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RESUMO 

 

As organizações de um modo geral e em especial as organizações públicas 

vêm ao longo do tempo efetuando seus controles administrativos e financeiros 

utilizando indicadores econômicos amparados nas demonstrações contábeis 

tradicionais. Decorrente da reforma do aparelho do Estado no século vinte, os 

gestores públicos foram desafiados a reduzir custos no serviço público voltando suas 

ações para a eficiência e a qualidade na prestação de serviços públicos à 

sociedade.  A Tecnologia da Informação e Comunicação vem propiciando a 

utilização, por parte da sociedade, de recursos tecnológicos que demonstram a 

transparência dos atos e das  ações realizados pelos gestores públicos. 

 

A pesquisa realizou um diagnóstico no processo de gerenciamento das 

demandas por produtos e serviços de tecnologia da informação providos pela na 

empresa municipal de informática do Recife aos seus usuários e propôs, diante do 

diagnostico, um modelo de gestão por resultados à Diretoria de Negócios e Sistemas 

Corporativos da Emprel, utilizando um sistema de medidas.  

 

Para a proposição do  modelo de mensuração de resultados foram analisados 

o Sistema de Gestão Econômica – GECON e o Sistema de Medidas Balanced 

Scorecard  - BSC que, em nossa avaliação, possibilitam fornecer, aos gestores 

públicos, um conjunto de ferramentas que permitem medir a eficiência de suas 

ações, como também aferir se seus os objetivos sociais estão sendo cumpridos. 

 

Por fim foi realizado um estudo de caso na Emprel para avaliar os efeitos da 

aplicação do modelo de gestão baseado no sistema de medidas indicado. 

 

Palavras-chave: Administração Pública Brasileira; Gestão Pública; Estratégia 

Empresarial; Gestão Econômica – GECON; Balanced Scorecard – BSC; Eficiência 

Governamental. 
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ABSTRACT 

 

Organizations in general and in particular the public comes over time making 

their administrative and financial controls using economic indicators supported in the 

traditional demonstrations Accounting. The reform of the apparatus of the State in the 

twentieth century, the public managers were challenged to reduce costs in the public 

service back its shares to the efficiency and quality in the provision of public services 

to the company. The Information Technology and Communication is providing the 

use by the society, technological resources that demonstrate the transparency of acts 

and actions made by public managers.  

 

The search took a diagnosis in the process of managing demand for products 

and services of information technology provided by the company of Recife municipal 

computer to your users and proposed, before the diagnosis, a model of management 

for results to the Board of Business and Systems Corporate Emprel of using a 

system of measures.  

 

For the proposition of the model of measurement of results were analysed the 

Economic Management System - GECON  and System Measures Balanced 

Scorecard - BSC that, in our assessment, enable supply to the public managers, a 

set of tools that allow you to measure the effectiveness of their actions, but also 

ascertain whether its social goals are being met.  

 

Was conducted a case study in Emprel to evaluate the effects of the implementation 

of the management model based on the system of measures indicated.  

 

Key words: Public Administration Brazilian; Public Management, Business Strategy; 

Economic Management - GECON; Balanced Scorecard - BSC; Governmental 

Efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A Gestão Pública revestida sob a égide do poder Municipal torna-se, a cada 

dia, um desafio para os atores públicos que ocupam os cargos, principalmente pelas 

dificuldades dos recursos financeiros, pela obediência a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, pelas exigências do Estatuto da Cidade e pela pressão da sociedade. 

 

  Os desafios enfrentados atualmente pelos órgãos governamentais são mais 

complexos do que em qualquer outra época, pois nos deparamos com uma 

sociedade altamente exigente em relação à capacidade do Estado de utilizar os 

recursos públicos com moderação. 

 

 O planejamento estratégico é um instrumento de relevância inquestionável 

para a gestão dos Municípios e deve ser utilizado como forma de melhorar a 

qualidade das decisões que, a cada dia exigem do gestor público o máximo de 

racionalidade na alocação dos recursos de modo a extrair maior benefício à 

sociedade. 

 

 Esta pesquisa teve sua linha de trabalho embasada na realidade encontrada 

na EMPREL – Empresa Municipal de Informática do Recife, quando da analise 

efetuada na relação existente com os seus usuários. Foi analisado o processo de 

atendimento a demandas por produtos e serviços produzidos essencialmente pela  

Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC, durante o biênio 2006 / 2007. 

 

Fazer um estudo, na EMPREL, justificou-se pela necessidade da empresa, 

por ser do setor público, obrigatoriamente, ter como razão de ser a sociedade e os 

usuários. A responsabilidade para com a sociedade é muito maior em empresas 

públicas do que nas empresas privadas, onde a satisfação dos usuários é 

perseguida com o objetivo da obtenção de bons resultados financeiros. É essencial a 

identificação das necessidades e expectativas dos usuários com relação à 

organização, justamente para haver um alinhamento da estratégia de negócio. 

 

  A Empresa Municipal de Informática do Recife, conforme constatação 

efetuada pelo pesquisador, não utilizava uma metodologia sistematizada para 

aferição dos seus resultados quando da produção de produtos e serviços para 
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atendimento às demandas de seus usuários, muitas vezes o nível de satisfação e os 

resultados eram aferidos de forma subjetiva, utilizando as percepções de seus 

gestores e dos gestores estratégicos da Administração Municipal.  

 

O ponto focal deste estudo foi propor um modelo de mensuração de 

resultados à EMPREL, com foco da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos, 

utilizando o sistema de medidas que permita aferir por intermédio de indicadores o 

seu processo produtivo de atendimento as demandas e verificar sua aplicação na 

prática.  O estudo poderá servir para empresas com natureza jurídica similar que 

sejam especializadas na prestação de serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC 

 

O Capítulo Um – Fundamentação Teórica – apresenta uma revisão 

bibliográfica com intuito de proporcionar uma revisão teórica, que possibilite 

compreender os conceitos necessários para fundamentação da pesquisa. Foram 

abordados os temas: Gestão da Administração Pública Brasileira, elementos da 

Estratégia Empresarial, Sistema de Gestão Econômica - GECON e o Sistema de 

medidas Balanced Scorecard – BSC. 

 

  O Capítulo Dois – A Empresa Municipal de Informát ica do Recife – 

EMPREL – apresenta a Empresa Municipal de Informática - EMPREL, descrevendo 

o seu papel e sua importância perante o governo municipal e a sociedade. Neste 

capítulo, foi apresentada toda estrutura organizacional, como também o diagnóstico 

realizado quanto ao funcionamento do processo físico-operacional utilizado pela 

Emprel, quando do atendimento as demandas de seus usuários; 

 

  O Capítulo Três – Proposta de um modelo físico-op eracional à Emprel – 

com base na fundamentação teórica e a análise nos processo físico-operacional da 

Emprel, foi proposto uma adequação no processo físico-operacional de modo a 

permitir a utilização de um modelo que permita a gestão por resultados baseado em 

um dos sistemas de medidas estudado. 

 

  O Capítulo Quatro – Estudo de caso sobre o modelo  proposto à Emprel – 

neste capítulo foi realizado um estudo de caso na Empresa Municipal de Informática 
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- Emprel, aplicando o modelo proposto e observando todas as reações e dificuldades 

enfrentadas na implantação do referido modelo. 

 

A metodologia da pesquisa tomou como base a taxonomia apresentada 

Vergara (2006), que a qualifica em relação a dois aspectos:  

 

  Quanto aos fins, a pesquisa foi aplicada e intervencionista. Aplicada porque, é 

fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver um problema concreto, ou 

seja, aumentar a eficiência do processo produtivo atualmente utilizado pela Emprel 

quando da prestação de serviços a seus usuários, não verificamos a existência de 

estudos que abordem a Emprel sob o ponto de vista pelo qual a pesquisa realizou a 

abordagem. Intervencionista, porque objetivou interferir na realidade estudada, para 

modificá-la. Propondo um modelo de mensuração de resultados, que possa ser 

utilizado no processo produtivo de atendimento as demandas dos seus usuários.

   

 

  Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e um estudo de 

caso. Bibliográfica, porque para a fundamentação teórica desta pesquisa foram 

realizadas explorações sobre os seguintes assuntos: histórico da evolução da gestão 

pública brasileira, aspectos legais da administração pública, elementos da estratégia 

empresarial, conceitos do Sistema de Gestão Econômica – GECON, aspectos 

conceituais do GECON, princípios do GECON, modelos de decisão do GECON, 

aspectos históricos do Balanced Scorecard, as operacionalizações da estratégia, as 

quatro perspectivas básicas do Balanced Scorecard, a perspectiva financeira, a 

perspectiva dos clientes, a perspectiva dos processos internos, a perspectiva do 

aprendizado e crescimento, as relações causas e efeitos entre as medidas do 

Balanced Scorecard, os princípios da organização orientada para estratégia, o 

Balanced Scorecard e a administração pública, histórico da Emprel, a estrutura 

organizacional da Emprel. A investigação foi, também, documental, porque buscou 

documentos conservados no interior da Emprel que não tem caráter público como: 

portarias, comunicações internas, ordem de serviços. A investigação foi ainda um 

estudo de caso, porque está circunscrita em uma única instituição governamental. 

   

  O universo da pesquisa de campo foi o corpo gerencial da Emprel, que inclui 

os diretores gerais, as assessorias técnicas, os gerentes de departamentos, os 
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gerentes de serviços, respectivamente, o primeiro, segundo, terceiro e quarto 

escalões gerenciais, perfazendo um total de 20 servidores.  

 

  A amostra da pesquisa foi não probabilística e definida pelo critério de 

acessibilidade, sendo composta por 16 servidores comissionados, representando 

75% do universo dos 20 servidores de cargos comissionados, distribuídos da 

seguinte forma: 100% do universo do primeiro escalão (quatro diretores), 50% do 

universo do segundo escalão (dois assessores das diretorias técnicas), 100% do 

universo do terceiro escalão (nove gerentes de departamentos). 

 

  Os sujeitos da pesquisa foram os diretores e gerentes das diretorias de Infra-

estrutura e de negócios e sistemas corporativos. 

 

A coleta de dados foi feita por intermédio de: 

a) Pesquisas bibliográficas em livros, revistas especializadas, teses e 

dissertações com dados atinentes ao tema, além de consultas realizadas em 

bibliotecas e sítios da internet.  

b) Pesquisa documental nos acervos Emprel, da SEFIN – Secretaria de 

Finanças do Município do Recife e na CMR – Câmara Municipal do Recife. 

Nestes locais, encontramos regulamentos internos, circulares, pareceres, 

decretos, despachos em processos e outros documentos não publicados.  

 

  Os dados coletados foram tratados de forma não estatística, ou seja, foram 

apresentados de forma mais estruturada com suas respectivas análises pertinentes a 

cada caso.  
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CAPÍTULO UM 

 

1. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA  

 

Neste capítulo faremos uma explanação sobre os conceitos necessários para 

fundamentação da pesquisa. Serão abordados os aspectos relacionados à gestão da 

administração pública brasileira, aos elementos da estratégia empresarial, ao 

sistema de Gestão Econômica – GECON e ao sistema de medidas Balanced 

Scorecard – BSC. 

 

1.1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 
1.1.1. Histórico da Evolução da Gestão Pública Bras ileira 

 

Ao realizarmos um estudo histórico da administração pública brasileira, 

verificamos na literatura conhecida, uma evolução em três estágios sucessivos e 

distintos. 

 

Inicialmente encontramos o primeiro estágio denotado de Administração 

Pública Patrimonialista que foi empregado à época do Império e se prolongou até o 

ano de 1930.  

 

De acordo com o Ministério do Planejamento (1995), 

 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma 
extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, 
possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados 
prebendas. A res publica não é diferenciada da res principis. Em 
conseqüência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo 
de administração. No momento em que o capitalismo e a 
democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil 
passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a 
administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável. 

 
 

Segundo Bresser Pereira (1996, p: 7), “‘Patrimonialismo’ significa a 

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

seus bens privados”. Bresser Pereira (1996) considera ainda que as distinções entre 
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esses patrimônios se estabeleceram com o aparecimento da democracia e do 

capitalismo. 

 

Como conseqüência natural desta fase, a administração pública - embora 

mínima - era formada de acordo com a vontade do poder econômico dominante.  Os 

valores da cidadania e da soberania não eram divulgados nesta época. Os serviços 

públicos prestados pelo Estado não atendiam aos anseios da sociedade. 

 

Com a crise de 1929 onde os países do ocidente foram afetados por 

problemas econômicos graves, decorrente da crise da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque, os países periféricos como o Brasil se desestruturaram e deixaram 

transparecer quão era artificial a manutenção da economia. O Governo comprava 

todo o excesso de produção, fazendo com que os produtores não sentissem os 

efeitos da crise, estas intervenções do Governo fizeram com que os estoques 

ficassem abarrotados. Na tentativa de disfarçar a crise o Governo recorre aos 

empréstimos internacionais, que a cada dia eram mais escassos.  

 

A sociedade cobrava, ostensivamente, do Governo a responsabilidade pelo 

desenvolvimento do país, pela decadência do domínio social e econômico da elite 

agrária, pela recessão que assolava o país e pelo alto índice de desemprego. Como 

forma de dar resposta à sociedade o Estado passa a intensificar investimentos nas 

indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias de base, 

objetivando promover o desenvolvimento do país. 

 

Estes redirecionamentos dos investimentos no país fizeram com que o Estado 

se estruturasse e se profissionalizasse para o atingimento dos seus objetivos. Nesta 

reestruturação da gestão pública foi desenvolvido o estágio da Administração Pública 

Burocrática, que surgia para enfrentar os estragos causados pela administração 

patrimonialista. 

 

De acordo com o Ministério do Planejamento (1995), 

 

A Administração Pública Burocrática - Surge na segunda metade do 
século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a 
corrupção e o nepotismo patrimonialista a administração Pública 
Burocrática. Constituem princípios orientadores do seu 
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desenvolvimento a profissionalização, a idéia de carreira, a 
hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o 
poder racional legal. Parte-se de uma desconfiança prévia nos 
administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem 
demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos 
processos, como por exemplo, na admissão de pessoal, nas 
compras e no atendimento a demandas. 
 
 

A caracterização deste modelo de administração é resumida com muita 

objetividade por Bresser Pereira (1996, p: 8) quando relata que:  

 
a estratégia básica adotada pela administração pública burocrática – 
o controle hierárquico e formalista ou legal sobre os procedimentos – 
provou ser inadequado. Esta estratégia talvez pudesse evitar a 
corrupção e o nepotismo, mas era lenta, cara e ineficiente. 

 

Este modelo de administração pública apresentou tantos problemas, que 

foram necessárias várias reformas para ajustá-lo aos anseios da sociedade. Tais 

reformas foram caracterizadas pelo excessivo número de extinções e constituições 

de órgãos e pela criação de organismos paralelos objetivando contornar a rigidez 

burocrática. 

 

A busca constante pela modernização da administração pública pode ser 

observada quando da constituição, em 1970, da Subsecretaria de Modernização e 

Reforma Administrativa – SEMOR do Ministério do Planejamento. A SEMOR foi 

criada com o objetivo de promover revisões constantes da estrutura organizacional 

existente como também proceder à análise de projetos encaminhados pelos órgãos 

públicos, com a finalidade de promover inovações à gestão pública. 

 

Nos anos 80, ocorreu a constituição do Ministério da Desburocratização e do 

Programa Nacional de Desburocratização - PRND, este por sua vez tinha o objetivo 

de revitalizar os organismos do Estado, promover a melhoria e simplificação dos 

processos administrativos e promover a eficiência da máquina pública. 

 

Um das maiores demonstrações da busca por uma maior autonomia para as 

ações estatais se deu, certamente, com o surgimento dos principais marcos legais 

ainda hoje vigentes, da Administração Pública: a Lei 4.320/64 que Estatui Normas 

Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e o Decreto - Lei 200/67 
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que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para 

a Reforma Administrativa. 

 

Estes mandamentos legais podem ser considerados com precursores do 

terceiro e ultimo estágio da administração pública brasileira a Administração Pública 

Gerencial. Nesta, os objetivos governamentais se pautavam sobre a necessidade de 

uma maior moderação à rigidez burocrática.   

 

Segundo o Ministério do Planejamento (1995), 

 

A Administração Pública Gerencial emerge na segunda metade do 
século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções 
econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao desenvolvimento 
tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que 
ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do 
modelo anterior. A eficiência da administração pública - a 
necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, 
tendo o cidadão como beneficiário - torna-se então essencial. A 
reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada 
predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 
prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 
cultura gerencial nas organizações. 

 

De acordo com Bresser Pereira (1996, p: 9) podemos considerar que a 

administração gerencial é “orientada para o cidadão e para obtenção de resultados”, 

afirma ainda que a sua maior finalidade é a de considerar o indivíduo, 

economicamente, como consumidor e, politicamente, como cidadão.  

 

Conforme o Ministério do Planejamento (1995a) a estratégia da administração 

pública gerencial se guiou pelos seguintes objetivos globais: 

 

Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade 
administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando à 
ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos;  
Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, 
reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a 
propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e serviços 
para o mercado para a iniciativa privada;  
Transferir da União para os estados e municípios as ações de 
caráter local: só em casos de emergência cabe a ação direta da 
União;  
Transferir parcialmente da União para os estados as ações de 
caráter regional, de forma a permitir uma maior parceria entre os 
estados e a União. 
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Paula (2005, p. 98) sintetiza que:  

 

o Estado Gerencial enfatiza a boa administração, mas não se 
direciona para superação de contradições e conflitos sociais, 
resultando em um estado distanciado dos problemas políticos que é 
reforçado pela nova administração pública, pois esta não se volta 
para evolução dos sistemas administrativos e deixa de enfrentar 
adequadamente a complexidade e os desafios da dinâmica pública.
  

  

O Estado se volta para atender ao interesse público, incorporando às 

características burocráticas, boas práticas vivenciadas pela área privada, como por 

exemplo: conceito de custos na prestação de serviços e o estabelecimento de metas 

objetivando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade de suas ações.  

 

1.1.2. Aspectos Legais da Administração pública 

 

Podemos constatar que, ao longo dos anos, a administração pública vem 

aprimorando seus dispositivos legais e demonstrando com essas ações, 

responsabilidade e compromisso com o bem público e a sociedade. A seguir 

comentaremos algumas legislações que, segundo as literaturas especializadas, 

constituem-se verdadeiras superações representativas ocorridas na gestão pública 

brasileira. 

