com totais vantagens.” 

Para a utilização dessa ferramenta na área pública deve-se alterar sua 

formulação, tornando a perspectiva dos clientes como foco principal, já que os 

serviços são oferecidos para a sociedade e quem mantém a máquina pública é a 

própria população através de impostos pagos. Na figura 2 verifica-se a comparação 

entre as estruturas do BSC para cada tipo de organização: 
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Figura 2 - Diferenças entre a estrutura do Balanced Scorecard. Fonte: elaborado pela autora. 

Niven (2005) apresenta as perspectivas básicas do BSC para o setor público, 

como mostra na figura 3 a seguir: 

 

Figura 3 - BSC no setor público. Adaptado de Niven (2005). 
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Sobre as perspectivas do BSC na esfera pública, Kaplan e Norton (2000, p. 

149) afirmam que 

“em geral, as organizações do setor público precisam atender a três 
objetivos de alto nível para cumprir sua missão: criar valor, a custo mínimo, 
promovendo o apoio e o comprometimento contínuos de sua fonte de 
financiamento. A partir daí, o órgão define as metas para os processos 
internos e para o aprendizado e crescimento que a capacitarão a atingir os 
objetivos nessas três perspectivas.” 

Os mapas estratégicos para administração pública municipal podem ser 

baseados no Plano Diretor, para isso são criados indicadores e metas que possam 

identificar e mensurar os objetivos que pretendem ser atingidos conforme o 

planejamento estratégico municipal. 

Assim sendo, o BSC possui como finalidade orientar a gestão da organização 

e quem faz parte da mesma, utilizando de indicadores financeiros e não-financeiros 

para satisfazer os clientes, colaboradores, entre outros stakeholders da empresa. Já 

na administração pública, o BSC tem como intuito reduzir os custos e melhorar a 

eficiência operacional dos serviços para a sociedade. 

Entretanto, para o BSC formulado obter sucesso – tanto nas organizações 

privadas, quanto nas públicas e sem fins lucrativos – ele deve ser monitorado por 

seus criadores, além de atingir todos os níveis organizacionais. Conforme Kaplan e 

Norton (2000, p. 243), 

“em qualquer projeto de Balanced Scorecard, os gerentes precisam definir 
com clareza os indicadores que serão utilizados para orientar e monitorar a 
estratégia no scorecard, e a forma de cálculo dos indicadores a partir de 
dados básicos. Os empregados devem compreender os indicadores com 
clareza, para que suas decisões e ações afetem a estratégia da maneira 
pretendida.” 

    

2.1.1 Perspectiva financeira 

Essa perspectiva corresponde aos objetivos financeiros que devem ser 

adquiridos para que a organização possua êxito em seus procedimentos, ou seja, 

uma das mais importantes perspectivas, já que as empresas privadas têm como 

principal finalidade obter lucro. Segundo Niven (2005, p. 174) 

“as medidas financeiras são um importante componente de qualquer 
Balanced Scorecard. Esses indicadores nos dizem se a implementação e a 
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execução de nossa estratégia estão conduzindo à melhoria dos resultados 
na linha de produção. A maioria das organizações enfoca a medição do 
crescimento, a lucratividade e o valor na perspectiva financeira.” 

Para isso, os indicadores devem apresentar os retornos esperados sobre o 

negócio. De acordo com Kaplan e Norton (1997), os objetivos financeiros 

normalmente estão relacionados à lucratividade – medida, por exemplo, pela receita 

operacional, o retorno sobre o capital empregado ou, mais recentemente, o valor 

econômico agregado. 

Na esfera pública essa perspectiva é tratada de maneira diferente, visto que 

essas organizações não visam resultados financeiros como comprovação final de 

sucesso, mas sim melhorar a sociedade, alçando o desempenho da missão e dos 

clientes, minimizando a influência dos indicadores financeiros (NIVEN, 2005). 

Segundo Oliveira e Izelli (2018, p. 10) “no setor público, é preciso deslocar a 

perspectiva financeira do topo para a base do BSC, vinculando-a ao 

aperfeiçoamento da gestão e às dimensões de avaliação de desempenho.” 

A perspectiva financeira será levada em consideração como um apoio para a 

administração pública, pois dependerá do orçamento proporcionado para garantir a 

prestação de serviços de qualidade para os cidadãos (clientes). De acordo com 

Costa (2015, p. 15),  

“alterando o foco da perspectiva financeira para a perspectiva clientes 
(cidadãos) o BSC muda sua ideia mercadológica, e coloca foco na questão 
do atendimento das necessidades sociais em detrimento do lucro; contudo, 
não se tem clareza sobre sua consistência, pois no caso das prefeituras 
municipais, o principal gargalo são os recursos financeiros, que suportam a 
atuação dos gestores públicos locais, ou seja, sem recursos não tem 
possibilidade de atender as demandas dos cidadãos.” 

 Portanto, a perspectiva financeira se difere nas organizações privadas e 

públicas, sendo abordada como a lucratividade da estratégia escolhida e meta 

dominante para as outras perspectivas na primeira. Para a área pública ela é 

utilizada como base para as demais perspectivas, visto que impacta diretamente na 

operacionalização, sem recursos financeiros/orçamento é impossível o 

funcionamento da organização. 
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2.1.2 Perspectiva dos clientes 

Nesta perspectiva abordada no Balanced Scorecard temos como indicadores 

fundamentais com relação aos clientes: a participação de mercado, a retenção, a 

captação, a satisfação e a lucratividade de clientes. Conforme Kaplan e Norton 

(1997), essa perspectiva configura a missão e a estratégia da organização em 

objetivos específicos de segmentação de clientes e mercados para serem 

comunicados a toda empresa. 

Fernandes (2013, p. 78) aborda o uso do BSC na Administração Pública, 

afirmando que “deve ter sua estrutura centrada nos clientes e na satisfação das suas 

necessidades, o que levará à conquista do objetivo final: o cumprimento da sua 

missão.” 

Na esfera pública essa perspectiva está de acordo com o princípio 

constitucional da impessoalidade, onde nenhum cidadão/cliente pode ser tratado de 

forma diferente dos demais. 

Assim sendo, a perspectiva clientes possui como finalidade identificar os 

segmentos atendidos na organização privada, como também realizar a captação de 

novos e reter os antigos. Para o êxito das organizações públicas e um atendimento 

eficaz e eficiente a população, sua missão está diretamente relacionada a essa 

perspectiva e por isso ela está localizada no topo da estrutura do BSC. 

 

2.1.3 Perspectiva dos processos internos 

Na perspectiva dos processos internos são identificados os processos críticos 

e que devem ser desenvolvidos pela organização para beneficiar os stakeholders 

(acionistas e clientes). Para Niven (2005, p. 174), “a perspectiva dos processos 

internos do Scorecard descreve os principais processos e atividades que ao fim 

orientarão o consumidor e o desempenho financeiro.” 

Na gestão pública essa perspectiva propõe uma melhora na eficiência 

administrativa. Segundo Fernandes (2013, p. 76), 

“para que a Administração Pública amplie seu atendimento às necessidades 
da sociedade, faz-se necessário melhorar a qualidade do gasto público, 
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reduzindo custos, evitando o desperdício e aumentando a produtividade na 
prestação de serviços públicos.” 

 Deste modo, essa perspectiva é incumbida pelos procedimentos 

implementados na organização, valorizando as necessidades de atender os 

objetivos financeiros e dos clientes. Na esfera pública, os processos internos são 

responsáveis pela melhoria dos procedimentos. Conforme afirmam os criadores da 

ferramenta, para esse propósito ser alcançado pelas organizações públicas, 

depende principalmente do desenvolvimento da eficiência, e consequentemente, a 

otimização na aplicação de seus recursos (KAPLAN; NORTON, 2000). 

 

2.1.4 Perspectiva de aprendizagem e crescimento 

Essa perspectiva é considerada a base para obtenção das outras, já que 

depende da força de trabalho dos colaboradores e como eles estão sendo 

desenvolvidos dentro da organização. O uso de indicadores como satisfação, 

produtividade e retenção do funcionário são fundamentais para o monitoramento dos 

resultados a partir dos investimentos realizados. 

O clima organizacional é fundamental para o resultado da empresa, ou seja, 

se os colaboradores estão bem dentro da organização isso corresponde a um ponto 

positivo para ambos os lados. 

Na esfera pública essa perspectiva é a mais complicada para ser 

desenvolvida, devido grande parte dos funcionários serem contratados através de 

concurso público, sua carreira na maioria das vezes fica estagnada, tanto sobre o 

desenvolvimento profissional quanto na questão salarial. 

A estabilidade garantida pelos concursos produziu a famigerada “cultura do 

funcionalismo público”, onde muitos dos servidores possuem um comportamento 

comodista. Indubitavelmente, deve-se propor soluções para essas limitações, 

apresentando possíveis recursos para aumentar a qualificação dos funcionários e 

melhorar os serviços que são disponibilizados a sociedade em prol da eficiência nos 

processos administrativos. 
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2.2 PLANEJAMENTO NO SETOR PÚBLICO 

O planejamento estratégico (PE) formulado tanto nas organizações privadas 

quanto nas públicas, possui como objetivo uma melhoria nos resultados, tornando-

os mais eficazes, eficientes e efetivos. 

Para Erig, et. al. (2009, p. 03), “a falta de um planejamento formal, elaborado 

de forma técnica e politicamente sustentável, contribui para a ineficiência, o 

desperdício e o alto custo dos serviços prestados no âmbito municipal.” 

Segundo Oliveira e Izelli (2018, p. 03),  

“o planejamento estratégico está relacionado ao Plano Plurianual (PPA) que 
contempla as ações governamentais, composto por um conjunto de 
diretrizes, objetivos estratégicos e, programas para estabelecer a defesa de 
uma cidade democrática, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva 
e, sobretudo, com qualidade de vida para os cidadãos.” 

Uma das ferramentas utilizadas para a formulação do PE é o Balanced 

Scorecard, muitas das prefeituras que iniciaram o desenvolvimento do seu 

planejamento fizeram uso de diversas metodologias abordadas na gestão de 

organizações privadas. 