 

1.1.2.1. Decreto Lei N° 200/1967 

 

O Decreto-Lei N° 200/1967 que regulamenta a organiz ação da Administração 

Federal e estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa do Estado, foi um dos 

importantes instrumentos legais que nortearam a moderação da rigidez burocrática 

existente no país. Este decreto é considerado como o pioneiro na introdução de 

normas para o gerenciamento do setor público. A estrutura administrativa ganhou 

possibilidade de ser expandida.  O Estado passou a atuar de forma descentralizada 

por intermédio da administração indireta.  

 

No seu art. 5° cria as autarquias, Empresas pública s, Sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. Estes entes tinham como objetivo propiciar 
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ao Estado maior autonomia quanto à prática de seus atos – limitações impostas pelo 

modelo burocrático.    

 

Estabeleceu ainda que as atividades da Administração obedecessem aos 

princípios fundamentais do planejamento, coordenação, descentralização, delegação 

de competência e controle (art. 6º). Com relação ao controle, seria exercido em 

todos os níveis e em todos os órgãos, abrangendo o controle pela chefia 

competente, pelos órgãos próprios de cada sistema e pelos órgãos do sistema de 

contabilidade e auditoria (art. 13º).  

 

Cada Ministério passou a ter sua inspetoria de finanças, como órgão setorial 

do sistema e administração financeira, contabilidade e auditoria, a Inspetoria-Geral 

de Finanças do Ministério da Fazenda era o órgão central (art. 23º). Com relação aos 

custos dos bens e serviços e os resultados da gestão art. 25º, inciso ix, e art. 79º 

estabeleceram que a contabilidade devesse apurar os custos a fim de evidenciar os 

resultados da gestão.  

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado relata, segundo o 

Ministério do Planejamento (1995b), que:  

 

[...] as reformas operadas pelo Decreto-Lei 200/67 não 
desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática 
central, permitindo a coexistência de núcleos de eficiências e 
competência na administração indireta e formas arcaicas e 
ineficientes no plano da administração direta ou central. 

 

As legislações posteriores ao Decreto-Lei N° 200/67  aperfeiçoaram as normas 

regulamentadas quando a reforma administrativa do Estado. 

 

1.1.2.2. Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, por intermédio de seus instrumentos, buscou 

um maior controle dos gastos públicos ao passo em que procurou a excelência na 

gestão dos recursos públicos, estabelecendo com mais clareza o alvo dos controles, 

internos e externos, necessários à gestão pública. Voltou-se fortemente para os 

controles da administração indireta aplicando normas similares às aplicadas aos 
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órgãos da administração direta, com isto, provocou um enrijecimento do aparelho 

estatal.  

 

Todas essas mudanças promovidas pela Constituição de 1988, 

conjuntamente com o Regime Jurídico Único, Lei N° 8 .112 de 11/12/90, que institui o 

regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias, inclusive as 

em regime especial, e das fundações públicas federais, o Governo começou a 

enfrentar dificuldades na implantação de uma gestão baseada no desempenho dos 

servidores, tendo em vista a estabilidade funcional adquirida. 

  

1.1.2.3. Emenda Constitucional N° 19/1998 

 

A emenda constitucional N° 19/1998 que modifica o r egime e dispõe sobre 

princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, 

controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito, 

insere no art. 37 além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, a 

eficiência como um dos princípios a serem obedecidos pelos órgãos da 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Podemos notar que houve a intenção do legislador de garantir que os serviços 

públicos prestados sejam eficientes garantindo que os anseios e as necessidades 

dos cidadãos fossem realizados.  No uso corrente da literatura, a eficiência 

compreende a competência em produzir o máximo com o mínimo de recursos e 

esforços.  

 

Segundo Slomski (2001, p: 306) a eficiência “ diz respeito aos consumo ótimo 

de recursos, dados os volumes de produção e serviços demandados pelo 

mercado(pela população)”.  

 

Reis (2000) afirma que a eficiência será um conceito integrado à 

administração pública, a partir do momento em que um projeto ou uma atividade 

possa ser executado de forma integral, utilizando-se o menor volume de recursos e 

de tempo. 
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Chiavenato (2008, p. 74) entende que a eficiência “significa a utilização 

adequada dos recursos empresariais”. Segundo o autor  a eficiência preocupa-se 

com os meios, com os métodos e procedimentos mais indicados que precisam ser 

devidamente planejados e organizados a fim de assegurar a otimização da utilização 

dos recursos disponíveis.  

 

Di Pietro (2001, p: 83) afirma que:  

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: 
pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente 
público , do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao 
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Admini stração 
Pública , também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 
resultados na prestação do serviço público. (grifos do autor). 

 

Meirelles (2006) à eficiência como sendo uma imposição, um dever inerente a 

toda estrutura da administração pública na realização de suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. Trás ainda que eficiência deva ser 

entendida como o mais moderno princípio da função administrativa, exigindo 

resultados positivos para o serviço público. 

 

Além do princípio da eficiência a Emenda Constitucional 19/1998 trouxe 

alguns disciplinamentos quanto à possibilidade de participação da sociedade na 

administração pública direta e indireta em especial sobre reclamações relativas à 

prestação de serviços públicos, o acesso da sociedade a registros administrativos e 

a informações sobre atos de governo (observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII da 

Constituição Federal), e o disciplinamento da representação quanto ao exercício 

negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Estes 

disciplinamentos estão previstos no parágrafo terceiro do artigo 37, incisos I, II e III 

da Emenda Constitucional 19/98. 

 

A Emenda Constitucional N° 19/98 em seu art. 37, pa rágrafo possibilita a 

ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades 

da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 

firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação 

de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o 
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prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. 

 

No art. 37, inciso dois, a Emenda Constitucional N° 19/98 garante que a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

 

Outra alteração disciplinada pela Emenda Constitucional N° 19/98 foi no caput 

do art. 41 onde altera a estabilidade temporal de dois para três anos, bem como em 

seu parágrafo quarto, determina condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 

finalidade.  

 

O que percebemos é que, com a edição da Emenda Constitucional N° 19/98, 

o legislador procurou alterar os princípios gerais da administração pública, 

possibilitando a retirada de possíveis bloqueios à flexibilização da administração 

pública, dando condições para criação de uma cultura gerencial com propósito de 

melhorar a utilização dos recursos públicos e prestar serviços a sociedade com 

qualidade. 

 

1.1.2.4. Lei Complementar N° 101/2000 – Lei de Resp onsabilidade Fiscal 

 

A Lei Complementar N° 101/00 também conhecida como Lei de 

responsabilidade Fiscal no momento de sua promulgação o país deu sinais de 

amadurecimento político e administrativo.  A Lei impõe um disciplinamento em 

procedimentos realizados no dia-a-dia da Administração Pública, contrariando 

práticas antigas. 

 

Meirelles (2006) resume muito bem quando comenta que na administração 

Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 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. 
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O princípio da eficiência passou a ser uma imposição a ser observada por 

todos os gestores da administração pública. Na realidade, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. Em seu art. 1°, parágrafo primeiro, a Lei define que a responsabilidade 

na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 

riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 

mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

Cruz (2000) observa que uma das inovações trazidas pela Lei Complementar 

N° 101/00, se refere à possibilidade de realizar av aliações da gestão financeira 

tomando por base o acompanhamento do desempenho, mensal, anual e plurianual. 

Comenta ainda que as eventuais ineficiências possam ser imediatamente corrigidas 

bastando apenas que os gestores públicos tenham respeito aos padrões de 

desempenho preestabelecidos. 

 

No caput do artigo 67 da Lei Complementar N° 101/00, atribu i a competência 

para fazer o acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 

operacionalidade da gestão fiscal, ao conselho de gestão fiscal, constituído por 

representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e 

de entidades técnicas representativas da sociedade. Este mesmo artigo 67 em seu 

inciso II orienta a disseminação das boas práticas que resultem em maior eficiência 

na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle 

do endividamento e na transparência da gestão fiscal.  

 

A Lei Complementar N° 101/00 no seu artigo 4°, inci so I, determina que a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO, além de outras normas, estabelece uma norma 

relativa à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do 

orçamento. Esse dispositivo obrigou os gestores públicos a mudarem hábitos do 

cotidiano, pois, necessariamente precisaram dispor de ferramentas de gestão que 

possibilitassem o gerenciamento efetivo dos programas e do acompanhamento dos 
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custos. Segundo Cruz (2000) até a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

o setor público tinha a obrigatoriedade, apenas, de elaborar as demonstrações 

contábeis segundo o disciplinamento da Lei N° 4.320 /64. 

 

Reis (2000) comenta que com a edição da Lei Complementar N° 101/00, a 

questão gerencial tornou-se bem mais evidente. Observa ainda, a possibilidade do 

surgimento de uma contabilidade gerencial para possibilitar o acompanhamento 

desta realidade imposta à administração pública. 

 

Com o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda 

Constitucional N° 19/98, a sociedade passou a exerc er o direito de fiscalizar pari 

passo a execução dos gastos realizados, as aplicações dos recursos públicos em 

todas as esferas de poder, exigindo dos gestores, cada vez mais, a utilização de 

técnicas gerencias que permitam uma administração pública mais eficiente. 
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1.2. ELEMENTOS DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 
1.2.1. Introdução a Estratégia Empresarial 

 
Com a reforma do aparelho do Estado as administrações públicas de um 

modo geral passaram a receber cobranças mais efetivas da sociedade fazendo com 

que as organizações, necessariamente, se orientassem, predominantemente, pelos 

valores da eficiência, da qualidade na prestação de serviços públicos e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial.  

 

Para o alcance deste objetivo as organizações governamentais precisaram 

incorporar práticas organizacionais utilizadas pelas instituições privadas.  

 

Segundo Kaplan e Norton (2000, p. 84),  

 

A estratégia não é (ou não deve ser) um processo gerencial isolado. 
É parte de um contínuo começa, no sentido mais amplo, com a 
missão da organização, que deve ser traduzida para que as ações 
individuais com ela se alinhem e lhe proporcionem apoio. 

 

 

A figura a seguir  apresenta um modelo proposto por Kaplan e Norton (2000) 

que sugere a necessidade do alinhamento da Missão, dos Valores, da Visão e das 

estratégias em um objetivo que são os resultados empresariais a serem alcançados 

pelas organizações. Promovendo um perfeito balanceamento das diversas 

perspectivas, desde a satisfação dos acionistas, do encantamento dos clientes, 

passando pelos processos internos de aprendizado e crescimento até a motivação e 

preparação da força de trabalho.  
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Fonte : Kaplan e Norton (2000, p. 85) 

 

FIGURA 01: Traduzindo a missão em resultados almejados 

 

A seguir estaremos detalhando alguns conceitos descritos na figura 01 para 

possibilitar uma compreensão mais detalhada de cada um deles.  

 

1.2.2. A Missão  

 

Chiavenato (2002) deixa claro que a missão é a razão da existência de uma 

organização e deve responder a três perguntas básicas: Quem somos nós? O que 

fazemos? E por que fazemos o que fazemos?. 

 

O mesmo Chiavenato (2008, p. 245) afirma ainda que a missão da empresa 

“em geral, são poucas palavras que expressam o motivo da existência da empresa, 

sua finalidade e seu papel na sociedade. A missão significa o porquê da existência 

da empresa”.  

 

Missão 
Por que existimos 

Valores Essenciais 
Em que acreditamos 

Visão 
O que queremos ser 

Estratégia 
Nosso plano de jogo 

Balanced Scorecard 
Implementação e foco 

Iniciativas Estratégicas 
O que precisamos fazer 

Objetivos Pessoais 
O que preciso fazer 

Resultados Estratégicos 

Acionistas 
Satisfeitos 

Clientes 
Encantados 

Processos Eficazes Força de trabalho 
Motivada e Preparada 
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Já Rezende (2000, p. 159), afirma que “a missão de uma empresa pode ser 

definida como sua função principal, preferencialmente relatada em uma frase, 

deixando claro por que a empresa existe”. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) evidenciar a declaração da missão, 

disseminar valores e crenças organizacionais promove o aumento da motivação dos 

colaboradores das organizações. 

 

Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 34) “a missão da organização fornece o 

ponto de partida, ao definir por que a organização existe ou como a unidade de 

negócios se enquadra dentro das fronteiras da arquitetura organizacional total.” 

 

Já Niven (2005, p. 90) afirma que “a missão examina a razão de ser de uma 

organização além de simplesmente gerar riqueza para o acionista, e reflete a 

motivação dos funcionários para se engajarem ao trabalho na empresa”. 

 

Toda organização existe para entregar produtos e/ou serviços a seus clientes. 

Os clientes podem ser Internos quando pertencem a mesma organização e Externos 

quando são de fora da organização. Todo processo decisórios deve estar alinhado 

com a missão que deve ser um guia às ações do planejamento estratégico. Cada 

organização cria uma estratégia de conquista e fidelização de seus clientes pois, na 

grande maioria das vezes é mais fácil preservar os atuais clientes que reconquistá-

los. Há uma busca incessante, por parte das organizações, por ter mecanismos que 

monitorem as necessidades grau de satisfação de seus clientes, dificultando sua 

abordagem por outros concorrentes. Abaixo transcrevemos missões de algumas 

entidades públicas brasileiras. 

 

1.2.2.1. Missão da Caixa Econômica Federal  

 
Promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando 

recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando, prioritariamente, no 

fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e 

infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social. 

Fonte : http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp , acesso em 15/03/2008. 
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1.2.2.2. Missão do Banco do Brasil  

 
Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de 

clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a Empresa e 

contribuir para o desenvolvimento do País. 

Fonte : 

http://www.bb.com.br/portalbb/page22,102,2681,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=1508&codigoMenu=1208, 

acesso em 15/03/2008. 

 

1.2.2.3. Missão da Agência Estadual de Tecnologia d a Informação (ATI) 

 
Implementar a política de informática pública, articulando e integrando soluções 

para melhoria da eficiência e efetividade do Governo Estadual e promover a 

qualidade da administração pública estadual através de TI. 

Fonte : http://www2.ati.pe.gov.br/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1149.74, acesso em 15/03/2008. 

 

1.2.2.4. Missão do Serviço Federal de Processamento  de Dados-SERPRO 

 
Prover e integrar soluções em Tecnologia da Informação e Comunicações para o 

êxito da gestão das finanças públicas e da governança do Estado, em benefício da 

sociedade. 

Fonte : http://www.serpro.gov.br/instituicao/quem/componentes , acesso em 15/03/2008 

 

1.2.3. As Crenças e Valores Essenciais 

 
As crenças e os valores empresariais são ideais que orientam e direciona a 

condução das ações nas organizações, o modelo de gestão é influenciado 

diretamente pelos valores, logo, sua comunicação para todas as estruturas da 

empresa torna-se imprescindível e necessária, para que os valores individuais dos 

colaboradores não sobreponham os valores da corporação. Se os valores e crenças 

corporativos não forem perseguidos a organização estará fadada a não alcançar 

seus objetivos estratégicos, logo não exercerá sua missão.  

 

Segundo Chiavenato (2008, p. 247) “os valores são critérios que orientam o 

comportamento das pessoas nas decisões sobre o que é mais importante ou 

prioritário em suas atividades”. 
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De acordo com Kaplan e Norton (2004) os valores das organizações fornecem 

às equipes executivas uma linguagem comum para a discussão da trajetória e das 

prioridades de seus empreendimentos.  

 

Já Niven (2005, p. 96) “os valores são princípios eternos que orientam uma 

organização. Eles representam as convicções mais profundas de uma organização e 

são demonstradas através do comportamento diário de todos os seus funcionários”.  

 

A seguir transcrevemos os valores de algumas entidades públicas brasileiras. 

 

1.2.3.1. Valores da Caixa Econômica Federal  

 
• Direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade 

e dos clientes.  

• Busca permanente de excelência na qualidade de serviços.  

• Equilíbrio financeiro em todos os negócios.  

• Conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade.  

• Respeito e valorização do ser humano 

Fonte : http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp , acesso em 15/03/2008 

 

1.2.3.2. Valores do Banco do Brasil  

 
• Ética e transparência.  

• Compromisso com o desenvolvimento das comunidades e do País. 

• Responsabilidade socioambiental.  

• Excelência e especialização no relacionamento com o cliente.  

• Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe.  

• Ascensão profissional baseada no mérito.  

• Marca como diferencial competitivo. 

• Conservadorismo e proatividade na gestão de riscos. 

• Comprometimento com rentabilidade, eficiência e inovação 

Fonte : 

http://www.bb.com.br/portalbb/page22,102,2641,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=7606&codigoMenu=5569 , 

acesso em 15/03/2008. 
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1.2.3.3. Valores do Serviço Federal de Processament o de Dados -

SERPRO 

• Respeito às pessoas, responsabilidade social e cidadania 

• Integridade profissional e pessoal 

• Orgulho de trabalhar no SERPRO  

• Gosto por desafios  

• Compromisso com resultados. 

• Competência Técnica  

• Confiança e credibilidade. 

• Confidencialidade e segurança das informações. 

Fonte : http://www.serpro.gov.br/instituicao/quem/componentes acesso em 15/03/2008. 

 

1.2.4. A Visão 

 

De acordo com Chiavenato (2002, p. 4) a visão “é percepção global para se 

se situar de modo inteligente em face da realidade. O mesmo Chiavenato (2008, p. 

246) complementa que a visão da empresa é “o que ela pretende ser no futuro no 

curto, médio e longo prazo”.   

 

Segundo Kaplan e Norton (2000, p. 85) “a visão da organização pinta um 

quadro do futuro que ilumina sua trajetória e ajuda os indivíduos a compreender por 

que e como respaldar os esforços da organização”.  

 

Já Niven (2005, p. 103) afirma que:  

 

A visão significa a transição crítica entre a missão indiscutível e os 
valores centrais e o mundo mais vigoroso e dinâmico da estratégia. 
A firmação da visão oferece um panorama geral daquilo que a 
organização, no fim das contas, pretende ser – o que pode levar 5, 
10 ou 15 anos. Esta afirmação não deve ser abstrata, deve exprimir 
uma figura mais fiel possível do estado desejado e também oferecer 
as bases para a formulação de estratégias e objetivos.  

 

 Os gestores têm um papel muito importante em um ambiente estratégico, 

suas ações devem sempre estar alinhadas com a Missão, os Valores e a Visão da 

organização. A seguir relacionamos algumas visões de empresas públicas. 

 



 

 

37 

1.2.4.1. Visão da Caixa Econômica Federal  

 
A CAIXA será referência mundial como banco público integrado, rentável, 

socialmente responsável, eficiente, ágil e com permanente capacidade de 

renovação. 

 

• Manterá a liderança na implementação de políticas públicas e será parceira 

estratégica dos governos estaduais e municipais.  

• Consolidará sua posição como o banco da maioria da população brasileira, 

com relevante presença no segmento de pessoa jurídica e excelente 

relacionamento com seus clientes.  

• Será detentora de alta tecnologia da informação em todos os canais de 

atendimento e se destacará na gestão de pessoas, reconhecidas em seu 

mérito, capacitadas e com desenvolvido espírito público.  

• Manterá relacionamentos sólidos, coesos e inovadores com parceiros 

competentes e de forte compromisso social.  

Fonte : http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp , Acesso em 15/03/2008 

 

1.2.4.2. Visão de Futuro do Banco do Brasil  

 
Sermos o primeiro banco dos brasileiros, no Brasil e no exterior, o melhor banco para 

se trabalhar e referência em desempenho, negócios sustentáveis e responsabilidade 

socioambiental.  

Fonte : 

http://www.bb.com.br/portalbb/page22,102,2640,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=7605&codigoMenu=5568  , 

acesso em 15/03/2008. 

 

1.2.4.3. Visão do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 

 
Líder em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações para realização 

das Políticas Públicas 

Fonte : http://www.serpro.gov.br/instituicao/quem/componentes acesso em 15/03/2008. 
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1.2.5. A Estratégia 

 
De acordo com Chiavenato (2008, p. 222) “a estratégia empresarial constitui 

uma dos aspectos mais sofisticados e complicados de toda a literatura 

administrativa, compõe o elemento integrador e direcionador de todas as ações da 

empresa”.  

  

De acordo com Oliveira (1998. p. 21)  

 

a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente os 
recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a 
minimização dos problemas e a maximização das oportunidades do 
ambiente da empresa. 

 

Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 34)  

 

A estratégia não é um processo gerencial isolado; é uma das etapas 
de um processo contínuo lógico que movimenta toda a organização 
desde a declaração de missão de alto nível até o trabalho executado 
pelos empregados da linha de frente e de suporte. 

 

Os mesmos Kaplan e Norton (2000) afirmam que quanto mais disciplinado for 

o processo de descrição da estratégia, mais chances teremos de obter uma 

implementação bem sucedida.  

 

A estratégia organizacional permite definir, claramente, a forma desejada para 

realizar o relacionamento com os clientes, ou seja, o “COMO” produzir e distribuir os 

produtos e serviços respeitando as diretrizes da Missão, dos Valores e da Visão.  

 

A estratégia também define como os processos internos devem ser 

realizados, permitindo que cada um dos seus colaboradores reconheça seu papel 

dentro de cada um dos processos. É possível a alocação competente das pessoas 

nos postos de trabalho, usando como premissa o alinhamento do perfil 

comportamental e como meta a conformidade nos conhecimentos técnicos.  

 

Chiavenato (2004) afirma que o conceito de estratégia baseia-se em quatro 

aspectos básicos, a seguir adaptamos graficamente na figura 02, os aspectos 

segundo o autor. 
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Fonte : Elaboração própria 

 

FIGURA 02:  Os aspectos básicos da Estratégia 

 

Podemos notar nos quatro aspectos, relacionados na figura 02, que a alta 

direção da empresa precisa assumir a responsabilidade da condução da gestão da 

estratégia da empresa sob pena de insucesso em sua realização. As decisões que 

precisão ser tomadas pode afetar o curso da empresa no futuro. Os planos táticos e 

operacionais devem produzir uma integração empresarial entre as diversas 

estruturas da organização produzindo periodicamente insumos para convalidar as 

decisões gerenciais tomadas a partir das estratégicas estabelecidas. 

  

Segundo Kaplan e Norton (2000) o maior problema enfrentado pelos gestores 

quando vão conceber as estratégias não está na sua elaboração, mas, em sua 

aplicação. De acordo com os autores menos de 10% das estratégias formuladas com 

eficácia são implementadas com êxito.   

 

Niven (2005, p. 13) comentando o percentual indicado pelos autores do 

parágrafo anterior, acrescenta em sua interpretação quatro barreiras que contribuem 

para o insucesso da implantação das estratégias organizacionais.  

 

A figura abaixo ilustra graficamente as quatro barreiras à execução da 

Estratégia. 

É definida e formulada na cúpula da organização  

Envolve a 
organizaçã
o como um 

todo 
integrado  

Sua execução requer desdobramentos em planos tático s e esses, 
em planos operacionais  

 
ESTRATÉGIA 

Está 
centrada 
no futuro  
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Fonte : Niven (2005, p. 12) – Com adaptações 

 

FIGURA 03: As Barreiras à Implementação da Estratégia 

 

A primeira barreira é a barreira de visão, nesta a grande maioria dos 

funcionários não entende a estratégia da organização, ou seja, o processo de 

comunicação é insuficiente.  

 

A segunda barreira é a barreira humana, onde a empresa não sinaliza aos 

funcionários os ganhos financeiros que todos terão com a aplicação da estratégia, ou 

seja, por falta de estímulo financeiro não há engajamento dos colaboradores. 

 

 A terceira barreira é a barreira gerencial, nela os executivos passam a maioria 

do tempo realizando atividades operacionais relegando ao segundo plano o 

acompanhamento da aplicação da estratégia, ou seja, falta foco na condução. 

 

A quarta e última barreira é a barreira dos recursos, onde os executivos não 

vinculam orçamento à estratégia, ou seja, sem orçamento suficiente a implantação 

da estratégia fica comprometida.  

 

Apenas 10% das empresas 
executam sua estratégia 

Barreira da 
Visão 

Apenas 5% da 
força de trabalho 
entendem a 
estratégia 

Barreira 
Humana 

Apenas 25% 
dos gestores 
recebem 
incentivos 
vinculados às 
estratégias 

Barreira 
Gerencial 

85% dos altos 
executivos 
gastam menos 
de uma hora 
por mês 
discutindo a 
estratégia  

Barreira dos 
Recursos 

60% das 
organizações 
não vinculam a 
estratégia ao 
orçamento 

Barreiras à Execução da Estratégia 
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1.2.6. O Planejamento Estratégico 

 

Um dos principais e primeiros instrumentos de gestão de uma organização é o 

seu Planejamento Estratégico, que tem como principais produtos as Definições 

Estratégicas (Missão; Visão; Valores) e o Plano de Ação (Objetivos Estratégicos; 

Programas; Ações; Metas). 

 

Na construção do Planejamento há uma avaliação dos cenários, em várias 

perspectivas, externas e internas, onde uma aparente simples decisão pode mudar 

drasticamente o posicionamento da Instituição Podemos encontrar várias definições 

para o Planejamento Estratégico. 

 

 Para Fishmann e Almeida (1991, p. 25),  

 

planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, através 
da análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das 
suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para 
o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, 
estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir 
para aproveitar as oportunidades e reduzir riscos. 
 
 

Já Oliveira (1997, p. 43) afirma que "o planejamento estratégico relaciona-se 

com objetivos de longo prazo e com maneiras e ações para alcançá-los que afetam a 

empresa como um todo”.   

 

O mesmo Oliveira (1997) ressalta que podemos distinguir o planejamento  em 

três tipos: Estratégico, Tático e Operacional. A figura 04 ilustra a relação entre os 

níveis de decisão e os tipos de planejamento. 
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Fonte : Oliveira (1997, p. 43) – com adaptações 

 

FIGURA 04: Níveis de decisão e tipos de planejamento. 

 

Almeida (2001, p. 13) adiciona o caráter de "ordenação das idéias e das 

pessoas, de forma a criar uma visão do caminho que se deve seguir". 

 

Segundo Kotler (1992, p. 63) “planejamento estratégico é definido como o 

processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os 

objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. 

 

De acordo com Oliveira (1997, p. 60) por intermédio do planejamento 

estratégico, a empresa espera: 

 

a) Conhecer e melhor utilizar seus pontos fortes. Ponto Forte  é a 
diferenciação conseguida pela empresa que lhe proporciona uma 
vantagem operacional no ambiente empresarial (variável 
controlada). 
b) Conhecer e eliminar ou adequar seus pontos fracos. Ponto 
Fraco é uma situação inadequada da empresa que lhe proporciona 
uma desvantagem operacional no ambiente empresarial (variável 
controlável). 
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c) Conhecer e usufruir as oportunidades externas. 
Oportunidades é a força ambiental incontrolável pela empresa, que 
pode favorecer a sua ação estratégia, desde que conhecida e 
aproveitada satisfatoriamente enquanto perdura. 
d) Conhecer e evitar as ameaças externas. Ameaças é a força 
ambiental incontrolável pela empresa, que cria obstáculo à sua ação 
estratégica, mas que poderá ou não ser evitada desde que 
conhecida em tempo hábil. 

 

 

1.2.7. A Gestão por Resultados 

 

A necessidade de mesurar resultados pelas organizações públicas e privadas, 

se apresentam com um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores das 

organizações.  A gestão baseada nos resultados possibilita o acompanhamento 

efetivo da realização de suas metas e de seus objetivos estratégicos através da 

utilização de um painel corporativo que traduza seus desempenhos em resultados. 

Segundo Chiavenato (2008, p. 260) 

há uma diferença enorme entre desempenho e resultado. O 
desempenho consiste no caminho, no meio, na maneira como a 
empresa se comporta. O resultado, na conseqüência do 
desempenho, ou seja, naquilo que a empresa entrega no final de 
suas operações.  
 
 

Os gestores públicos para alcançarem eficiência em suas ações, necessitam 

comparar os resultados obtidos com os recursos utilizados. Para que os resultados 

sejam obtidos se faz necessário a elaboração de planejamento estratégico, com a 

definição clara da missão, visão, valores, objetivos estratégicos, metas e ações da 

organização. Se houver a correta determinação dos objetivos e das metas a serem 

alcançadas a eficácia organizacional será atingida. 
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1.3. O SISTEMA DE GESTÃO ECONÔMICA – GECON 

 
1.3.1. Introdução ao GECON 

 
O sistema de Gestão Econômica - GECON tem como um de seus principais 

processos a simulação de alternativas para o apoio à tomada de decisões. O 

GECON é um modelo conceitual de gestão baseada em resultados econômicos, que 

tem sido desenvolvido com o apoio da FIPECAFI, uma fundação de apoio 

institucional ao Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, sob a 

orientação do Prof. Dr. Armando Catelli, com o auxílio do Prof. Dr. Reinaldo 

Guerreiro. 

 

1.3.2. Entendendo o GECON 

 

1.3.2.1. Definições do GECON 

 

O sistema de Gestão Econômica - GECON é um padrão gerencial compatível 

com as necessidades de uma gestão empresarial e objetiva à efetividade nas ações 

empresariais e a melhoria da produtividade nas atividades operacionais da empresa.   

Catelli (2001) afirma que o GECON – Gestão econômica, significa 

administração por resultados e objetiva a otimização dos resultados por meio da 

melhoria da produtividade e de eficiência operacionais e é inteiramente voltado para 

a eficácia empresarial, cuja concretização se verifica pela otimização do resultado 

econômico. 

De acordo com Pereira (2001, p. 69) “o modelo de gestão econômica é um 

modelo gerencial baseado em resultados econômicos, que busca a excelência 

empresarial e a otimização do resultado econômico da empresa”. 

 

Segundo Catelli, Pereira e Vasconcelos (2001, p. 136) o Modelo de Gestão 

Econômica – GECON pode ser definido como:  

 

um modelo para o gerenciamento de organizações por resultados 
econômicos. Foi desenvolvido com base em levantamentos e 
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estudos das necessidades da gestão, visando atender os modelos 
decisórios utilizados pelos gestores na tomada de decisões. 

 

O GECON se utiliza da constatação de que o lucro econômico é a melhor 

medida de eficácia da empresa, disso decorre a necessidade das organizações 

elaborarem modelos próprios de gestão, decisão, mensuração e informação, todos 

interligados e integrados de acordo com a visão sistêmica. 

Segundo Catelli (2001, p.30) uma preocupação básica do sistema de gestão 

econômica – GECON é: 

 

espelhar em termos econômico-financeiros o que ocorre nas 
atividades operacionais da empresa. O sistema é decomposto em 
diversos módulos, tais como Vendas, Produção, Compras, 
Manutenção, Investimento, Finanças, Serviços de Apoio, 
Estocagem, etc. 

 
 

Já Catelli et alii (2001, p.288) entendem que,  

 

no sistema de gestão econômica o foco centra-se em resultados, 
devem ser adequadamente mensurados não só os custos , mas 
também os benefícios gerados nas transações , eventos e 
atividades. O sistema GECON parte da premissa que os eventos 
não geram somente custos, mas também resultados (receitas menos 
custos). 

 

e conclui que “a informação somente do custo é pobre para a finalidade de tomada 

de decisão”.  

 

1.3.2.2. Princípios de Gestão do GECON 

 
Catelli (2001, p.30) relata que o GECON adota um modelo de gestão 

diferenciado em relação aos modelos existentes. Abaixo transcrevemos alguns dos 

princípios utilizados em sua estruturação, segundo o autor: 

 
• a eficácia da empresa é a função da eficácia das áreas.  O 

resultado da empresa é igual a soma do resultado das áreas; 
• As áreas somente são debitadas/creditadas por eventos sobre os 

quais tenham responsabilidades, as eficiências/ineficiências não 
são transferíveis para outras áreas e nem repassadas aos 
produtos e serviços ; 
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• As áreas tratadas como empresas, seus gestores como os 
respectivos “donos” [...]; 

• A função/Missão definida para cada uma das áreas [...] é a base 
para avaliação da gestão e, principalmente um implementador da 
eficácia da empresa [...] 

• Os resultados das decisões financeiras tomadas pelos diversos 
gestores operacionais [...] são imputados às áreas respectivas, 
separadamente dos resultados das decisões operacionais; 

• A área financeira é o “banco” interno financiando/captando os 
recursos requeridos/gerados pelas áreas. Seu resultado decorrerá 
do valor de seus serviços menos os custos financeiros 
efetivamente incorridos. 

 

 

1.3.2.3. Benefícios do GECON 

 

O sistema de informação do modelo GECON está fundamentado em critérios 

que atendem às necessidades informativas dos diversos gestores da empresa para o 

seu específico processo de tomada de decisões, fato que impulsiona as diversas 

áreas a implementarem ações que otimizem o resultado global da empresa. 

 

Catelli (2001, p. 32) relata que  

 

os benefícios gerados pelo sistema são inúmeros, principalmente 
pela consistência, confiabilidade e oportunidade das informações, 
que permitem maior nível de delegação de autoridade sem perda de 
controle. 

 

Os gestores passam a ser avaliados por sua contribuição efetiva para a 

empresa e por parâmetros lógicos obtidos das variáveis que estão sob sua esfera de 

ação. 

 
1.3.2.4. Premissas do GECON 

 

Uma das premissas do GECON é a mensuração do resultado econômico, 

Pereira (2001, p. 72) destaca que “o resultado econômico representa o incremento 

da riqueza da empresa, de seu patrimônio ou de seu valor”, o mesmo autor 

complementa que o resultado econômico de uma empresa “pode ser entendido 

como variação positiva de sua riqueza entre dois momentos. Isto é, refere-se ao 

incremento de sua riqueza e espelha, portanto, o aumento de seu patrimônio, em 

determinado período.”. 



 

 

47 

Conforme Catelli (2001, p. 31), 

 

o modelo GECON estrutura-se com base em um entendimento da 
missão da empresa, do conjunto de crenças e valores da 
organização, da estrutura organizacional, da realidade operacional e 
das características dos gestores empresariais. Com base nesse 
entendimento, o modelo orienta uma seqüência de etapas do 
processo de gestão Empresarial e materializa os diversos impactos 
dos subsistemas empresariais no sistema de informações gerenciais 
com solução em processamento de dados.  

 

De acordo com Parisi (2001, p. 279) a implantação do modelo de gestão 

proposta pelo GECON ocorre quando a empresa incorpora as seguintes definições, 

crenças e valores: 

 
a) os eventos operacionais e seus reflexos físicos e 

comportamentais impactam o resultado econômico dos 
empreendimentos; 

b) o resultado econômico é o melhor indicador da eficácia 
organizacional; 

c) os resultados econômicos podem e devem ser corretamente 
apurados; 

d) as entidades/empreendimentos devem visar a obtenção de 
resultados econômicos – as públicas e filantrópicas, resultado 
zero; 

e) a obtenção do resultado econômico objetivado significa que a 
entidade conseguiu adequada coordenação de suas atividades 
internas, interação com segmento de negócios em que atua e o 
atendimento das necessidades dos consumidores/sociedade; 

f) os gestores têm por missão obter a eficácia das entidades que 
representam por meio do atingimento do melhor resultado 
econômico possível; 

g) à controladoria compete principalmente a otimização do 
resultado global do empreendimento em sua totalidade, tendo 
em vista que a otimização do resultado das partes dificilmente 
conduzirá à otimização do todo; 

h) a controladoria pode ser entendida como um órgão 
administrativo comprometido com a identificação, mensuração, 
informação e gestão dos eventos econômicos que impactam 
uma entidade. 

 
 

Diante dessas premissas fica evidenciado que o modelo GECON é 

totalmente baseado na gestão por resultados econômicos. Temos que levar em 

conta o processo de eficiência, eficácia, satisfação, desenvolvimento e produtividade 

da empresa. Para tanto, se faz necessário a interligação de todos os sistemas que 

contribuem para execução das atividades empresariais. 
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Observamos que o modelo GECON ressalta a necessidade de incorporar nos 

processos organizacionais a eficácia objetivando o atingimento da sua missão, de 

sua visão e de sues objetivos estratégicos e conseqüentemente seus resultados 

econômicos.  

 

No prefácio de Nakagawa (1993, p: 09), Catelli constata que: 

 
[.] a eficácia de uma organização realiza-se pelo cumprimento de 
sua missão e, concomitantemente, pela garantia de sua 
sobrevivência. Existem níveis de eficácia, o que implica considerar a 
necessidade de sua otimização.  
[...] A otimização da eficácia depende da implementação de ações 
sinérgicas que tanto favoreçam a empresa, como as entidades que 
compõem o ambiente, como as que promovem a produtividade, 
eficiência, adaptabilidade do processo decisório, desenvolvimento 
etc. A avaliação da eficácia, considerando-se as diferenças entre a 
natureza e o impacto desses diferentes fatores, é praticamente 
impossível; todavia, pode-se perceber sua influência na formação do 
resultado econômico / lucro. 
 