“No setor público, a grande ênfase do BSC está na missão da organização 

que é o retorno social e o atendimento a sociedade, e passa a ser o condutor 

principal de todas as ações” (AFONSO, R. W. et al, 2015, p. 6).Como exemplo há 

alguns Tribunais de Contas Estaduais (TCE) que adotaram a metodologia do BSC 

adaptada para o setor público como modelo de gestão, para estabelecer planos, 

metas e iniciativas estratégicas. Conforme Afonso, R. W.et al, (2015, p. 14) 

“a implantação de melhorias no planejamento e execução orçamentária, a 
modernização estrutural e o investimento em tecnologia, se concretizadas, 
representam um avanço em termos de melhoria da qualidade no serviço 
público prestado aos cidadãos. Além disso, o investimento em tecnologia 
pode facilitar o acesso da sociedade e dos jurisdicionados as atividades do 
Tribunal.” 

Na administração pública, o planejamento estabelecido se dá por meio de 

documentos formais instituídos pela Constituição Federal: o Plano Diretor, o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 
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A principal dificuldade no setor público é alinhar o processo do planejamento 

estratégico com o Plano Plurianual e o orçamento. Além de que o município deve 

seguir metas previstas na Constituição Federal para investimento em saúde e 

educação. Conforme prevê o artigo 212, deve ser aplicado 25%, no mínimo, da 

receita líquida de impostos e transferências para manutenção e desenvolvimento da 

educação, já nos artigos 156, 158 e 159 dispõem que a aplicação de recursos para a 

saúde pública não pode ser inferior a 15% da receita arrecadada pelos impostos. 

Essas metas propostas podem ser além do mínimo estipulado, entretanto nunca 

devem ser inferiores. 

Com isso, o BSC pode auxiliar no controle e acompanhamento das ações 

desenvolvidas, promovendo a integração e o alinhamento do planejamento 

municipal e as metas holísticas da cidade como um todo (ERIG; ANTUNES JÚNIOR; 

RAIMUNDINI, 2009,). Porém, salientado pelos mesmos autores, a mera declaração 

do uso de ferramentas de gestão, especificamente do BSC, não assegura a eficácia 

do processo e a garantia de um serviço público de melhor qualidade. 

 

2.3 PLANO DIRETOR 

Conforme a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 182, § 1º, o plano 

diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 

mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana. 

O Plano Diretor Municipal tem como finalidade orientar o desenvolvimento e o 

crescimento do município, sendo revisto a cada dez anos com a participação da 

população e da câmara de vereadores. Segundo Andrade et. al. (2010), a 

elaboração do plano diretor deve ser participativa para favorecer o estreitamento do 

relacionamento entre poder público e a comunidade. 

A regulamentação do Plano Diretor se deu pela Lei Federal nº 10.257/01, que 

também é denominada de Estatuto das Cidades. De acordo com as diretrizes gerais 

estabelecidas, propende-se a ater os princípios, objetivos e instrumentos da gestão 

pública municipal. 
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Conforme o município estudado, o Plano Diretor de Ibiúna foi estabelecido em 

2006 e teve uma última revisão em 2016. Para a revisão foi aplicado um 

questionário a população – não-obrigatório – para reconhecer as características 

sociais e econômicas de cada indivíduo, os problemas identificados pelos 

munícipes, os serviços que precisavam de melhorias e ações que deveriam ser 

tomadas pelo poder público municipal. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ibiúna, no artigo 162, § 1º, “o 

Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana” (IBIÚNA, 1990).  

Como princípios fundamentais abordados neste documento, tem-se a 

orientação a política de desempenho da cidade, considerando diversos fatores, além 

do incentivo a participação da sociedade nos processos democráticos para 

desenvolvimento do município. Os objetivos gerais do plano são:  

✓ Melhorar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população 

(em todos os âmbitos); 

✓ Proporcionar um desenvolvimento sustentável minimizando as desigualdades 

sociais; 

✓ Preservação dos recursos naturais; 

✓ E ampliação de benefícios sociais para a população. 

Para o planejamento municipal o município foi dividido em cinco regiões 

(Central, Norte, Sul, Leste e Oeste), com intuito de atender as peculiaridades de 

cada uma por meio de planos regionais. 

O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 

Anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades já estabelecidas no Plano 

Diretor, fazendo com que os quatro documentos citados dialoguem entre si para 

uma melhor gestão municipal. 

 

2.4 PLANO PLURIANUAL 

O Plano Plurianual (PPA) previsto no Artigo 165 da Constituição Federal de 

1988, corresponde ao instrumento político utilizado para estabelecer metas e 
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objetivos por quatro anos. Sendo realizado por todas entidades públicas do país, 

estados e municípios, como obrigação de estabelecer um planejamento estratégico 

a ser seguido. Conforme Erig, et. al. (2009, p. 03), 

“o modo com que se concretiza o PE na Administração Pública é o Plano 
Plurianual (PPA). Este caracteriza-se por apresentar programas meramente 
classificatórios, que possam não retratar as reais necessidades da gestão 
governamental. Em muitas situações, o PPA tende a ser utilizado como um 
instrumento/ferramenta de pouca utilidade para o acompanhamento do 
desenvolvimento das políticas de governo.” 

Sendo um planejamento de médio prazo, sua vigência dura do segundo ano 

de mandato até o final do primeiro ano do governo seguinte para promover a 

continuidade administrativa e avaliação do que poderá ser aproveitado do plano 

anterior. 