 
Na linha dos autores que tratam da eficácia empresarial, Nakagawa (1993, 

p.29) complementa que a eficácia “está associada diretamente com a idéia de 

‘resultados’ e ‘produtos’ decorrentes da atividade principal de uma empresa”. 

 

A figura abaixo demonstra claramente o sistema de gestão proposto pelo 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Catelli et alii (2001, p. 294) 
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FIGURA 05: Sistema de Gestão. Eficácia. Resultado. 

 

Diante do desafio de tomar decisões nas diversas fases dos processos de 

gestão das organizações Catelli et alii (2001), estabelecem um conjunto de etapas 

seqüenciadas que compõem o processo de gestão. Essas etapas iniciam-se com a 

definição da missão, das crenças e dos valores empresariais decorrentes do 

planejamento estratégico, passando pelas ações de curto, médio e longo prazo.  

 

Os mesmos Catelli et alii (2001, p. 288) empregam os seguintes conceitos 

no processo de mensuração de resultados:  

 
• resultados temporais/ conjunturais;  
• custos correntes à vista; 
• valor de mercado;  
• equivalência de capitais;  
• reconhecimento de ganhos pela valorização dos ativos;  
• reconhecimento de receita pela produção de bens e serviços; 

depreciação econômica;  
• moeda constante;  
• Custeio Variável;  
• margem de contribuição;  
• resultados econômicos operacionais;  
• resultados econômicos financeiros;  
• preços de transferência; custo de oportunidade; orçamento 

(original, corrigido, ajustado); realizado (em nível do padrão e 
efetivo);  

• variações (inflação, ajuste do plano, volume, eficiência);  
• custos controláveis versus não controláveis;  
• centro de resultado, centro de investimento; custos fixos 

identificáveis; 
• goodwill;  
• controlabilidade. 

 
 

Podemos observar diante das premissas ora ressaltadas que o processo de 

mensuração de resultados, utilizando o modelo de gestão econômica – GECON 

obriga os gestores a conhecer a realidade operacional da organização, como 

também as interações das operações entre os diversos subsistemas utilizados. Este 

conhecimento possibilitará escolher a melhor maneira de materializar as ações. 
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1.3.2.5. Modelo de Mensuração do GECON 

Conforme nosso entendimento, o modelo de mensuração de resultados do 

GECON aborda a realidade das organizações explorando os eventos em um nível de 

detalhamento que possibilita a obtenção do resultado econômico. Além do cuidado 

com a forma de calcular e representar os eventos, o sistema de gestão econômica 

estratifica suas representações considerando as diversas áreas, que se deseja 

exercer um controle gerencial, dentro da empresa.  

Para viabilizar a obtenção dos resultados econômicos a partir dos eventos 

ocorridos na organização Parisi e Nobre (2001, p. 112) assumem as seguintes 

premissas: 

• a empresa está em constante interação com o ambiente 
externo, sendo impactada pelo comportamento das variáveis 
ambientais por meio dos eventos econômicos; 

• os gestores da empresa são competentes e estão 
interessados na busca dos melhores resultados para a 
empresa cumprir sua missão e ter continuidade; 

• os acionistas da empresa interagem , de forma direta ou 
indireta, com os gestores, delegando poderes e cobrando 
desempenho; 

• os modelos de decisão devem refletir a realidade físico-
operacional em termos econômicos; 

• o sistema de informações deve gerar informações com base 
nos modelos de decisão dos gestores. 

 

Segundo Parisi e Nobre (2001, p. 113) podemos entender que o evento como:  

um conjunto de transações , cujos atributos lhe dão forma e 
consistência, ou seja, um conjunto de transações da mesma 
natureza ou classe que pode envolver uma ou mais entidades e 
estar relacionado com um produto, com um serviço, ou ainda com 
um lote de produtos e/ou com o centro de responsabilidade que o 
causou. 

Os mesmos Parisi e Nobre (2001, p. 125) afirmam que os modelos de gestão 

“fornecem um conjunto consistente, coerente e harmônico de princípios, que deve 

ser obrigatoriamente contemplado na gestão por resultado.”.   

 

Para que os gestores possam tomar as decisões que irão influenciar nos 

resultados atingidos pela organização, se faz necessário a utilização de um modelo 
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de decisão. Estes modelos segundo Parisi e Nobre (2001, p. 125) podem ser 

caracterizados a partir das seguintes diretrizes básicas: 

 

• O modelo de decisão deve incorporar os aspectos 
comportamentais estabelecidos pelas crenças e valores do 
subsistema institucional da empresa, caracterizados e 
definidos no modelo de gestão [...]; 

• O modelo de decisão deve incorporar um componente 
racional, o qual é fundamentado na necessidade de 
obtenção de resultados econômicos [...]; 

• O resultado econômico é visto como a melhor medida da 
eficácia empresarial, sendo que o desempenho dos 
gestores é avaliado pelo resultado econômico que atingem, 
em relação ao previamente estabelecidos. [...]; 

• O modelo de decisão deve ser único, devendo ter como 
pressuposto o método de custeio variável, apurar as 
margens de contribuições em função dos aspectos 
econômicos e financeiros dos eventos e em conformidade 
com o processo físico-operacional, e estar harmonizado 
com a missão de cada atividade da empresa e com a 
missão da empresa; 

• [...] 
• O modelo de decisão deve ser caracterizado considerando-

se o aspecto da motivação do gestor que impulsiona a 
eficácia da organização. 

 

 

O modelo de mensuração do GECON deve possibilitar acesso aos gestores 

de todas as informações geradas. As informações deverão gerar, em tempo hábil, 

conhecimento, do conjunto de elementos essenciais para a tomada de decisão. Em 

nossa avaliação o modelo de mensuração do resultado econômico necessitam ser 

suportados por um sistema de informação que deve agregar requisitos que garantam 

a sua condição operacional como por exemplo: processamento descentralizado, 

disponibilizar em tempo real as informações apuradas, capacidade de processar e 

armazenar um grande volume de dados, garantir interação dos gestores com o 

sistema de forma amigável.  Com isto os gestores poderão ter maior agilidade no 

sensoriamento diante das transações e eventos ocorridos na organização. 
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1.4. O SISTEMA DE MEDIDAS BALANCED SCORECARD  – BSC 

 
1.4.1. Introdução ao BSC 

 

A qualidade da informação que os gestores têm a sua disposição, para 

tomada de decisão, está diretamente relacionada com o êxito de sua gestão. Os 

resultados referentes a custos, retorno sobre investimentos, nível de satisfação do 

cliente, clima organizacional, dentre outros, devem gerar conhecimento e permitir 

aos gestores tomar com celeridade decisões eficientes e precisas, baseada em 

análises.   

 

A tecnologia da informação vem produzindo facilidades para que a gestão 

empresarial possa dispor de um ferramental que permita o gerenciamento efetivo 

alinhado com a estratégia da empresa. Embora possa parecer improvável, existe, 

nos dias de hoje, gestores que ainda carecem de informações mínimas e adequadas 

à tomada de decisões. 

  

Os atuais sistemas informatizados atualmente se configuram incapazes de 

produzir as informações necessárias e suficientes, em tempo hábil, para os gestores. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), grande parte desse problema tem início 

quando da utilização, única e exclusiva, de medidas financeiras provenientes dos 

tradicionais sistemas de mensuração. 

 

O mercado, cada vez mais competitivo, vem demandando às empresas 

constantemente a necessidade de superação de desafios impostos pela 

concorrência, os gestores devem estar capacitados para atuar em um ambiente de 

inovação constante, com concorrência acirrada e com clientes cada vez mais 

exigentes.  Os atuais gestores não podem restringir suas análises apenas sob a ótica 

financeira, estas se mostraram inadequadas para analise dos ativos intangíveis.  

 

O sistema de medidas Balanced Scorecard – BSC se apresenta como uma 

das alternativas viável para que os gestores possam equilibrar as informações dos 

ativos tangíveis e intangíveis.  Kaplan e Norton (2000) quando idealizaram o BSC 

tinham plena certeza que na era da competição baseada no conhecimento, a 
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capacidade das organizações de desenvolver, fomentar e mobilizar ativos intangíveis 

é fator crítico de sucesso.   

 

A seguir passaremos a analisar detalhadamente este sistema de medidas. 

  

1.4.2. Histórico do BSC 

 

No Início da década de 90 decorrente de estudos realizados pelo 

Instituto Nolan Norton surge o Balanced Scorecard com o objetivo de desenvolver 

um novo sistema para medir o desempenho para as organizações. Baseado em 

indicadores financeiros e não financeiros. David Norton, principal executivo do 

instituto Nolan Norton, liderou uma pesquisa, tendo como consultor acadêmico 

Robert S. Kaplan, professor da Universidade de Harvard, com diversas organizações 

atuantes nos segmentos de manufatura, serviços, indústria e tecnologia. 

 

A pesquisa teve o resultado sintetizado e publicado em forma de artigo, 

na Harvard Business Review, em 1992.  Intitulada The Balanced Scorecard – 

Mensures That Drive Performace, tratou as frustrações dos executivos que 

participaram da pesquisa quanto a utilização dos métodos tradicionais de 

mensuração de resultados e lançou o Balanced Scorecard como sistema capaz de 

mensurar desempenho de forma simples, porém balanceada. 

 

 

Kaplan e Norton no ano de 1993 escreveram outros artigos 

demonstrando a implementação do BSC por diversas organizações. Três anos mais 

tarde, em 1996, lançaram o Balanced Scorecard como sistema de medidas gerencial 

com foco na estratégia. O próximo passo foi o lançamento de um livro contendo uma 

coletânea dos artigos e estudos realizados e publicados. 

 

Para Kaplan e Norton (1997, p. 9), o nome Balanced Scorecard “deve 

traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas 

tangíveis”.  
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1.4.3. Entendendo o BSC 

 

1.4.3.1. Conceito 

 

De acordo com Maher (2001, p. 751) o Balanced Scorecard  “é um conjunto 

de metas e resultados que mostram o desempenho de uma organização, no 

atendimento de suas responsabilidades com os diversos stakeholders”. 

 

Para Niven (2005, p. 16) o Balanced Scorecard pode ser descrito como 

 

um grupo de medidas cuidadosamente selecionadas que se 
originam da estratégia. As medidas selecionadas para o Scorecard 
são informações que os líderes usarão para comunicar aos 
funcionários e interessados os resultados e motivadores de 
desempenho através dos quais a organização atingirá sua missão e 
seus objetivos estratégicos.  

 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 2) o Balanced Scorecard efetivamente  

 

traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto 
abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um 
sistema de medição e gestão estratégica. O Balanced Scorecard 
continua enfatizando a busca de objetivos financeiros, mas também 
inclui os vetores de desempenho desses objetivos. O Scorecard 
mede o desempenho organizacional sob quatro perspectivas 
equilibradas: financeira, do cliente, dos processos internos da 
empresa e do aprendizado e crescimento. O BSC permite que as 
empresas acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, ao 
mesmo tempo, o progresso na construção de capacidade e na 
aquisição dos ativos intangíveis necessários para o crescimento 
futuro. 
 
  

O sistema de medidas baseado na estratégia das organizações surgiu como 

uma necessidade de inserir novos indicadores de desempenho nas organizações. O 

fato é que os indicadores financeiros não mais eram suficientes para medir e 

melhorar o desempenho de uma organização.  Segundo Kaplan e Norton (1997), 

idealizadores do sistema de medidas Balanced Scorecard, o estudo foi motivado 

pela crença que os métodos existentes para avaliações do desempenho empresarial, 

em geral apoiados em indicadores contábeis e financeiros, estavam se tornando 

obsoletos. 
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Segundo Kaplan e Norton (1997, p.8), 

 

[...] as medidas financeiras são inadequadas para orientar e avaliar a 
trajetória que as empresas da era da informação devem seguir na 
geração de valor futuro, investindo em clientes, fornecedores, 
funcionários, processos, tecnologia e inovação. 

 

 

O BSC não é apenas um modelo de medição do desempenho organizacional, 

mas um método de gestão que traduz a estratégia da empresa em objetivos 

operacionais, os quais são traduzidos em indicadores de desempenho.  

 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que o BSC deve traduzir a missão e a 

estratégia da organização em objetivos e medidas tangíveis, as quais, em seu 

conjunto, representam o equilíbrio entre indicadores externos voltados para 

acionistas e clientes, e as medidas internas dos processos internos, inovação, 

crescimento e aprendizado. 

 

1.4.3.2. Objetivos do Balanced Scorecard  

 

O BSC é um sistema de medidas que a partir de uma visão integrada e 

balanceada da organização, tem por objetivo de descrever, programar e gerenciar 

estratégia em todos os níveis da empresa por intermédio alinhamento dos objetivos 

iniciativas e indicadores à estratégia da organização.  

 

No BSC podemos destacar que o principal objetivo está no alinhamento das 

ações operacionais com o planejamento estratégico utilizando as seguintes ações 

segundo Kaplan e Norton (1997, p. 11-15): 

 

Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia : o processo de 
scorecard tem início com um trabalho de equipe da alta 
administração para traduzir a estratégia de sua unidade de negócios 
em objetivos estratégicos específicos. Tais objetivos devem ser 
concatenados em um diagrama simples que mostre a relação de 
cauda e efeito nas diferentes perspectivas de negócio da 
organização: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 
crescimento (mapa estratégico). Para cada objetivo devem ser 
identificadas as medidas ou indicadores de desempenho [...] 
 
Comunicar e associar objetivos e medidas estratégic as: os 
objetivos e medidas estratégicos são transmitidos à empresa de 
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diversas formas, como jornais internos, quadro de avisos, contatos 
pessoais e outros. A comunicação serve para mostrar a todos os 
funcionários os objetivos críticos que devem ser alcançados para 
que a estratégia da empresa seja bem-sucedida. 
 
Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas e stratégicas: O 
BSC produz maior impacto ao ser utilizado para induzir a mudança 
organizacional. Para que essa transformação na empresa seja 
obtida, os altos executivos deverão estabelecer e perseguir metas 
para os objetivos do Scorecard com uma antecedência de três a 
cinco anos. 
As metas para as iniciativas estratégicas, que surgem de medidas 
do Scorecard, tais como redução do tempo de processamento de 
pedidos, redução do tempo de implantação de novos serviços e 
aumento na qualificação de funcionários, apesar de não 
constituírem-se no maior objetivo, quando associadas à 
incorporação no BSC de uma série de relações de causa e efeito, 
desenvolvem capacidades que contribuem para um melhor 
desempenho financeiro. 
 
Melhorar o  feedback e o aprendizado estratégico: Este processo 
crítico certamente é o mais importante de todos, se considerarmos a 
dinâmica das mudanças ambientais, que vem ocorrendo em ciclos 
cada vez mais curtos, a falta de feedback, de forma estruturada, 
sobre a implementação das estratégias adotadas, bem como a 
inexistência de tempo, por parte dos altos executivos, para 
realizarem analises sobre os resultados passados, visando aprender 
sobre o futuro, podem destinar os esforços da empresa na 
realização de estratégias, que embora concebidas, inicialmente, com 
as melhores intenções e com os melhores conhecimentos e 
informações disponíveis, tenham deixado de ser adequadas ou 
válidas dentro das circunstâncias atuais.  

 

 

1.4.3.3. A Estratégia do BSC 

 

O maior desafio na estratégia é a sua implementação e não necessariamente 

a formulação. O BSC se propõe a cobrir a lacuna que existe entre a formulação e a 

implementação, a ênfase na visão trás equivocadamente a crença que a estratégia 

certa é a condição necessária e suficiente para o sucesso. A visão é muito 

importante, mas uma visão bem definida não garante o alcance dos resultados 

esperados, isso reforça a idéia da necessidade maior de um rigoroso 

acompanhamento do processo de implantação.  

 

Em linhas gerais podemos concluir que BSC é uma estrutura voltada para o 

gerenciamento da estratégia. As vantagens do BSC serão mais evidentes e poderão 

ser mais bem exploradas quanto mais bem formuladas forem suas estratégias. 
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Estratégia é um conceito muito abrangente e com diversas possibilidades de 

interpretações. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) uma estratégia não pode ser algo 

subjetivo, para sua implementação com sucesso é necessário saber descrevê-la 

considerando os componentes abstratos requeridos como ativos tangíveis e o capital 

intelectual, o que resultará na criação do valor para o cliente. 

 

A princípio a estratégia deve ter uma forte conotação de inovação e quando 

se fala em gerar valor sem igual, é preciso ter uma postura agressiva no tocante à 

inovação. Inovação aqui é entendida como processo contínuo ou de 

desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis. 

 

Segundo Kaplan e Norton (2000, p. 87-88) 

 

O processo de desenvolvimento da balanced scorecard se baseia na 
premissa de estratégia com hipótese. Estratégia denota um 
movimento da organização da posição atual para uma posição 
futura, a trajetória almejada envolve uma séria de hipóteses 
interligadas. O scorecard possibilita a descrição das hipóteses 
estratégicas como um conjunto de relações de causa e efeito 
explícitos, e sujeitos a testes. 

 

 A figura a seguir define as relações causa e efeitos da estratégia 
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Fonte : Kaplan e Norton (2001, p. 89), com adaptações. 

 

FIGURA 06: Definindo as relações causa e efeito da estratégia 
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1.4.3.4. A Visão do BSC 

 

Por intermédio do BSC resgata-se uma série de conceitos que às vezes estão 

desgastados, como por exemplo, a visão da organização. Trabalhar a visão é algo 

imperativo que deve ser feito de forma menos filosóficas, a visão tem que ser 

passível de desdobramento. Para trabalhar com o conceito de BSC é preciso ser 

cauteloso e realista, a visão é conceituada como estado futuro desejado da 

organização. Para atingi-la a organização concebe e programa estratégias de acordo 

com sua ideologia central e com um tempo determinado.  

 

No processo de construção da visão da organização o mapa estratégico é 

importante e pelo menos um dos componentes da visão já está contido neste mapa 

que é o propósito central, missão ou negócio. 

 

O objeto do BSC pode ser uma organização, um projeto, um processo, um 

produto, uma equipe e não necessariamente o desempenho empresarial e 

corporativo. Qualquer objeto que para o qual se deseja gerenciar o desempenho. 

 

Várias são as vantagens que acompanham uma visão objetivamente definida, 

a visão bem definida ajuda a concentrar o esforço das pessoas numa direção 

comum, é uma idéia simples pela qual as pessoas que trabalham na organização 

estão se esforçando no sentido de contribuir para que a organização vá à direção 

apontada pela visão. Com a visão bem definida os esforços da organização tornam-

se coerentes e fica clara a prioridade na alocação de recursos. Se o projeto contribui 

com mais contundência para o alcance da visão, certamente ele merece mais 

atenção na hora de alocar recursos. 

 

O alinhamento estratégico das metas pessoais e departamentais com as 

corporativas é facilitado pela visão objetiva, isto não acontece com precisão 

absoluta, mas é preciso algum grau de exatidão para se observar se as metas estão 

sendo atingidas. Nesse momento, poderemos dizer se a organização está cumprindo 

o propósito que foi definido para ela no momento do direcionamento estratégico. 

 

Finalmente a visão serve como referência principal para avaliação do desempenho 

empresarial, 
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1.4.3.5. As perspectivas do BSC 

  

A formulação inicial do BSC apresenta a estratégia da empresa distribuída em 

quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento.  Para que possamos efetuar um monitoramento do desempenho da 

organização é necessário que sejamos hábeis na tradução da estratégia empresarial 

em objetivos, medidas e metas específicas. Geralmente é instituída uma relação de 

causa e efeito entre o monitoramento de desempenho e a estratégia, esta relação de 

causa e efeito deve permear todas as quatro perspectivas do Balanced Scorecard. A 

figura a seguir indica de forma gráfica estas perspectivas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte : Kaplan e Norton (1997, p. 10) – Com adaptações 

 

FIGURA 07: As perspectivas do Balanced Scorecard 
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Estas perspectivas são integradas por relações de causa e efeito. A direção 

geral de causalidade é no sentido da última perspectiva, aprendizado e crescimento, 

para a primeira, financeira. Isto é, a capacitação da organização permite melhorar 

seus processos que, por sua vez, satisfazem mais aos clientes e, por isso, 

proporcionam melhores resultados financeiros.  

 

1.4.3.5.1. A perspectiva Financeira do BSC 

 

A perspectiva financeira do BSC, segundo Kaplan e Norton (1997), utiliza os 

objetivos financeiros tradicionais, tais como: lucratividade, retorno sobre ativos e 

aumento de receita. Porém os vincula à estratégia da empresa, pois esses objetivos 

financeiros representam a meta de longo prazo a ser alcançada por ela. Incluem 

medidas retorno sobre investimentos, crescimento e lucro, dentre outras. 

 

1.4.3.6. A perspectiva dos Clientes do BSC 

 

Na perspectiva dos clientes, Kaplan e Norton (1997) dizem que a empresa 

deve determinar seu segmento-alvo de clientes e negócios e dispor de um conjunto 

de medidas essenciais para esses segmentos. As medidas essenciais envolvem os 

seguintes aspectos: participação, retenção, captação, satisfação e lucratividade. 

Além disso, é preciso identificar o que os clientes do segmento-alvo valorizam e 

elaborar uma proposta de valor a esses clientes. 

 

Ao estabelecer os indicadores dessa perspectiva, devem ser considerados os 

atributos de funcionalidade, qualidade, preço, experiência de compra, relações 

pessoais, imagem e reputação.  

 

1.4.3.7. A perspectiva dos Processos Internos do BS C 

 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que, na perspectiva dos processos internos, 

são identificados os processos críticos em que se busca a excelência, visando 

atender aos objetivos financeiros e dos clientes. Eles ressaltam a inclusão, nessa 

perspectiva do processo de inovação, que consiste na análise de mercado e 

desenvolvimento de novos produtos e processos.  
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Além disso, a empresa deve se preocupar com seu processo operacional e 

com serviços de pós-venda, identificando as características de custo, qualidade, 

tempo e desempenho, visando à oferta de produtos e de serviços de qualidade 

superior. 

 

1.4.3.8. A perspectiva Aprendizado e Crescimento do  BSC 

 

Por fim, temos a perspectiva do aprendizado e crescimento, que segundo 

Kaplan e Norton (1997) é segmentada em três partes: funcionários, sistemas e 

alinhamento organizacional. Ressalta-se que os próprios autores consideram que os 

vetores de resultado dessa perspectiva são mais genéricos e menos desenvolvidos 

do que das outras perspectivas. 

  

1.4.3.9. Entendendo o BSC 

 

 Para um perfeito entendimento do sistema de medidas Balanced Scorecard se 

faz necessário a compreensão de que, para execução de uma gestão com foco na 

estratégia, as ferramentas utilizadas pelos gestores devem propiciar a geração de 

informações necessárias à tomada de decisão.  

 

Para Kaplan e Norton (2000, p. 20-28), existem cinco princípios que devem 

ser usados nas organizações que estejam focadas na estratégia, a figura a seguir 

exibe graficamente esses princípios. 
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Fonte : Kaplan e Norton (2000, p. 19), com adaptações. 

FIGURA 08: Princípios da organização focalizada na estratégia  

 

A Seguir detalharemos no quadro 01 cada um dos princípios evidenciados na 

figura 08 a luz do entendimento de Kaplan e Norton (2000, p. 20-28) 

 

Princípio Detalhamento 

1. Traduzir a estratégia 

em termos 

operacionais 

Este primeiro princípio fornece um referencial para 
comunicar e descrever a estratégia de modo 
compreensível para todas as unidades e 
colaboradores da Empresa. Este referencial é o 
“mapa estratégico”, nele de forma lógica e 
abrangente são descritas as estratégias.  

2. Alinhar a organização 

à estratégia 

O grande desafio do alinhamento da organização à 
estratégia é a complexidade na propagação da 
informação nos diversos níveis hierárquicos, com 
suas peculiares diferenças de visões, é um princípio 
necessário para que sejam alcançados os objetivos 
estratégicos. Se as pessoas da organização 
estiverem realmente comprometidas com a 
realização da proposta estratégica, então o 
resultado será satisfatório.  
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3. Transformar a 

estratégia em tarefa de 

todos  

O executivos da empresa não têm capacidade de 
isoladamente executar a estratégia, precisam da 
colaboração de todos os empregados, a 
comunicação deve ser clara e fluir de cima para 
baixo. Algumas vezes torna-se necessário a 
vinculação de remuneração por incentivos ao 
desempenho voltado às equipes e não aos 
indivíduos, gerando assim uma concorrência 
saudável entre as diversas estruturas da empresa. 

4.  Converter a estratégia 

em processo contínuo 

Segundo Kaplan e Norton (2000, p. 24) “85% das 
equipes gerenciais passam menos que uma hora 
por mês discutindo estratégias”, o que justifica o fato 
de estratégias não serem implementadas, pois afinal 
elas sequer constam nas agendas dos executivos. 
Neste princípio são necessárias agendas de 
reuniões com pautas definidas e focadas na 
estratégia da empresa.  

5. Mobilizar a mudança 

por meio da liderança 

executiva 

Os quatro primeiros princípios estavam 
concentrados em ferramentas e no processo de 
implementação do BSC. O sucesso de um BSC não 
deve ter como ponto de partida o processo de 
mensuração, mas sim o processo de mudança que a 
organização passa a incorporar decorrente de sua 
implantação.  Segundo Kaplan e Norton (2000, p. 
27) “O processo define, demonstra e reforça os 
novos valores culturais da organização e exige como 
elemento relevante o rompimento com as 
tradicionais estruturas de poder”. 

 

QUADRO 01: Princípios do Balanced Scorecard 

 

 O BSC como um sistema de medidas para estruturação estratégica das 

organizações pode ser diferenciado quanto a sua utilização, pois possibilita: Clarear 

e traduzir a visão e as estratégias da organização, este é processo de 

desdobramento em que se estabelece o consenso; Comunicar e relacionar os 

objetivos estratégicos e indicadores, neste momento as pessoas enxergam o BSC 

não como método de controle, mas como mecanismo de auxilio para que aquilo que 

está sendo feito na empresa seja coerente com a visão e as estratégias por ela 

definida; Planejar e estabelecer alvos, alinhando as ações desenvolvendo assim o 

feedbaak estratégico.  

 

 Esse é o momento que se delimita o impacto das ações, decisões e iniciativas 

dos objetivos corporativos, buscando o feedback estratégico de forma a facilitar a 
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revisão da estratégia e o aprendizado. A Figura 09 ilustra resumidamente o BSC 

como um sistema Gerencial.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Kaplan e Norton (1997, P.12) – com adaptações 

 

FIGURA 09: O BSC como Estrutura para Ação Estratégica 

 

Programar o BSC tecnicamente pode ser uma tarefa relativamente simples, 

mas é preciso tempo para a empresa adquirir a cultura do BSC e explorar todas as 

suas potencialidades. 

 

Quase todas as empresas têm seus indicadores, até mesmo as informais, o 

que nem todas as empresas têm são indicadores ligados entre si numa relação de 

casualidade de maneira que os gestores possam compreender os porquês do 

desempenho da empresa em determinado período. 

 

  Por intermédio do BSC o gestor balanceará presente e futuro, indicadores 

quantitativos e qualitativos, direcionamento estratégico, tático e operacional e as 

perspectivas finanças, cliente, processos, aprendizado e crescimento. Há também a 

relação de casualidade fundamental para o BSC. 
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O BSC nos dá a possibilidade de conhecer, com algum grau de precisão, o 

desempenho a médio e em longo prazo, na medida em que há um bom 

conhecimento do ambiente em que se atua. É possível criar no BSC indicadores de 

tendência, indicadores que dizem, hoje, o que deve acontecer amanhã. Indicadores 

como estes, possibilitam reformular e rever a estratégia definida com antecedência 

antes que o resultado ruim aconteça.  

 

Uma das grandes vantagens do BSC é essa possibilidade de prever o futuro 

na medida em que se tem um bom conhecimento do ambiente de atuação por mais 

volátil que este ambiente possa ser.  É como ter as informações sobre as condições 

do tempo em rota, sabendo disso com antecedência a organização pode se desviar 

ou, na pior das hipóteses, se preparar para possíveis desafios. 

 

O BSC permite a definição dos objetivos estratégicos de sua empresa em pelo 

menos quatros dimensões: finanças, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento. 

 

O BSC não é simplesmente uma lista estática de indicadores, mas uma 

estrutura para implementação e alinhamento de programas complexos de mudança, 

ou seja, para o gerenciamento de organizações voltadas para estratégia.  

 

As perguntas que devem ser feitas em cada uma das dimensões ou 

perspectivas devem ser respondidas com a visão de como se quer enxergar a 

organização. Para cada uma das perspectivas devemos colocar óculos diferentes, 

para atingir a visão, como a empresa deve ser vista pelos investidores? E pelos 

clientes? Para atingir a visão como é possível aprender e crescer continuamente? E 

em que processos devem-se buscar excelência? 

 

1.4.3.10. O Mapa estratégico do BSC 

 

O mapa estratégico é um diagrama que representa a estratégica de cada 

empresa, mediante estabelecimento das relações de causas e efeitos entre os 

objetivos estratégicos, distribuídas nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard. 

Deve-se ressaltar quais as medidas são necessárias ao alcance de cada objetivo 
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proposto, como também os indicadores que deverão ser utilizados para o 

monitoramento da execução de todas as medidas, e ainda as iniciativas de cada 

setor envolvido para o cumprimento das medidas. 

 

Se for bem feito, a qualidade de modelo de BSC estará garantida, pois as 

próximas etapas, como definir os indicadores que irão medir se os objetivos foram 

alcançados, são geralmente tarefas mais técnicas e metodológicas. Nessa fase de 

definição dos objetivos estratégicos é importante envolver o alto escalão da 

organização e pessoas que conheçam profundamente o negócio da empresa.  

 

Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 9) mapa estratégico é   

 

uma poderosa ferramenta para descrever e implementar a estratégia 
da organização.  O modelo das quatro perspectivas para a definição 
da estratégia de criação de valor da organização fornece às equipes 
executivas uma linguagem comum para a discussão da trajetória e 
das prioridades de seus empreendimentos.  

 

Ainda segundo Kaplan e Norton (2004) o mapa estratégico mostra como a 

estratégia liga os ativos intangíveis a processos que criam esse valor.  A figura 10 

ilustra como os mapas estratégicos possibilitam a criação de valor. 
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Fonte:  Kaplan e Norton (2004, P.08) – com adaptações 

 

FIGURA 10: Mapas estratégicos: O modelo simples de criação de valor 

 

Podemos perceber na figura 10 que existe uma semelhança no modelo, para 

criação de valor, entre as organizações do setor privado e as organizações do setor 

público e entidades sem fins lucrativos. No setor público o critério definitivo para o 

sucesso das organizações é o desempenho no cumprimento de sua missão, são 

observados, fortemente, os impactos sociais. Cabe ressaltar que a perspectiva 

fiduciária, embora não dominante, reflete os objetivos dos contribuintes ou doadores 

que fornecem os recursos financeiros. No setor privado pode adotar a perspectiva 
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entidades sem fins lucrativos 
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financeira homogênea propiciando um aumento do valor para os acionistas (KAPLAN 

E NORTON, 2004, p. 09).  

 

1.4.3.11. Entendendo o mapa estratégico do BSC 

 

Para entendermos melhor o contexto da empresa a partir do qual vamos 

desenvolver o Balanced Scorecard, utilizamos um instrumento denominado Mapa 

Estratégico que é um mecanismo útil para elaborar um desenho macro da empresa 

facilitando a compreensão da importância de cada força competitiva presente no 

ambiente de atuação. 

 

O mapa estratégico equivale à visão panorâmica que podemos ter de uma 

grande cidade ou de uma vasta floresta. Observe que para a empresa realizar as 

atividades que gerem os seus produtos necessita de uma série de recursos que 

devem ser providos pelos seus fornecedores, estes recursos podem ser financeiros 

de tecnologia, insumos e recursos humanos. Estas entradas são processadas e 

geram produtos que devem atender as necessidades e valores do público alvo da 

organização.  

 

Durante todo esse processo aspectos macroeconômicos, sociais, 

tecnológicos, regulatórios, políticos e outros estão impactando os fornecedores, os 

seus negócios e o seu mercado. Desta forma, o modelo de gestão da organização 

deve ser capaz de captar as mudanças do ambiente externo, uma mudança em uma 

política cambial do governo, por exemplo, pode levar a uma retração do seu 

mercado, a um encarecimento dos insumos e conseqüentemente uma queda nas 

vendas da organização. 

 

Ao se elaborar um mapa estratégico recomenda-se que a organização 

também trate como concorrente tudo aquilo que consomem os recursos que seriam 

destinados a ela. É o concorrente indireto que muitas vezes se apresenta mais 

perigoso do que o concorrente tradicional, pois o indireto é invisível aos olhos 

naturais. De acordo com Kaplan e Norton (2000) menos de 10% das estratégias 

formuladas com eficácia são implementadas com êxito. Podemos concluir que as 

demais vão parar nas gavetas do escritório. Nesse momento a gaveta tem que ser 

considerada concorrente, na formulação e implementação da estratégia, a gaveta 
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tem que ser levada em conta já que é ela quem ganha os projetos da empresa. É 

preciso observar que a organização pode fazer a opção de programar outro projeto 

com recurso disponível ou mesmo não programar projeto algum. Há uma série de 

possibilidades e é necessário que as organizações considerem todas ao fazer um 

modelo de gerenciamento do desempenho empresarial que contemple a questão da 

competição. 

 

Todas estas questões uma vez identificadas e colocadas num mapa 

estratégico irão possibilitar o desenvolvimento de um modelo de gerenciamento do 

desempenho que produzirá respostas precisas.  

 

Ao final, o que se têm é o equivalente a um painel de instrumentos de um 

avião, através do qual os gestores irão orientar-se para saber as reais possibilidades 

de colocar a organização no ponto que ela precisa estar. Este painel de instrumentos 

não pode dar respostas erradas, a qualidade deste painel de instrumentos começa 

ser definido quando você declara a maneira com ver a organização por intermédio do 

mapa estratégico. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2001, p. 32) o Mapa estratégico “fornece um 

modelo que mostra como a estratégia liga os ativos intangíveis a processos que 

criam valor”.  Os objetivos estratégicos são interligados por uma relação de causa e 

efeito entre as perspectivas, estas interligações orientam a construção do mapa 

estratégico. A figura 11 ilustra o modelo do mapa estratégico no balanced scorecard. 
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Fonte:  Kaplan e Norton (2004, P.33) – com adaptações 

 

FIGURA 11: O modelo do Balanced Scorecard  
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1.4.3.12. Os Indicadores do BSC 

 

Um bom BSC deve ter indicadores internos e externos, o que é considerado 

bom, hoje, pode não ser considerado daqui algum tempo. Esses indicadores devem 

ser colocados em um processo continuo de leitura ambiental dentro e fora da 

organização.  

 

Ter um BSC sem bons indicadores de tendência é com dirigir no escuro com 

farol baixo e em alta velocidade, ficamos expostos demasiadamente a problemas 

sérios.  

 

À medida que são construídos bons indicadores, pode-se antecipar uma série 

de questões e a partir daí pensar em boas estratégias para enfrentar as turbulências 

que podem estar mais adiante, na pior das hipóteses se não der para desviar a 

organização está preparada para elas. 

 

Os sistemas de informações gerenciais podem avançar dos níveis 

estratégicos aos operacionais, de modo ao analista da informação possa navegar da 

Visão à Ação nos seus modelos de inteligência a procura dos porquês do 

desempenho. 

 

Ao analisar o desempenho de um indicador, se esse aparece aquém da meta 

estabelecida deve-se ter o cuidado ao fazer qualquer análise antecipada, pois o 

processo de construção do BSC está sujeito a equívocos e deve-se ter um tempo 

para que o modelo possa ser testado e rever estes pontos.  

 

Duas são as possibilidades de equívocos, pode-se ter escolhido um indicador 

errado, o indicador não tem poder suficientemente necessário para medir se o 

esforço feito está contribuindo para atingir os objetivos da empresa. Um exemplo 

disso é durante uma viagem de avião utilizar o relógio, o indicador horas, para saber 

se estamos chegando ao nosso destino. Este indicador não dar condições precisas 

para inferir se os passageiros chegarão ao destino desejado, pois se o piloto mudar 

a rota, o avião chegará a outro destino. Outra possibilidade é a estratégia está 

errada ou na sua formulação, ou na sua implementação. No primeiro caso, pode ter 

ocorrido uma formulação errada da estratégia uma vez que o BSC não trabalha a 
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formulação, não é o seu propósito ou a estratégia pode esta sendo mal 

implementada.  