O PPA aborda as diretrizes, objetivos e metas da gestão pública, também 

apresenta os gastos a serem realizados para esses fins serem atingidos, com o 

intuito de dar mais transparência sobre à aplicação dos recursos e dos resultados 

alcançados. 

O Plano Diretor em conjunto com o Plano Plurianual poderá ser utilizado para 

o alinhamento estratégico da organização pública que pretende implantar o 

Balanced Scorecard em sua administração. 

No Plano Plurianual analisado do município de Ibiúna dispõe a descrição dos 

programas governamentais com objetivo e justificativa, as metas e o custo total 

estimado para cada ação. Durante sua vigência é permitido fazer alterações, 

inclusões e exclusões no plano para o alcance dos melhores resultados na 

administração. Dentre os programas de governo estipulados estão: 

✓ A manutenção e administração das secretarias municipais; 

✓ Melhorias na câmara municipal; 

✓ Modernização na gestão pública; 

✓ Aumento da oferta de vagas no ensino público municipal; 

✓ Incentivos ao turismo, esporte e lazer; 

✓ Melhorias na infraestrutura urbana; 

✓ Desenvolvimento econômico por meio da promoção do comércio e da 

indústria; 
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✓ Entre outras medidas que pretendem ser feitas para melhor atender as 

necessidades da população.  

 

2.5 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

 Além de nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), baseado no 

que foi estabelecido no Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) possui como finalidade destacar as prioridades da administração pública para 

o ano seguinte, já que é feita anualmente. Com isso, permite realizar uma junção 

entre o planejamento de curto prazo (LOA) e o planejamento de médio prazo (PPA). 

A LDO também é utilizada como um regulador sobre as metas estabelecidas 

pelo Plano Plurianual, visto que o PPA está mais ligado ao planejamento estratégico 

e a LDO a formulação de indicadores e ações pretendidas caso seja elaborado o 

BSC. Conforme Couto (2016, p. 08 apud SANTOS, 2001),  

“a LDO é uma lei anual, um elo entre o PPA e a LOA, pois identifica as 
ações que deverão ser priorizadas no exercício seguinte assegurando o 
cumprimento dos Planos Plurianuais, ou seja, sua responsabilidade é 
ajustar as ações do Governo, previstas no PPA, às reais possibilidades de 
caixa.” 

 

2.6 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o planejamento estabelecido em curto 

prazo que especifica quanto e como serão utilizadas as verbas públicas anualmente, 

com uma estimativa das possíveis receitas e despesas. Couto (2016, p. 08 apud 

NASCIMENTO; DEBUS, 2002), discorrem que a LOA constitui o mais importante 

instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública, 

cuja principal finalidade é administrar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas. 

O poder executivo municipal é o responsável pela elaboração da LOA, para 

este planejamento obter êxito, deve-se apresentar em conformidade com as metas e 

objetivos já estabelecidos no PPA, na LDO, e também, com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 A LRF foi criada com intuito de trazer maior transparência ao planejamento e 

a gestão pública. Segundo Couto (2016, p. 09 apud KHAIR, 2000), “essa lei 
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estabelece como condição prévia a participação da população e a realização de 

audiências públicas na elaboração e discussão da LDO e da LOA para que assim, o 

orçamento participativo seja estimulado ampliando a cidadania.” 

 Segundo a Lei Orgânica do município objeto de estudo deste trabalho, em 

seu artigo 124 determina que “a elaboração da Lei Orçamentária Anual e Plurianual 

de investimentos obedecerá às regras estabelecidas na Constituição Federal, na 

Constituição do Estado, nas normas de Direito Financeiro, e nos preceitos desta Lei 

Orgânica” (IBIÚNA, 1990). 

 Essa mesma Lei no artigo 126 apresenta o que a Lei Orçamentária Anual do 

município compreenderá: 

I. “O orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta ou indireta; 

II. O orçamento de investimentos das empresas em que o Município direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgão 
a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos 
instituídos pelo Poder Público” (IBIÚNA, 1990). 
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de um estudo qualitativo, de acordo com Gil (2002), 

possui como finalidade melhorar a compreensão sobre o tema estudado, 

propendendo fatos cotidianos que não podem ser quantificados. 

Quanto aos procedimentos utilizados, primeiramente realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica sobre a ferramenta utilizada – Balanced Scorecard. Conforme 

Lakatos & Marconi (1990, p. 57), esse método compete ao levantamento de dados 

de qualquer pesquisa científica, podendo ser com fontes primárias e secundárias. 

Neste trabalho foram utilizadas fontes secundárias. Buscou-se artigos que 

continham o tema aplicado na administração pública e estudos de casos já 

realizados em prefeituras e instituições públicas.  

Em seguida, optou-se por realizar um estudo de caso na Prefeitura de 

Ibiúna/SP, já que a autora estagiava na organização. De acordo com Yin (2005), o 

estudo de caso surge da necessidade de se compreender fenômenos sociais 

complexos. 

Valendo-se do método de observação participante, segundo Yin (2005), em 

uma categoria especial de observação, cujo pesquisador não é apenas um 

observador passivo, visto que pode, de fato, envolver no caso que está sendo 

estudado. Foram averiguadas possíveis informações levantadas no cotidiano, no 

período em que a autora estagiou na prefeitura do município estudado, para que 

sejam sugeridas melhorias nos serviços prestados e auxilie na formulação dos 

indicadores propostos no BSC. 

Para conhecer o planejamento municipal utilizado realizou-se então a 

pesquisa documental com base em material acessível ao público em geral no Portal 

da Transparência e no site da Câmara Municipal, analisou-se o planejamento do 

município contido no Plano Diretor Municipal, Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Conforme Gil 

(1999), a pesquisa documental torna-se especialmente importante quando o foco do 

estudo demanda muitas informações dispersas no espaço. Assim, o autor destaca 

que a qualidade das fontes precisa de atenção especial para que não haja 

reprodução das informações de forma errada. 
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Assim, para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Os dados coletados foram analisados através da análise categorial. Segundo Silva; 

Fossá (2015, p. 07 apud BARDIN, 1979) “consiste no desmembramento do texto em 

categoriais agrupadas analogicamente”. Nas categorias iniciais temos os objetivos 

proposto no PPA, servindo como direcionador para a formulação do mapa 

estratégico e do BSC. Na figura 4 identifica-se essas categorias como mostradas a 

seguir: 

 

Figura 4 - Categorias iniciais. Fonte: elaborado pela autora. 

 Para refinar a análise dos dados e elaborar de fato o BSC baseado no 

documento proposto, o agrupamento das categoriais resultou nas perspectivas. 

Sendo assim, foi reformulado o modelo de BSC proposto por Kaplan e Norton em 

1990 e adaptado por Niven (2005) para atender a gestão pública, utilizando-se as 

seguintes perspectivas para a administração pública: cidadãos, processos internos, 

aprendizagem e crescimento e orçamento/financeiro, como observa-se na figura 5: 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Aumentar a oferta de vagas no ensino público na modalidade educação 
infantil e fundamental com a construção e reformas de creches, pré-escolas 
e escolas 

2. Auxílio transporte aos universitários 

3. Manutenção da saúde básica e melhorias ambulatorial e hospitalar 

4. Difusão cultural 

5. Incentivo ao turismo, esporte e lazer 

6. Assistência social: proteção social especial a população carente e 
assistência a pessoa com deficiência 

7. Infraestrutura urbana 

8. Desenvolvimento econômico pela promoção da indústria e do comércio 

9. Programa de modernização da administração tributária e gestão dos 
setores sociais básicos para modernização da gestão pública 

10. Reserva de contingência 

11. Promover a administração da câmara 

12. Manutenção do gabinete do prefeito e dependências 

13. Manutenção da secretaria de governo 

14. Manutenção da secretaria de administração 

15. Manutenção da secretaria de finanças 

16. Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) 

17. Manutenção da secretaria de arrecadação 

18. Gestão ambiental do município 

19. Manutenção da secretaria de agricultura 

20. Manutenção do fundo de desenvolvimento rural 

21. Administração da secretaria de saúde 

22. Manutenção da secretaria de habitação 

23. Manutenção da segurança e do trânsito 

24. Urbanismo, transporte e projetos 

25. Serviços funerários e cemitérios para atender a população carente do 
município 
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Figura 5 - Categorias finais (Perspectivas). Fonte: elaborado pela autora. 
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4. RESULTADOS 

 Após a realização da revisão bibliográfica e a análise dos documentos 

pertinentes ao planejamento da prefeitura de Ibiúna, foi possível elaborar o mapa 

estratégico e o Balanced Scorecard do município. 

 

4.1 FORMULAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 

 Posteriormente a análise dos documentos, percebeu a necessidade da 

criação da missão e visão da prefeitura, já que ainda não possuía e para dar início a 

formulação do mapa estratégico e do BSC era necessário. A missão elaborada 

apresenta a seguinte frase: “Proporcionar para os cidadãos o desenvolvimento 

econômico, social e cultural com sustentabilidade, atendendo as necessidades 

através de um trabalho eficiente e eficaz, na busca da qualidade de vida para os 

munícipes”, e a visão: “Trazer ao município uma melhor gestão sustentável para 

beneficiar o atendimento e a qualidade de vida da população”. Ambas frases foram 

formadas a partir dos desígnios propostos nos documentos estudados. 

 Segundo os objetivos destacados no Plano Plurianual do município, foram 

divididos conforme as perspectivas propostas para formulação do BSC: 

cidadãos/sociedade, processos internos, aprendizagem e crescimento e 

orçamento/financeiro.  

Porém, o PPA não trazia nada referente a aprendizagem e crescimento dos 

funcionários, apenas relatava sobre o PASEP (Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público) – um fundo de benefícios criado pela Lei 

Complementar Nº 8 de 1970, com o propósito de disseminar aos servidores públicos 

os benefícios oferecidos aos funcionários da iniciativa privada pelo PIS (Programa 

de Integração Social), onde mais tarde foram unificados tornando o PIS-PASEP – 

ficando perceptível que a adoção deste programa é feita devido sua regulamentação 

na legislação.  