 

É importante ressaltar que quando se utiliza o BSC pressupõe o 

direcionamento a corporação, porém o que é recomendado é que se tenha sim um 

modelo corporativo, mas que este modelo seja tratado como fruto do desempenho 

do processo, das áreas, das unidades de negócio das organizações.  

 

O gestor principal tem um modelo corporativo com os grandes indicadores da 

organização, como rentabilidade, inadimplência, etc. e na outra ponta, o responsável 

pela área de atendimento tem o modelo dele com os indicadores referentes ao 

relacionamento com os clientes. O gestor principal está interessado no indicador de 

satisfação dos clientes, enquanto o responsável pelo atendimento está preocupado 

com o indicador, que registra o tempo médio de atendimento, tem-se assim o que 

podemos chamar de cascateamento de modelos em que um modelo macro 

desdobra-se em outros modelos e cada gestor tem o seu próprio modelo com os 

indicadores que medem o desempenho de sua área de atuação dentro da 

organização 

 

O desdobramento da visão permite ligá-la as ações e perceber os impactos 

que as decisões e iniciativas do dia-a-dia exercem sobre a visão. Neste processo de 

desdobramento da visão, tem-se: a definição da visão em seguida das perspectivas, 

dos objetivos, das estratégias e por último a definição dos indicadores mostrando 

como serão medidos os esforços empenhados para atingir os objetivos. 

 

Para análise do desempenho de um indicador é preciso que este tenha, em 

primeiro lugar, pelo menos, um objetivo vinculado, a este objetivo deve haver uma ou 

mais estratégias vinculadas. Em outras palavras, um objetivo deve ser buscado por 

intermédio de esforços que representam uma estratégia e para saber se o resultado 

deste esforço está de fato levando a organização a alcançar o objetivo utiliza-se o 

indicador.  

 

Cada um de planos de ação deverão ser feitos a luz de uma estratégia pré-

definida, pois quando a estratégia não é claramente definida cada um dentro da 

organização vai agir da maneira que acredita ser a melhor, na maioria das vezes não 
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está de acordo com a estratégia que foi traçada. Por exemplo, se a organização tem 

o objetivo de reduzir custos e a estratégia que foi definida para alcançar o objetivo é 

a gerencia dos processos não se pode simplesmente cortar o cafezinho ou diminuir 

os postos de trabalho, porque estas ações não estão de acordo com a estratégia que 

foi definida e sim com o plano de ação para modernização dos processos. 
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CAPÍTULO DOIS 

 

2. A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DO RECIFE - E MPREL 

 

2.1. Histórico da Instituição 

 

A EMPREL é uma empresa pública da administração indireta da Prefeitura do 

Recife, criada em 09/12/1969, pelo então Prefeito Geraldo de Magalhães Melo. Foi 

criada com a missão de prestar serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC às secretarias que compõem o poder público Municipal da 

Prefeitura do Recife, teve seus objetivos sociais definidos quando da sua criação por 

intermédio da Lei Municipal n° 10.206/69, com as al terações introduzidas pelos 

decretos n° 11.362/79 e 13.672/86, como segue. 

 

2.1.1. Lei Municipal N° 10.206/1969 – Criação da EM PREL 

 

Cabe ressaltar que as empresas destinadas a processar dados informatizados 

foram criadas pelas três esferas de governo para atender as crescentes demandas 

oriundas destes serviços, uma vez que as estruturas próprias da administração direta 

não dispunham, em seus quadros funcionais, de carreiras capazes de estimular 

recursos humanos requeridos para realização de atividades atinentes a áreas de 

tecnologia de informação.  Abaixo transcrevemos o texto da Lei municipal que cria a 

Emprel: 

EMENTA : Dispõe sobre a transformação da Divisão de 
Mecanização em empresa pública e dá outras providências 
O Prefeito do Município do Recife faz saber que o Poder Legislativo 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art.1° A Divisão de Mecanização da Secretaria de Finanças fica 
transformada em empresa pública, vinculada à mesma Secretaria, 
com a denominação de Empresa Municipal de Processamento 
Eletrônico – EMPREL. 
§1. °- A EMPREL terá personalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. 
§2. ° - A EMPREL terá sede e foro na cidade do Recife, Capital do 
Estado de Pernambuco. 
§3. °- A EMPREL terá por finalidade a prestação de serviços de 
pesquisa operacional, programação e processamento eletrônico de 
dados a entidades e órgãos de administração direta ou indireta da 
União, dos Estados e dos Municípios, bem como a particulares [...] 
09 de novembro de 1969 
Eng° Geraldo de Magalhães Melo – Prefeito 

Fonte  : Diário Oficial do Município do Recife de 12/12/1969 
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Podemos observar que a Lei que autoriza a criação da Empresa reflete uma 

situação própria da época, desta forma quando as empresas eram criadas pelos 

governos assumiam o atendimento do mercado privado como parte de seu propósito 

social, dada a inexistência ou fragilidade das empresas privadas dedicadas ao 

processamento de dados eletronicamente, as atividades desenvolvidas por estas 

empresas eram consideradas estratégicas para apoiar o processo de 

desenvolvimento econômico. 

 

2.1.2. Decreto Municipal N° 11.362/1979  

 

O Decreto n° 11.362/79 aprova o Estatuto e concede à EMPREL a reserva de 

mercado quando da prestação de serviços de processamento eletrônico e 

eletromecânico necessários aos órgãos da administração direta e indireta da PCR, 

reflete outro momento histórico das empresas estatais de processamento de dados , 

quando, por conta do desenvolvimento tecnológico e da oferta por parte da iniciativa 

privada, os órgãos e entidades governamentais passam a manifestar a vontade de 

instalar capacidade própria ou de adquirir no mercado sistemas ou serviços de 

processamento mais adequados às suas necessidades. Abaixo transcrevemos 

algumas passagens do decreto: 

 

[...] 
Art. 4º - São objetivos da Emprel 
I – executar, com exclusividade, todos os serviços de 
processamento eletrônico e eletro-mecânico, necessários aos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura 
da Cidade do Recife; 
II – prestar assessoramento técnico, no campo de processamento de 
dados, a órgãos e entidades públicas e a empresas da iniciativa 
privada; 
III – executar quaisquer serviços pertinentes às suas finalidades; 
IV – atender às necessidades da Prefeitura da Cidade do Recife no 
campo do processamento e serviços conexos, através da realização 
de pesquisas que permitam as decisões e de projetos que 
normatizem as ações, podendo estender esse atendimento a outras 
entidades de direito público ou de direito privado; 
V – estimular a integração entre suas atividades produtivas, a 
pesquisa e o ensino, promovendo a realização de treinamentos e 
estágios; 
[...] 

 

Fonte : Diário Oficial do Município do Recife de 30/09/1979 
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Facilmente constatamos que a preocupação do legislador em garantir à 

EMPREL o monopólio dos serviços atinentes a processamento de dados, tenha sido 

a orientação básica na elaboração do referido decreto, tendo em vista que nenhuma 

referência foi relacionada ao custo e a qualidade dos serviços prestados pela 

empresa para atender as necessidades da administração Municipal. 

 

2.1.3. Decreto Municipal N° 13.672/86  

 

Por intermédio do Decreto n° 13.672/86 a reserva de  mercado na prestação 

dos serviços de processamento de dados à Prefeitura do Recife foi flexionado, 

quando submete à prévia análise e anuência da EMPREL, todas as solicitações de 

aquisição de bens e serviços na área de informática Municipal. 

 

 [...] 
 Art.1º – Fica a Empresa Municipal de Processamento Eletrônico – 
EMPREL – responsável pela análise técnica das solicitações de 
aquisição de bens e serviços na área de informática Municipal; 
 
Art.2º – Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta, 
bem como às fundações instituídas ou mantidas pelo Município, a 
aquisição de bens ou serviços na área de informática, sem a prévia 
anuência da EMPREL; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: - Os órgãos de que trata este artigo deverão 
encaminhar à EMPREL, por escrito, as solicitações de bens e 
serviços de informática para obtenção do parecer conclusivo sobre a 
viabilidade técnica. 
 
Art3 º – A Diretoria Técnica da Emprel adotará as medidas 
necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto. 
[...] 

 

Fonte : Diário Oficial do Município do Recife de 12/07/1986. 

 

2.1.4. Fases da história da Emprel  

 
Diante da Lei de criação da Emprel e dos decretos regulamentadores é 

possível estabelecer três fases na história da Empresa, que sintetizamos no quadro 

02. 
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FASE 1 – Criação (1969)  

As demandas da Prefeitura do Recife eram incipientes e predominantemente 

centralizadas focadas em sistemas corporativos, o mercado tinha pouca oferta 

de serviços e a concorrência era fraca e limitada a outras empresas 

governamentais 

FASE 2 – Contestação (1979)  

As demandas da Prefeitura do Recife cresceram e foram descentralizadas 

necessitando de sistemas especializados além dos sistemas corporativos, o 

mercado iniciava um crescimento da oferta dos serviços, apoiada pelo 

desenvolvimento da micro informática e a concorrência foi ampliada decorrente 

do surgimento de empresas privadas especializadas 

FASE 3 – Flexibilização (1986)  

As demandas da Prefeitura do Recife passaram a ser maior que a capacidade 

de atendimento instalada na EMPREL, o mercado foi ampliado e focado na 

sofisticação tecnológica e na redução de custos e a concorrência passou a ser 

intensa e apoiada pela busca da melhor relação custo/benefício e pelo processo 

de privatização liderado pelo Governo Federal. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

QUADRO 02: Fases da história da Emprel  

 

  Desta análise podemos considerar que a EMPREL se consolida e torna-se 

essencial para a administração Municipal, considerando as variáveis presentes no 

ambiente social e de trabalho, quando atende as necessidades da administração 

direta da Prefeitura do Recife no campo da tecnologia da informação e comunicação, 

inclusive com a realização de pesquisas que permitam as decisões e de projetos que 

normatizem as ações nos órgãos da administração indireta, a um custo julgado 

adequado aos benefícios proporcionados à gestão municipal. 

 

2.2. Personalidade Jurídica da Emprel 

 

A personalidade jurídica da Emprel foi instituída pelo Decreto N° 11.362/79 

publicado no Diário Oficial do Município em 01/09/1979. Neste foi aprovado o 
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Estatuto da Emprel que em seu Capítulo I, art. 1°, denomina a Emprel – Empresa 

Municipal de Processamento Eletrônico, como uma empresa pública, dotada de 

personalidade jurídica, de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia 

administrativa e financeira.  Este artigo foi alterado pelo Art. 1° do Decreto N° 16.150 

de 06/01/1993 publicado no Diário Oficial do Município em 07/01/1993, nesta 

alteração apenas a denominação da Emprel foi alterada passando a ser deniminada 

Empresa Municipal de Informática. 

 

2.3. Abrangência da Atuação da Emprel 

 

A Emprel tem sua abrangência de atuação delimitada nos órgãos usuários 

que compõem a Administração Municipal do Recife. Em 27 de Julho de 2005 foi 

sancionada a Lei n° 17.108/2005 que dispõe sobre a adequação da estrutura da 

Administração Direta e Indireta do Município do Recife. A Lei institui os seguintes 

organismos para a gestão da administração Municipal: 

 

Entidades da Administração Direta (17) 

Gabinete do Prefeito; 

Gabinete do Vice-Prefeito; 

Secretaria de Coordenação Política de Governo; 

Secretaria de Assuntos Jurídicos; 

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas; 

Secretaria de Finanças; 

Secretaria de Planej. Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental; 

Secretaria de Gestão Estratégica e Relações Internacionais; 

Secretaria de Serviços Públicos; 

Secretaria da Assistência Social; 

Secretaria de Saúde; 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; 

Secretaria de Cultura; 

Secretaria de Turismo; 

Secretaria de Habitação; 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; 

Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã 
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Fonte  : Diário Oficial do Município do Recife de 28/07/2005 

 

QUADRO 03: Entidades da Administração Direta da PCR 

 

Entidades da Administração Indireta (09) 

Fundação de Cultura da Cidade do Recife - FCCR; 

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GERALDÃO; 

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores; 

Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC; 

Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB; 

Empresa de Urbanização do Recife - URB/RECIFE; 

Empresa Municipal de Informática - EMPREL; 

Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB; 

Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos - CTTU. 

 

Fonte  : Diário Oficial do Município do Recife de 28/07/2005 

 

QUADRO 04: Entidades da Administração Indireta da PCR 

 

Todos esses organismos acrescidos da Câmara Municipal do Recife e os fundos 

instituídos pela administração Municipal do Recife compõem o conjunto de usuários 

atualmente atendidos pelos produtos e serviços de tecnologia da informação e 

comunicação produzidos pela Empresa Municipal de Informática do Recife. 

 

2.4. Fontes de Receitas 

 

Decorrente de constatações percebidas durantes o desenvolvimento desta 

pesquisa, podemos verificar que há uma grande dificuldade em caracterizar os 

serviços produzidos pela EMPREL e relacioná-los aos seus diversos usuários da 

administração Municipal. Os produtos e serviços produzidos se referem em sua 

grande maioria a atividades realizadas pelos colaboradores da Empresa ou pelas 

especificidades dos sistemas desenvolvidos que atendem aos usuários de forma 

corporativa. 
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Esta constatação pode ser evidenciada pelo quadro demonstrativo das 

receitas auferidas no período em análise, figura 12.  Nele fica evidenciado que 100% 

das receitas da Empresa são originadas dos orçamentos estabelecidos pela Lei 

Orçamentária Anual e alguns contratos firmados com secretarias específicas 

decorrentes de serviços prestados decorrentes de contratos firmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/loa/loa2008/33-receitas-superv.pdf acesso em 

20/03/2008 

 

FIGURA 12: Lei orçamentária Anual do Município do Recife – Entidades 

supervisionadas 

 

2.5. Atribuições da Emprel 

 

Passamos a transcrever as atribuições da EMPREL que, foram instituídas 

pelo anexo IV da Lei n° 17.108/2005 de 27 de Julho de 2005: 

  

a) Garantir a integridade de toda a base de dados do Governo 
Municipal, patrimônio intangível do município; 

b) Propor diretrizes e normas para um padrão de soluções em 
Tecnologia da Informação que assegure integridade, articulação, 
integração e portabilidade entre os sistemas; 
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c) Prover o governo de Soluções em Tecnologia de Informação, de 
acordo com as necessidades de cada órgão, observadas as 
diretrizes e normas definidas; 

d) Garantir o padrão tecnológico preferencial a ser utilizado nas 
soluções TI desenvolvidas ou adquiridas pelo governo; 

e) Planejar e Gerenciar toda a Infra-estrutura de TI da Prefeitura, de 
modo a garantir o atendimento da necessidade de recursos 
tecnológicos decorrentes da expansão das aplicações; 

f) Acompanhar as iniciativas de uso da Tecnologia da Informação, 
assessorando os diversos órgãos, fazendo avaliação e emitindo 
pareceres com base nas normas, diretrizes e padrões, de modo 
a preservar a segurança, a integridade e a portabilidade das 
informações produzidas por cada sistema. 

g) Manter o acervo de regras de negócios, sistemas e aplicativos do 
Município; 

h) Prover de Data Center para operações em Missão Crítica; 
i) Promover a busca permanente da melhoria da qualidade do 

atendimento aos diversos órgãos da Administração, otimizando 
métodos e processos internos de construção e manutenção das 
soluções em TI; 

j) Buscar maior independência tecnológica; 
k) Assegurar um processo permanente de pesquisa de novas 

soluções em TI para apresentar aos diversos órgãos do 
Governo; 

l) Propor e prover soluções em TI que dêem suporte às Políticas 
do Governo de Inclusão Digital; 

m) Zelar para que as soluções em TI do governo sejam 
desenvolvidas buscando sempre a melhor interação do Cidadão 
com o Governo; 

n) Propor ao Governo projetos de soluções em TI para captação de 
recursos, construção de parcerias ou de fomento ao pólo local; 

o) Desenvolver alternativas de auto-sustentabilidade, inclusive 
através da comercialização de soluções de TIC com o setor 
público e privado; 

p) Prover, direta ou indiretamente, soluções de TIC - Tecnologia da 
Informação e Comunicação para ao Município do Recife e aos 
demais órgãos do setor público e privado, inclusive aquelas que 
dizem respeito a projetos de informatização, redes de 
comunicação, sistemas computacionais, acesso à Internet e 
soluções de geotecnologias; 

q) Garantir, direta ou indiretamente, a gestão e a manutenção dos 
ativos de TIC do Município; 

r) Aprovar através de pareceres técnicos formais, a contratação de 
todos os produtos e serviços de TIC oferecidos e negociados 
para e pelos órgãos da administração direta ou indireta do 
Município do Recife. 

 

Fonte  : Diário Oficial do Município do Recife de 28/07/2005 

 

2.6. Estrutura Organizacional 

 

As organizações, em nossa avaliação, são estruturas vivas que são 

constituídas baseadas em diversos fatores, como por exemplo: o porte, o ramo de 
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atividade, o mercado consumidor. No caso da EMPREL a estrutura organizacional foi 

definida por intermédio de decretos Municipais, a seguir passamos a relacionar os 

organogramas das diversas estruturas da EMPREL instituídas pelo decreto N° 

21.210/2005 de 29 de julho de 2005, que dispõe sobre a adequação da estrutura da 

Administração Direta e Indireta do Município do Recife às novas diretrizes 

administrativas, vigente durante o período da pesquisa. 