Conforme Herzberg (1966), nota-se que a organização atende apenas os 

fatores higiênicos que não são considerados como motivadores aos servidores 

públicos, sendo necessários apenas para manter um nível razoável de satisfação e 

evitar a insatisfação. Segundo Teck-Hong; Waheed (2011), a motivação é um 
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processo que consiste em atender as necessidades e a satisfação, ou seja, quando 

as necessidades dos colaboradores são atendidas por alguns fatores, a pessoa vai 

exercer um esforço superior, para alcançar os objetivos organizacionais (apud 

ROBBINS, 2001). Com a elaboração do BSC para a prefeitura pretende-se propor 

objetivos que motivem mais os funcionários, fazendo com que haja um retorno 

positivo através da eficiência nos trabalhos realizados. 

Dessa forma, após a leitura de materiais sobre os seguintes municípios: 

Lavras (MG), Londrina (PR), Ipiranga (PR), Criciúma (SC), Porto Alegre (RS), Santos 

Dumont (MG) e até mesmo sobre os Tribunais de Contas Estaduais que já utilizam 

ou pretendem utilizar essa ferramenta foi apresentado possíveis objetivos a serem 

executados. Na figura 6 observa-se a formulação do mapa estratégico conforme os 

objetivos estipulados no PPA e algumas adaptações: 

 

Figura 6 – Mapa estratégico Prefeitura Municipal de Ibiúna. Fonte: elaborado pela autora. 

É possível observar no mapa estratégico que há ligação entre cada um dos 

objetivos propostos nas quatro perspectivas, permitindo explicar a estratégia a ser 

desenvolvida pela organização e identificando como cada objetivo pode colaborar na 

execução dos outros objetivos apresentados. 

MAPA ESTRATÉGICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

MISSÃO

VISÃO

Cidadãos/sociedade
Garantia do ensino público 

de qualidade a todos
Manutenção da saúde básica

Difusão cultural, incentivo 

ao turismo, esporte e lazer

Assistência social a 

população

Infraestrutura 

urbana

Processos internos
Melhorias e manutenção 

das secretarias municipais 

Programa de modernização da 

administração tributária e gestão 

dos setores sociais básicos para 

modernização da gestão pública

Fomentar o 

desenvolvimento 

econômico 

Atendimento 

eficiente e eficaz

Aprendizagem e crescimento Treinamentos Satisfação funcional Benefícios
Incentivos a 

qualificação

Administração 

de 

desempenho

Orçamento/financeiro
Aumentar os recursos 

provenientes do Estado e 

da União

Aumentar a base tributária Reduzir custos
Possuir reserva de 

contingência

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

S

Proporcionar para os cidadãos o desenvolvimento econômico, social e cultural com sustentabilidade, atendendo 

as necessidades através de um trabalho eficiente e eficaz, na busca da qualidade de vida para os munícipes.

Trazer ao município uma melhor gestão sustentável para beneficiar o atendimento e a qualidade de vida da 

população.
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4.2 FORMULAÇÃO DO BALANCED SCORECARD 

Depois de definido os objetivos no mapa estratégico, elaborou-se para cada 

perspectiva os indicadores que pretendem ser atendidos e são indispensáveis para 

formulação do BSC, transformando a estratégia em ação. No quadro 1 tem-se a 

perspectiva cidadãos/sociedade e seus indicadores: 

 

Quadro 1 – Perspectiva cidadãos/sociedade. Fonte: elaborado pela autora. 

 Sendo a perspectiva cidadãos/sociedade que está no topo do BSC da 

administração pública, pretende-se garantir um melhor sistema educacional público 

e de qualidade a todos, diminuindo os índices de analfabetismo no município e 

buscando atingir maiores pontuações no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica).  

Outra preocupação é com a saúde pública, visto que é uma das maiores 

preocupações do país devido o caos que se encontra o SUS (Sistema Único de 

Saúde), propõe-se que a maior porcentagem de cidadãos seja atendida e que para 

os da zona rural possam se consultar nas UBS’s, não precisando se deslocar até 

uma unidade de saúde mais distante, já que mais da metade da população 

ibiunense, em torno de 57%, encontra-se na zona rural.  

Além da avaliação do tempo para o atendimento hospitalar, o que em muito 

dos casos é a maior reclamação por parte da população. Outra forma de avaliar 

Objetivo Indicadores

% de crianças e adolescentes que frequentam as escolas 

municipais, em relação ao total de municípes na mesma idade

IDEB das escolas municipais 

% de analfabetismo no município

% de consultas, exames e procedimentos ofertado aos cidadãos

Nº de bairros que possuem Unidade Básica de Saúde (UBS), em 

relação ao total

Tempo para atendimento hospitalar

% de mortalidade infantil

Quantidade de eventos  culturais e esportivos realizados 

% de cidadãos atendidos por ações de turismo, esporte e lazer, em 

relação ao total

% de famílias carentes no município atendidas, em relação ao total

% de pessoas com deficiência que recebem auxílio e tratamento no 

município

% de estradas rurais e urbanas conservadas, em relação ao total

% de municípes com acesso a água e esgoto

% de municípes com acesso a energia elétrica

% de municípes com acesso a coleta de resíduos

Perspectiva cidadãos/sociedade

Garantia do ensino público de qualidade a todos

Manutenção da saúde básica, melhorias ambulatorial e 

hospitalar

Difusão cultural, incentivo ao turismo, esporte e lazer

Assistência social a população carente e a pessoa com 

deficiência

Melhorias na infraestrutura do município para atender a 

população
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esse objetivo também será através da taxa de mortalidade infantil na cidade para 

estabelecer prioridades e eficiência no sistema. 