 

2.6.1. Organograma da Diretoria da Presidência 

 

 
Fonte : Diário Oficial do Município de 30/07/2005 

 

FIGURA 13: Organograma da Diretoria da Presidência - Emprel 

 

A Diretoria da Presidência está estruturada é composta de duas Diretorias 

Técnicas a Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos - DNC e a Diretoria de 

Infra-estrutura de Informática - DII que realizam atividades diretamente ligadas com a 

tecnologia da informação e comunicação, uma Diretoria Administrativa e Financeira - 

DAF e uma Diretoria de Assuntos Jurídicos – DAJ que apóia em todas as áreas do 

direito. 
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2.6.2. Organograma da Diretoria de Infra-estrutura e Infor matização  

 

 
Fonte : Diário Oficial do Município de 30/07/2005 

 

FIGURA 14: Organograma da Diretoria de Infra-estrutura - Emprel 

 

A Diretoria de Infra-estrutura de Informática - DII tem como objetivo prover 

recursos de infra-estrutura a toda a Administração Pública Municipal em sintonia com 

os recursos tecnológicos do mercado e o foco nas necessidades dos órgãos 

usuários. Está dividida em três Gerências de Negócio, agrupadas em função da 

natureza de seus produtos, e estas agrupadas em células mais especializadas. 
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2.6.3. Organograma da Diretoria de Negócios e Siste mas Corporativos 

 

 
Fonte : Diário Oficial do Município de 30/07/2005 

 

FIGURA 15: Organograma da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos - 

Emprel 

 

A Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos - DNC, tem como objetivo 

estratégico a proposição, a normatização, o desenvolvimento, a implementação e a 

manutenção de soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 

observando o processo metodológico para o desenvolvimento de sistemas adotada 

na Emprel. 
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2.6.4. Organograma da Diretoria de Administração e Financeira 

 

 

 
 

Fonte : Diário Oficial do Município de 30/07/2005 

 

FIGURA 16: Organograma da Diretoria de Administração e Finanças - Emprel 

 

  A Diretoria Administrativa e Financeira – DAF além de assessorar o 

Presidente em todos os assuntos pertinentes às áreas administrativas, 

orçamentárias e financeiras e recursos humanos, dirige , coordena, supervisiona, 

orienta e operacionaliza as atividades relativas à comunicação administrativa, 

serviços gerais, manutenção, conservação, instalação de equipamentos e bens 

móveis e imóveis.  
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2.6.5. Organograma da Diretoria Jurídica 

 

 
 

Fonte : Diário Oficial do Município de 30/07/2005 

 

FIGURA 17: Organograma da Diretoria Jurídica - Emprel 

 

A Diretoria Jurídica – DAJ além do assessoramento jurídico fornecido à 

Diretoria da Presidência e às demais diretorias gerais, tem por finalidade a execução 

de exames dos contratos celebrados com a Emprel, emitindo pareceres, sugestões 

para alterações, zelando pelo fiel cumprimento das normas e padrões exigidos, o 

exame dos editais e minutas de contratos de procedimentos licitatórios, elaboração 

de proposta de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, bem 

como alterações, extinção ou aditamento dos respectivos contratos ou termos, como 

também outras ações atinentes a defesa dos interesses da Emprel. 
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2.7. A Emprel em Números 

 
2.7.1. Relação de Cargos x Números de Vagas 

 

Cargo Vagas 

existentes 

Vagas 

ocupadas 

Vagas 

disponíveis 

Analista de Informática 220 116 104 

Analista Organizacional 60 39 21 

Assistente de 

Desenvolvimento 

203 124 79 

Advogado 16 8 8 

Técnico de Informática  11 11 0 

Técnico Organizacional  5 5 0 

Motorista (*) 2 2 0 

Telefonista (*) 1 1 0 

Total 518 306 212 

(*) Cargos em Extinção 

Fonte : Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS – EMPREL referência 13/11/2007. 

QUADRO 05: Relação de Cargos x Números de vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaboração própria – baseado no  PCCS – EMPREL referência 13/11/2007. 

 

GRAFICO 1 : Distribuição percentual entre os Cargos relacionados com quantitativo 

de vagas na EMPREL 
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Fonte : Elaboração própria – baseado no PCCS – EMPREL referência 13/11/2007 
 

GRÁFICO 2 : Distribuição percentual entre o quantitativo de vagas por cargos 

ocupados 

 

Podemos observar analisando os gráficos 1 e 2, que a distribuição funcional de 

vagas por cargos reflete claramente que há uma divisão quase que equânime entre 

os cargos funcionais atinentes às áreas fins da empresa e os da área meio.   

 

2.7.2. Quantidade de Cargos Comissionados 

 
Os cargos comissionados da EMPREL foram instituídos pelo anexo II da Lei 

n° 17.108/2005 de 27 de Julho de 2005, com as alter ações instituídas pelo anexo I 

Lei n°17.160/05 de 28 de dezembro de 2005. Os gráfi cos 03 demonstra a 

distribuição percentual do quantitativo de comissionados por lotação. 
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Fonte : Elaboração própria – baseado no DOM de 28/07/2007- Ed.84 - disponível em 

http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial - Acesso em 15/03/2008. 

 

GRÁFICO 3 : Distribuição percentual dos comissionados por lotação 

 

2.7.3. Custos com cargos comissionados  

 

Os custos com as comissões da EMPREL foram instituídos pelo anexo III da 

Lei n° 17.108/2005 de 27 de Julho de 2005. O gráfic o 04 ilustra a distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaboração própria – baseado no DOM de 28/07/2007- Ed.84 - disponível em 

http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial - Acesso em 15/03/2008. 

 

GRÁFICO 4:  Distribuição percentual dos custos mensais com cargos comissionados 

por lotação. 

 

2.8. Diagnóstico da Situação Encontrada 

 

  A pesquisa teve como ponto de partida às constatações percebidas pelo 

pesquisador no período entre Abril, Maio e Junho de 2006. As constatações foram 

circunscritas a Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos tendo em vista que o 

pesquisador assumiu nesta época a função de Diretor da Diretoria facilitando 

sobremaneira o acesso aos dados imprescindíveis à elaboração deste trabalho. 
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2.8.1. Quanto aos objetivos sociais  

 

 Pudemos perceber que a EMPREL durante a realização deste diagnóstico 

possuía baixa consciência dos seus objetivos e operava baseada em variadas 

interpretações da sua missão. Desta maneira demonstrava uma forte cultura 

corporativa que privilegiava interesses pessoais e departamentais em detrimento dos 

interesses organizacionais estratégicos da EMPREL e da administração Municipal no 

que concerne a prestação de serviços de tecnologia da informação. 

   

  As constatações levaram o pesquisador a concluir que a EMPREL se 

comporta como órgão da administração direta, despreocupada com o custo da 

produção e com a obtenção de receitas derivadas da venda dos seus produtos e 

serviços uma vez que, historicamente, garante sua manutenção baseada na reserva 

de mercado e na manutenção do orçamento provido pela administração Municipal. 

   

2.8.2. Quanto à efetividade das suas ações  

 

  A administração da EMPREL mostrou-se fortemente influenciada por uma 

lógica política que algumas vezes são pouco adequadas a otimização de suas 

potencialidades, ao mesmo tempo em que, seus resultados são avaliados sob 

critérios empresariais. 

 

  O processo de atendimento às demandas mostrou-se incipiente e 

desconectado da estratégia da Empresa, apesar da excelente qualificação dos 

colaboradores das áreas técnicas. A capacidade instalada para atendimento as 

demandas no limite. 

 

2.8.3. Quanto ao Processo Físico-Operacional  

 

  À época da elaboração deste diagnóstico não percebemos na Empresa 

Municipal de Informática do Recife, nenhuma sistemática para aferição dos seus 

resultados quando da prestação de serviços para atendimento das demandas de 

seus usuários em seu processo físico-operacional, comprometendo algumas vezes o 

nível de satisfação dos usuários. 
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Diante deste cenário algumas experiências isoladas foram percebidas, como o 

processo de Informatização da Companhia de Transportes e Trânsitos Urbanos, da 

Secretaria de Saúde e de algumas áreas da Secretaria de Finanças, que 

autonomamente montaram um aparato tecnológico para prover TIC à margem, na 

maioria das vezes, da Emprel.  

 

Percebemos ainda que a aquisição de alguns softwares atinentes a diversas 

secretarias eram especificados e contratados, sem a devida anuência da Emprel 

conforme determina o decreto N° 11.368/1986 publica do do Diário oficial do Município 

em 07 de julho de 1986. 

 

A Emprel por ser responsável pelo provimento de tecnologia da informação ao 

Município de Recife tanto no que tange a demandas por fornecimento de serviços de 

infra-estrutura, de hardware e softwares deveria utilizar uma metodologia sistematizada 

para o atendimento as demandas de seus usuários.  

 

Foi constatado que quando as demandas chegam à EMPREL, não chegam de 

forma institucionalizada pela alta direção, não seguem um processo único, muitas delas 

não são registradas em ferramenta informatizada. Deste modo, o processo de 

gerenciamento e de acompanhamento efetivo das execuções das demandas fica 

comprometido.  Na maioria das vezes as prioridades são tratadas diretamente com os 

executores operacionais sem o conhecimento e consentimento das instâncias decisórias 

da EMPREL.  

 

Identificamos que o processo físico-operacional apresenta dificuldades para sua 

gestão tendo em vista que as demandas chegam à Emprel oriundas das diversas 

secretarias, empresas, autarquias e fundações da Administra Pública Municipal, sem 

triagem e sem análise quanto à prioridade que, em nossa avaliação precisa estar 

alinhada com as ações estratégicas da gestão municipal.  

 

Verificamos que os níveis estratégicos, táticos e operacionais da Emprel, recebem 

demandas, das mais diversas especificidades e complexidades, dos diversos níveis 

hierárquicos das entidades públicas participantes da Administração Municipal, 

claramente percebemos uma relação de N para N entre as solicitações das entidades e 
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as áreas executoras da Emprel. Com isto, a capacidade instalada da Emprel 

rapidamente chega ao seu limite. 

 

Constatamos ainda que, não existe padronização na realização das atividades de 

planejamento e acompanhamento de projetos, que ocorrem geralmente de maneira 

informal, de acordo com a demanda. Existe grande interação com o  usuário final, 

refletindo na grande quantidade de demandas recebidas por intermédio de ofícios, e-

mail, telefones, dentre outras formas.  O acompanhamento do andamento das 

demandas varia de acordo com o gestor.  

 

A freqüência do acompanhamento varia bastante, não havendo freqüência 

definida, mas sim realizada sob demanda, de acordo com a necessidade e urgência 

do usuário. Esta gestão apresenta dificuldades devido às constantes mudanças de 

prioridades. 

 

As demandas solicitadas à EMPREL variam desde uma simples instalação de 

ponto de rede de dados a construção de um sistema complexo quando chegam não 

passam por um processo de triagem com redirecionamento exato, muitas das vezes as 

demandas são repassadas a diversos setores antes de seu atendimento, não existe um 

acordo de nível de serviço com os usuários de modo a garantir o cumprimento das 

estimativas de prazo. 

 

 Também foi constatado, durante o diagnóstico realizado, que os investimentos 

institucionais em capacitação são escassos, para os colaboradores de forma geral. 

Alguns funcionários por conta própria se qualificam e retém o conhecimento para 

usufruto próprio.  

 

A Emprel, conforme constatação realizada necessita integrar as áreas que 

compõem a estrutura orgânica da empresa para oferecer melhores serviços à 

administração municipal e conseqüentemente à sociedade. Com o avanço da 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC é possível tornar a empresa mais 

ágil, sem comprometer o orçamento de implantação dos projetos de atividade fim da 

empresa. Investir em Tecnologia da Informação significa promover o 

desenvolvimento escalar da instituição. 
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A figura 18 ilustra graficamente o processo físico operacional realizado pela 

EMPREL decorrente do diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaboração própria 
 

FIGURA 18: Fluxo de atendimento as demandas dos órgãos usuários  

 

A EMPREL ainda não consegue alcançar de forma efetiva algumas áreas na 

da Administração Municipal do Recife, e mantém alguns setores trabalhando de 

forma descentralizada, necessitando de permanente integração entre eles para 

oferecer melhores serviços aos seus usuários.  
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2.9. O Planejamento Estratégico da Emprel 

 

Diante do desafio de repensar a Emprel dentro de um prazo relativamente 

curto, o grupo estratégico da Empresa formado por seus diretores e os 

colaboradores que ocupavam cargos comissionados, realizou durante os anos de 

2006 e 2007 seminários para definir os rumos a serem tomados e efetivamente 

executá-los no sentido de gerar resultados totais ou parciais até dezembro 2008, 

data em que provavelmente atual gestão encerrará suas atividades, tendo em vista 

as eleições municipais.  Nestes seminários a Emprel elaborou propostas que 

possibilitaram balizar a revisão das definições estratégicas que a seguir passamos a 

relacionar.  

 

2.9.1. A Missão da Emprel 

 

 Um dos artefatos gerados nestes seminários foi a reedição da missão que 

passou de: 

Propor e gerenciar as políticas de Tecnologia da Informação para a 
Cidade de Recife e prover, com qualidade, as soluções em T.I. para 
a administração da cidade e a democratização dos meios de acesso 
à informação. 

 

Fonte : http://www.emprel.gov.br/missao.php , acesso em 06/06/2007 

 

 Para: 

Participar da proposição e gerenciar as políticas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação para a Prefeitura da Cidade de Recife e 
prover soluções em TIC sob medida, com credibilidade e excelência 
no atendimento, com foco nos interesses da administração da 
cidade e na democratização dos meios de acesso à informação.
    

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 - 2007) 

   

 Ao desmembrarmos missão, observamos que a Emprel deixa de propor 

políticas de Tecnologia da Informação para a Cidade de Recife e passa a participar 

das proposições dessas políticas, ou seja, passa a realizar um trabalho participativo 

com os órgãos usuários, que consideramos o conjunto representado pelos órgãos da 

Administração Direta e Administração Indireta (Empresas e Autarquias), para adoção 

das políticas de TIC do Município. Quando da redefinição de sua missão, os 

seminários de planejamento estratégico, indicaram a necessidade da criação de um 
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Comitê Gestor de TIC - CGTIC, instância superior a Emprel, alinhado com a gestão 

das políticas públicas estratégicas para nortear a adoção das políticas de TIC para o 

Município. 

 

 Prover Soluções de TIC sob medida, com credibilidade e excelência no 

atendimento supõe que a empresa necessita perseguir o princípio da eficiência na 

produção de seus produtos e serviços, adequando-os as necessidades dos seus 

usuários. Neste momento, surge a necessidade de estabelecer indicadores que 

possibilite a mensuração dos resultados quando da produção dos seus produtos e 

serviços.  

 

 Foco nos interesses da administração da cidade direciona para uma 

administração participativa por intermédio dos Órgãos Usuários definindo os 

interesses conforme o Plano de Governo Municipal, através de demandas 

autorizadas. 

 

Foco na democratização dos meios de acesso à informação pressupõe a 

criação de meios de acesso à informação, coerentes com o Plano de Governo 

Municipal e autorizado pelo CGTIC em função do consumo de recursos que interfere 

na capacidade de absorção de outras demandas. 

 

2.9.2. A Visão de Futuro da Emprel 

 

A Visão de Futuro é um guia de como se deseja que uma empresa opere no 

futuro próximo, não se deve considerar as condições e limitações externas e internas 

que a empresa está sofrendo na atualidade.  

 

Esta precisa então observar os principais fatores cruciais para o sucesso 

empresarial, reproduzindo em detalhe a situação futura que a organização gostaria 

de ser vista.  Abaixo transcrevemos a visão de futuro da EMPREL: 

 
Até dezembro de 2008, ser reconhecida como melhor alternativa de 
fornecimento de soluções de TIC para a Administração da Cidade do 
Recife. 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 - 2007) 
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Desmembrando a visão de futuro da Emprel, podemos destacar fortemente o 

foco no final do ano de 2008 donde podemos inferir o senso de urgência das 

mudanças que devem ser feitas.  

 

Ser reconhecido como melhor alternativa de fornecimento de soluções de TIC 

para a Administração da Cidade do Recife, sinaliza para o mercado competitivo que 

impõe concorrência de outros fornecedores de TIC para os atuais usuários da 

Emprel que não estejam totalmente satisfeitos com os atuais serviços.  

 

2.9.3. Os Valores e Crenças da Emprel 

 

Para apoiar a missão e a visão foram definidos os valores da Emprel que irão 

nortear as ações empresariais, que abaixo estão descritas: 

 

COMPROMETIMENTO 

Com a gestão e com o cliente na busca do compromisso permanente da qualidade 

e eficácia nas ações 

PROATIVIDADE 

Iniciativa em trazer soluções e novas idéias, antecipando-se às demandas e 

problemas, com foco na excelência no atendimento 

VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO 

Ações que busquem a combinação entre qualidade de vida x profissionalismo x 

resultado, proporcionando aos seus colaboradores programas de desenvolvimento 

nas competências técnicas e comportamentais.  

RECEPTIVIDADE ÀS MUDANÇAS 

Assumir uma postura empática mediante as novas diretrizes da organização, 

assimilando-as e participando ativamente das implementações. 

ÉTICA 

Responsabilidade e respeito na utilização das informações, com o estabelecimento 

de atitudes, princípios e valores aceitáveis na organização. 

QUALIDADE 

Cumprimento dos requisitos definidos na contratação e nos Acordos de Nível de 

Serviço estabelecidos 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 - 2007) 
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QUADRO 06: Valores e Crenças da Emprel 

 

2.9.4. Os Objetivos Estratégicos da Emprel 

 

A seguir relacionamos os objetivos estratégicos, que foram apresentados, 

pelo Diretor Presidente da Emprel no dia 26 de abril de 2007, no auditório 

disponibilizado pela Chesf - unidade Recife. Todos os colaboradores da Empresa 

foram convocados a comparecer ao evento que foi denominado de Seminário para 

apresentação das diretrizes estratégicas.   

 

a) Foco no atendimento adequado ao cliente  

b) Compromisso com o cumprimento de prazos negociados  

c) Forte investimento na melhoria de qualidade dos produtos e serviços oferecidos  

d) Fortalecimento da imagem institucional da EMPREL  

e) Investimento na melhoria das condições de trabalho do corpo técnico da 

EMPREL  

f) Economia e Otimização dos Recursos  

g) Investimento na Organização e Funcionamento da EMPREL  

h) Valorização da capacitação dos seus gerentes e funcionários  

i) Ampliação da participação dos empregados nos rumos da EMPREL  

j) Promoção da democratização do acesso a informações públicas municipais  

k) Regularização da situação trabalhista na EMPREL  

l) Compromisso com a atualização permanente e com a adoção plena do PTR - 

Padrão Tecnológico de Referência na Prefeitura  

m) Compromisso com a atualização e consolidação da implantação da MEDS - 

Metodologia EMPREL de Desenvolvimento de Software na EMPREL 

 

Fonte : Seminário para apresentação das Diretrizes Estratégicas realizado em 24/06/2007 

 

2.9.5. O Plano de Ação 

 

O Plano de ação foi um dos artefatos que foram elaborados em conjunto com 

os colaboradores da Emprel a partir de várias reuniões realizadas com as diversas 

instâncias gerenciais e o grupo de analistas de negócios da Gerencia de Negócios – 
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GNG, tomou-se por base os elementos estratégicos produzidos durante a 

elaboração dos seminários de planejamento estratégico (2006 - 2007). Sua estrutura 

foi dividida em sete programas de ações agrupados por similaridades.  