A difusão cultural, o incentivo ao esporte, turismo e cultura também é muito 

importante para o município, sendo medido por meio da quantidade de eventos 

proporcionados e também pela porcentagem de cidadãos atendidos por esses 

incentivos. 

A assistência social para a população carente e para as pessoas que 

possuem alguma deficiência é de extrema importância para o gestor público tomar 

conhecimento, demonstrado mediante a taxa de famílias carentes atendidas e de 

pessoas com deficiência que necessitam de ajuda pode-se averiguar se o município 

presta os devidos cuidados e fornece os auxílios necessários para esses munícipes. 

E por último, tem-se um dos principais objetivos, melhorar a infraestrutura 

municipal, mensurada através de porcentagens sobre a conservação das estradas – 

tanto urbanas, quanto rurais -, acesso da população a água, esgoto, energia elétrica 

e coleta de resíduos. Nota-se que esse objetivo possui necessidades básicas a 

serem atendidas pelo poder público para melhorar a qualidade de vida da 

população. 

 Já na perspectiva de processos internos contemplou por sua vez eficiência e 

eficácia nos objetivos como pode-se observar no quadro 2: 

 
 
Quadro 2 – Perspectiva processos internos. Fonte: elaborado pela autora. 

 O primeiro dos objetivos apresentados fundamenta-se nos serviços que a 

prefeitura oferece aos munícipes, onde é feita a solicitação por meio de processo 

administrativo e, assim, encaminhado para a secretaria responsável para então ser 

Objetivo Indicadores

% de processos abertos e deferidos por secretaria

Tempo de resposta aos processos administrativos 

Nº de projetos elaborados para modernização da gestão pública

% de realização das ações de modernização

Nº de empresas que já atuam no município

Nº de alvarás concedidos a empresas

PIB per capita

Quantidade de eventos em estímulo ao empreendedorismo

Capacidade da produção agrícola do município

Tempo de atendimento 

% de processos abertos e atendidos

Programa de modernização da administração tributária 

e gestão dos setores sociais básicos para 

modernização da gestão pública

Perspectiva processos internos

Fomentar o desenvolvimento econômico

Atendimento eficiente e eficaz

Melhorias e manutenção das secretarias municipais para 

atendimento das demandas
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atendido. A porcentagem de processos atendidos indica se os procedimentos 

internos estão funcionando ou não, podendo ser desenvolvidos melhorias para 

atender os pedidos de maneira mais rápida. 

 A modernização da administração pública é um dos principais pontos a serem 

destacados, dependendo dos investimentos realizados em informatização reflete no 

número de projetos elaborados para a modernização e a porcentagem de realização 

dessas ações. O principal intuito da modernização é melhorar a prestação dos 

serviços à população tornando-a mais fácil e menos burocrática. 

 A promoção do desenvolvimento econômico no município é essencial para o 

desenvolvimento local e o aquecimento do mercado, com a abertura de empresas e 

a alta capacidade de produção agrícola trará inúmeros benefícios a cidade, porém 

isso deve ser motivado pelo gestor público, utilizando de estímulos como parcerias, 

eventos, entre outros incentivos que virão a desenvolver o município. 

 Por fim, o atendimento eficiente e eficaz é um dos pilares fundamentais para a 

perspectiva dos processos internos, determinando como é o funcionamento da 

organização e está diretamente ligado a satisfação da população, através dos 

indicadores espera-se que sejam identificadas oportunidades para melhorias dos 

procedimentos realizados e que atendam às reais necessidades dos munícipes. 

 Para a perspectiva de aprendizagem e crescimento definiu-se no quadro 3 os 

seguintes objetivos e indicadores: 

 
 
Quadro 3 – Perspectiva aprendizagem e crescimento. Fonte: elaborado pela autora. 

 Diante do desenvolvimento dos servidores públicos como almeja-se nessa 

perspectiva, a mesma proporciona uma base para que as demais perspectivas 

obtenham êxito. Ou seja, com as capacitações, valorização e satisfação funcional 

realizadas para os servidores assegura-se uma melhoria contínua na prestação de 

Objetivo Indicadores

Treinamentos Nº de capacitações realizadas

Satisfação funcional % de satisfação dos servidores

Benefícios N° de benefícios oferecidos

% de servidores com ensino superior

Nº de instituições de ensino superior que possuem parceria com o 

órgão público

% da meta atingida pelo setor

N° de funcionários que precisam de treinamento

Perspectiva aprendizagem e crescimento

Incentivos a qualificação

Administração de desempenho
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serviços para a sociedade, além de que os treinamentos podem ser utilizados como 

fator motivacional para os colaboradores, visando a valorização, o reconhecimento 

de suas competências e necessidades, deixando de lado aquela visão 

preconceituosa de ineficiência e inoperância dos servidores públicos. 

 O incentivo a qualificação profissional também é um objetivo que ajuda na 

motivação dos funcionários, muitos desses após assumirem seu cargo ficam 

estagnados, devido a estabilidade garantida pelo concurso, com esse incentivo o 

indivíduo poderá ter um melhor desenvolvimento de sua carreira profissional e 

melhorar a prestação de serviços. Além do desenvolvimento das competências 

individuais, fortalecendo a cultura organizacional e agilizando os processos. 

 A administração de desempenho na gestão pública atual é feita pela 

avaliação do estágio probatório dos funcionários, uma ferramenta que não 

proporciona um feedback ao profissional sobre sua atuação, sendo realizada 

independente do desempenho apresentado, a avalição torna-se sempre favorável 

deixando o principal objetivo de lado. A proposta elaborada nessa perspectiva é 

fazer com que cada setor possua um melhor desempenho, sugerindo metas a serem 

cumpridas, além de verificar quais servidores estão com um baixo desempenho e 

propor treinamento aos mesmos. Na Emenda Constitucional nº 19 de 1998 foi 

instituída a possibilidade de demissão por mau desempenho para os servidores, 

entretanto devem ser feitas avaliações periódicas. Contudo, mesmo com a inclusão 

da avaliação de desempenho na legislação, ainda é pouco utilizada na 

administração pública. 

 O quadro 4 dispõe da perspectiva orçamento/financeiro e suas medidas: 

 

Quadro 4 – Perspectiva orçamento/financeiro. Fonte: elaborado pela autora. 

 Os objetivos propostos nessa perspectiva devem possuir uma análise 

criteriosa para não desfavorecer os munícipes, sucedendo em uma oneração 

Objetivo Indicadores

% de arrecadação de ISSQN

% de arrecadação de IPTU

% de arrecadação total municipal

% de inadimplência dos contribuintes

Controlar e reduzir custos % do orçado versus  o realizado 

Possuir reserva de contingência % destinada do LOA para reserva de contingência

Perspectiva orçamento/financeiro

Aumentar os recursos provenientes do Estado e da 

União

Aumentar a base tributária

Nº de projetos e convênios aprovados
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excessiva pelo aumento da base tributária. O aumento dos recursos provenientes do 

Estado e da União é o melhor meio de obtenção de recursos, por isso devem ser 

criados diversos projetos para serem aprovados. Além do controle e a redução dos 

custos também é uma forma de garantir resultados satisfatórios. 

 A reserva de contingência deve ser feita por ser obrigatória conforme disposto 

no LOA, sendo uma garantia caso haja alguma situação imprevista e que não foi 

estabelecida no planejamento orçamentário.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A deficiência ao estabelecer padrões de eficácia na administração pública 

retrata um dos maiores desafios para os gestores. Para superação desta ineficiência 

pode-se utilizar do benchmarking de empresas privadas, como ferramentas de 

gestão utilizadas para fixar objetivos e criar indicadores para acompanhamento, 

adotando um modelo de desempenho eficiente, eficaz e efetivo. 

A utilização do Balanced Scorecard como ferramenta para auxiliar no 

planejamento e controle estratégico, utilizando de indicadores financeiros e não-

financeiros, para aumentar o potencial de organizações privadas, e também 

públicas, como pode-se apresentar neste trabalho. Nesta pesquisa buscou-se 

constatar se a implantação do BSC é viável a Prefeitura do Município de Ibiúna – 

SP, e sendo viável, foram realizadas adaptações a estrutura da ferramenta proposta 

por Kaplan e Norton (1990) e adaptada por Niven (2005).  

Para a construção deste estudo de caso por meio da observação participante, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca da ferramenta e pesquisa documental 

para registro de informações sobre a organização, utilizando-se da análise de 

conteúdo para análise dos dados e formulação do BSC para a prefeitura. 

A partir da definição dos objetivos para cada perspectiva e a elaboração da 

ferramenta, pretende-se apresentá-la aos responsáveis do setor de planejamento e 

gestão do município para que possa auxiliá-los, focando em melhores resultados e 

melhoria nos processos para a população. Sobretudo, para as atividades 

desenvolvidas no âmbito do controle interno, já que a função deste setor é verificar 

se os resultados obtidos foram condizentes com os objetivos propostos, para isso o 

BSC auxiliará na avaliação da execução das metas estipuladas no PPA e na gestão 

orçamentária, baseando-se no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Além disso, o BSC proporciona um controle mais eficiente sobre os objetivos 

propostos no PPA através dos indicadores e das metas sugeridas com fácil 

visualização por meio do mapa estratégico e suas perspectivas. 

Conclui-se que a implantação do Balanced Scorecard é viável pelo ponto de 

vista teórico, já que apresenta inúmeros benefícios a prefeitura, resultando em 
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servidores mais motivados, melhor atendimento, “clientes” (cidadãos/contribuintes) 

mais satisfeitos, e consequentemente, aumento na receita municipal. Contudo, sua 

implantação estaria limitada pelo desconhecimento sobre seus reais objetivos, 

aplicação, realização de revisões periódicas e o que fazer com os resultados 

obtidos. 

O presente tema poderá ser explorado em futuras pesquisas a partir da 

implementação do BSC na prefeitura observando quais os impactos revelados com 

a aplicação da ferramenta, como uma possível base para formulação do próximo 

planejamento municipal, e ainda, como essa melhoria partindo da administração 

pública municipal se agindo em conjunto com outras podem influenciar o Governo 

Estadual e Federal. 
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