 

Transcrevemos nos quadros a seguir os programas e as ações contidas no 

referido plano de ação. 

 
 

PROGRAMA AÇÃO 

Adquirir microcomputadores e outros 
equipamentos 

Elaborar Projeto de adequação do ambiente 
físico de trabalho 

Adquirir cadeiras com braços fixos e altura 
regulável 

Elaborar Plano de simplificação do ambiente de 
TIC 

I. Adequação da Infra-estrutura 

física e de TIC 

Elaboração e execução de Projeto Ergonômico 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006-2007) – Com Supressões 

 

QUADRO 07: Plano de Ação - Adequação da Infra-estrutura física e de TIC 

 

 
PROGRAMA AÇÃO 

Elaborar Plano Global de Capacitação  

Realizar concurso público para substituição de 
terceirizados e oxigenação do quadro 

Realizar Programa específico de capacitação 
em MEDS 

Realizar programa de desenvolvimento 
gerencial 

Ampliar o quadro de estagiários 

II. Adequação do Quadro e das 

Competências Funcionais 

Estruturar programa de treinamento 
admissional 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006-2007) – Com Supressões 
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QUADRO 08: Plano de Ação - Adequação do quadro e das competências 

Funcionais 

 
PROGRAMA AÇÃO 

Elaborar Plano de ampliação da Rede 
Corporativa entre as entidades do Executivo 
Municipal 

Reformular o portal da EMPREL 

Incorporar à MEDS a utilização dos recursos do 
Geoprocessamento 

Elaboração do Portfólio de todos os Produtos e 
Serviços Emprel 

Revisão e Implantação efetiva da MEDS 

Participar do planejamento dos novos 
infocentros 

Estruturação da Área de Comunicação 
Institucional 

Sistematizar o processo de comunicação com os 
colaboradores, parceiros, fornecedores e 
usuários. 

Sistematizar pesquisa de perfil e satisfação de 
cliente 

Ampliar a utilização dos sistema de controle de 
acesso e sistemas de segurança. 

III. Ampliação e Consolidação 

de Produtos e Serviços 

Prover soluções em dispositivos móveis (Palm, 
Celular, etc.) 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 -2007) – Com supressões 

 

QUADRO 09: Plano de Ação – Ampliação e Consolidação de Produtos e Serviços 
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PROGRAMA AÇÃO 

Formalizar as parcerias internas e definir 
processo (rotina) de negociação com entidades 
externas 

Elaborar calendário de eventos para divulgar 
informações, integrar, atualizar e motivar os 
colaboradores 

Implantar ações efetivas de endo e 
exomarketing, iniciando com o Informativo 
mensal 

Tornar o PDI parte do Processo de Gestão - 
melhorar a redação 

Vender o processo de mudança na forma de 
atuação da Emprel 

Implantação e sistematização do CGTIC 

Implantar mecanismos de gestão (controle) com 
base em indicadores de desempenho; 

PPI - Implantação do Gerenciamento de 
Incidentes 

Divulgação do Planejamento Estratégico 

Consolidar e divulgar a Política de Segurança 
em TIC 

IV. Estruturação do Modelo de 

Gestão 

Utilizar Fábrica de Software no processo de 
desenvolvimento de software. 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 -2007) – Com supressões 

 

QUADRO 10: Plano de Ação – Estruturação do Modelo de Gestão 
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PROGRAMA AÇÃO 

Normatizar os processos relacionados às 
principais atividades da empresa 

Mapear e normatizar o processo de solicitação 
e atendimento de novas demandas 

Constituir uma Área específica para 
disseminar, ampliar, manter e fiscalizar a 
utilização da MEDS, do PTR e do 
Geoprocessamento 

Implantação do Processo de Gestão de 
Processos de Negócio 

Sistematizar a Pesquisa de Clima 
Organizacional 

Disseminação e implantação da MEDS 

Implantação da Unidade de Gestão da 
Qualidade de Software 

 

 

 

 

V. Estruturação dos 

Processos 

Implantar sistemática de Controle das Versões 
de Software 

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 -2007) – Com supressões 

 

QUADRO 11: Plano de Ação – Estruturação dos processos  

 

PROGRAMA AÇÃO 

Estruturar a Área de Negócios 

Elaborar agenda para contatos regulares com 
os clientes 

Implantação da Gestão de Demandas 

Apresentar soluções em TIC com base nos 
macroprocessos mapeados  

VI.  Gestão de Atendimento 

ao Cliente 

Atuar como Analista de Negócio assessorando 
nas melhores decisões  

 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006 -2007) – Com supressões 

 

QUADRO 12: Plano de Ação – Gestão de Atendimento ao Cliente  
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PROGRAMA AÇÃO 

Identificar tipos de financiamentos existentes, fontes 
de recurso e requisitos para seu uso, alinhado ao 
programa de governo 

Prospectar e captar recursos de caráter não 
reembolsável. 

Identificar e compor os custos de cada grande 
usuário. 

Elaboração de parcerias com empresas de TIC do 
mercado 

VII. Gestão Orçamentária de 

Produtos, Serviços e 

Componentes de TIC 

Estabelecimento de intercâmbio de informações e 
parcerias com outros órgãos públicos  

 
 

Fonte : Seminários de Planejamento Estratégico – Emprel (2006-2007) – Com supressões 

 

QUADRO 13: Plano de Ação – Gestão Orçamentária de Produtos, Serviços e 

Componentes de TIC 
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CAPÍTULO TRÊS 

 

3. PROPOSTA DE UM NOVO MODELO FISICO-OPERACIONAL À EMPREL 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Durante o período de elaboração desta proposta a Emprel realizou, por 

intermédio de licitação, a contratação de duas empresas para auxiliar no desafio de 

melhorar a eficiência de sua gestão.  A primeira foi contratada para conceber um 

Plano Diretor de Informática – PDI e a segunda para rever, atualizar e propor 

melhorias Metodologia Emprel de Desenvolvimento de Softwares – MEDS, 

objetivando adequar o processo produtivo de produção de sistemas na DNC à 

realidade do mercado. 

 

Ambas as contratações estão em curso e possivelmente não estarão 

concluídas até o término desta pesquisa, mesmo assim faremos uso de artefatos 

preliminares já produzidos pelas empresas para enriquecer nossas propostas.  

 

  De acordo com o diagnóstico realizado no capítulo dois, percebemos que a 

Emprel necessita adotar uma metodologia que permita dar suporte ao processo de 

prestação de serviços quando da produção dos seus produtos e serviços a seus 

usuários, para garantir eficiência e efetividade em sua gestão. A prestação dos 

serviços deve seguir um padrão de qualidade, fornecendo à Empresa uma maior 

flexibilidade na alocação de seus recursos e conseqüentemente uma redução em 

seus custos operacionais.  

 

Ressaltamos a importância da definição de um conjunto de processos a 

serem utilizados por toda a organização, evitando que, para as mesmas condições, 

sejam seguidos processos diferentes.  Esses processos devem estabelecer as 

atividades padrões, as técnicas, métodos, ferramentas e os tipos de recursos a 

serem utilizados em cada caso.   Com a criação de padrões para os processos de 

produção de seus produtos e serviços, os técnicos terão um roteiro a seguir.  Estes 

padrões permitirão a Emprel, por intermédio de indicadores, realizar uma gestão 

baseada em resultados, principalmente, nos processos atinentes a Diretoria de 

Negócios e Sistemas Corporativos. 
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No capítulo um, por intermédio da fundamentação teórica, realizamos a 

descrição das principais estruturas do sistema de Gestão Econômica – GECON e do 

sistema de Medidas Balanced Scorecard – BSC. Os dois sistemas utilizam os 

elementos da estratégia empresarial como a Missão, a Visão, os Valores e o 

Planejamento Estratégico como princípios basilares de suas construções. 

 

O GECON foca suas atenções para os eventos ocorridos na organização 

decorrente de cada transação efetuada, na análise de orçamentos (planejado e 

realizado) e de práticas contábeis utilizadas para o registro dos eventos e transações 

nas datas de suas ocorrências. O acompanhamento do desempenho e a avaliação 

dos resultados são realizados por áreas da organização, cada área é considerada 

uma empresa com responsabilidades e competências atribuídas.  

 

O BSC foca nos objetivos da organização, nos acionistas e na sociedade, 

utilizando uma cadeia de relações de causa e efeito que estabelecem indicadores de 

desempenho que são capazes de traduzir e desdobrar as estratégias 

organizacionais em resultados por intermédio mapa estratégico, possibilitando o 

estabelecimento de uma base sustentável fomentando o processo de aprendizagem 

organizacional. 

 

Diante das nossas análises entendemos que os dois sistemas são indicados 

para o desenvolvimento da proposta para mensuração de resultados no processo 

físico-operacional de atendimento às demandas da Diretoria de Negócios e Sistemas 

Corporativos da Emprel, optamos por utilizar, na proposição do modelo de 

mensuração de resultado, o sistema de medidas Balanced Scorecard – BSC, tendo 

em vista os insumos que detínhamos, no momento da escolha, serem mais 

favoráveis a utilização do referido modelo  

 

Para a elaboração de uma proposta de um modelo de gestão baseada em 

resultados para a Emprel necessitamos, em nossas avaliações e conforme 

indicações preliminares do Plano Diretor de Informática, de cinco ações concretas 

que devem ser realizadas em paralelo, objetivando garantir melhor eficiência em 

suas ações. A seguir relacionamos as mesmas: 
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• Criação, no governo Municipal, de um Comitê Gestor de TIC - CGTIC, de 

acordo com os seminários de Planejamento Estratégico (2006 - 2007), PDI e 

nossas constatações, há necessidade da criação deste Comitê que, deve ser 

por princípio, uma entidade perene, com agenda própria, atribuições 

específicas e reserva de tempo por parte de seus representantes, dirimindo 

conflitos entre demandas concorrentes e alinhando as políticas de TIC com as 

estratégias aplicadas nas políticas públicas do Governo Municipal; 

 

• Criação de uma Gerência de Negócios, na Emprel, área estratégica, única, 

ligada a Diretoria da Presidência, com o objetivo de estruturar a recepção de 

todas as demandas por produtos e serviços requeridas à Emprel. Esta 

estrutura precisaria estar, constantemente, buscando a qualidade do 

relacionamento entre a Emprel e Órgãos Usuários, conforme os acordos 

estabelecidos; 

 

• Criação, em cada uma das secretarias, fundações, autarquias e Empresas, de 

um núcleo de TIC, com foco organizacional, que possa instituir prioridades 

internas das demandas de TIC e discutir com o Comitê Gestor suas 

implicações e aplicações nas políticas públicas Municipais; 

 

• Rever, atualizar e adequar o processo de produção e aquisição de softwares 

utilizados pela Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC. A 

Emprel utiliza em seu processo de desenvolvimento de sistemas uma 

metodologia desenvolvida no ano de 2001, denominada: Metodologia Emprel 

de Desenvolvimento de Softwares - MEDS que, de acordo com nossas 

constatações, precisa ser atualizada e adequada aos atuais padrões e normas 

adotadas pelas empresas de TIC do mercado; e 

 

• Construção de um modelo que permita a mensuração de resultados da 

Emprel baseado no sistema de Medida Balanced Scorecard. 

   

Estes conjuntos de ações farão, em nossa avaliação, com que a Emprel possa, 

efetivamente, criar um modelo de gestão baseado em resultados que permita 

melhorar sua eficiência gerencial sobre o conjunto de demandas que, 

comprovadamente, esgotam a sua capacidade produtiva, utilizando para tanto, 
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indicadores estratégicos distribuídos nas quatro perspectivas do balanced scorecard, 

que serão posteriormente descritos.  

 

Cabe ressaltar que, o modelo deve permitir que as experiências vivenciadas 

sejam divulgadas com todos os colaboradores e que seus  custos sejam  

mensurados de forma objetiva pois, conforme o diagnóstico,  atualmente todas estas 

estimativas são feitas de forma subjetiva, sem utilizar nenhum método formal 

sistematizado. 

 

A figura 19, a seguir, ilustra graficamente o modelo proposto por esta pesquisa 

para possibilitar à Emprel o aumento da eficiência em seu processo de gestão, 

podemos notar que todas as ações aqui referidas estão contidas no modelo, 

inclusive os indicadores pertinentes a cada uma da perspectivas, segundo as 

orientações conceituais vistas no balanced scorecard. 
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Fonte:  Elaboração própria 

 

FIGURA 19: Proposta de um novo modelo de gestão das demandas. 
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3.2. Criação do Comitê Gestor de TIC – CGTIC 

 

O Plano Diretor de Informática – PDI, em um de seus artefatos já produzido e 

entregue ao quadro dirigente da Emprel, em uma versão preliminar, apresentada 

pela empresa responsável por sua elaboração em dezembro de 2007 (Produto 

P02), indica claramente a necessidade de criação de um Comitê Gestor de TIC – 

CGTIC, tendo em vista algumas iniciativas próprias dos órgãos usuários 

desalinhadas com as políticas de TIC da Prefeitura do Recife, o alto índice de 

demandas dirigidas à Emprel, a ausência de um gerenciamento efetivo entre a 

demanda dos órgãos usuários da PCR e a capacidade de produção da Emprel. 

  

Muitas vezes as prioridades de execução das demandas que chegam à 

Emprel, são discricionariamente arbitradas por seus gestores muitas vezes 

balizados pelo grau de “importância” do ente. 

 

A pesquisa revelou, diante das análises efetuadas, que nos instrumentos 

legais de constituição, referenciados no capítulo dois, não é competência da Emprel 

dirimir conflitos de prioridades entre os entes governamentais. Na realidade não 

existe, de direito, no governo Municipal um ente que possua competência legal para 

dirimir conflitos de prioridade entre os órgãos usuários, a Emprel , como já falamos, 

exerce esse papel informalmente e de forma discricionária.  

 

Justifica-se com isto a necessidade de instituição de um Comitê, ligado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito, tendo representantes dos vários Órgãos 

Usuários, podendo desta forma suprir esta lacuna e alinhar as políticas de TIC 

afinadas com as políticas públicas do Governo Municipal.  

 

3.2.1. Responsabilidades do CGTIC 

 

De acordo com o documento P02 – PDI, versão preliminar, são poropostas 

as seguintes responsabilidades do CGTIC: 

 

• Estabelecer, divulgar e assegurar a aplicação da arquitetura de relacionamento 

entre a PCR e a EMPREL 
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• Geração de novas demandas conforme o Plano Estratégico de Governo, 

seguindo padrões de justificativas para as mesmas 

 

• Avaliação das demandas com defesas realizadas pelos Órgãos Usuários, 

apoiadas pelos analistas de negócio da Emprel 

 

• Avaliação da capacidade produtiva da Emprel e alternativas de atendimento 

apresentadas pela mesma, sempre baseada em plano de trabalho e orçamento 

• Definição das prioridades de atendimento em função do Plano Estratégico de 

Governo, do Orçamento, da capacidade de atendimento direto e indireto da 

Emprel; 

 

•  Decisão quanto à suspensão temporária ou definitiva de determinados projetos; 

 

•  Avaliação, proposta de ajustes e monitoração do Plano Estratégico da Emprel 

com base nos Indicadores 

 

• Divulgar os resultados de suas ações com base nas metas previstas de seus 

indicadores de funcionamento 

 

3.3. Criação da Gerência de Negócios 

 

A Empresa Municipal de Informática – EMPREL, buscando a adequação de 

sua estrutura organizacional, a fim de melhor atender às suas necessidades internas 

e, também, aos seus usuários no fornecimento de produtos e serviços, sofreu uma 

reforma administrativa, concluída em julho de 2005. Dentre as mudanças realizadas, 

está a criação da Gerência de Negócios – GNG. 

 

Entendemos que esta gerência irá permitir consolidar as atribuições da 

Emprel para atender aos seus usuários, podendo ser vista como uma unidade de 

negócio, independente, autônoma, com relacionamentos diretos e transparentes com 

os usuários, dando visibilidade aos macroprocessos da organização. 
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A seguir relacionamos os itens contidos no documento interno, recuperado 

nas pesquisas, que propõe a estruturação da gerência O referido documento é 

intitulado: Proposta para estruturação da área de Negócios da Emprel - Versão 2.0 - 

produzido em setembro de 2006, encontra-se arquivado na Diretoria de Negócios e 

Sistemas Corporativos - DNC.  

 

3.3.1. Missão da Gerência de Negócios – GNG  

 

Promover a EMPREL, objetivando posicioná-la como empresa de referência 

em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, atuando em 

consonância com suas diretrizes estratégicas, de forma ética e buscando a 

satisfação de seus Clientes. 

 

3.3.2. Visão da Gerência de Negócios – GNG  

 

Tornar-se o elo entre as diversas áreas da EMPREL e dessas com os seus 

usuários. 

 

3.3.3. Valores da Gerência de Negócios – GNG  

 

• Agir de maneira justa e ética. 

• Nossa responsabilidade final é com os nossos clientes. 

• Trabalhar buscando a máxima qualidade. 

• Buscar a melhoria do clima organizacional. 

 

3.3.4. Atribuições da Gerência de Negócios – GNG 

 

• Gerenciar o processo de melhoria da qualidade dos produtos e serviços da 

EMPREL 

• Gerenciar o processo de captação de recursos para a EMPREL. 

• Gerenciar o processo de comunicação institucional da EMPREL. 

• Gerenciar os negócios entre a EMPREL e seus Usuários. 

• Atuar como consultora em TIC junto aos Usuários da EMPREL. 

• Atuar como consultora organizacional junto aos Usuários da EMPREL. 
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• Elaborar e manter portfólio de produtos e serviços da EMPREL. 

• Divulgar os produtos e serviços da EMPREL, através da participação em eventos 

relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC tais como feiras, 

congressos e seminários. 

• Fomentar parcerias e convênios objetivando a pesquisa e o desenvolvimento, 

com vistas à inovação tecnológica. 

• Buscar a interação e integração das áreas da EMPREL. 

 

3.3.5. Posicionamento Estratégico da GNG 

 

Objetivando uma maior eficiência e eficácia no cumprimento de suas 

atribuições, a Gerência de Negócios deverá deixar de ser subordinada a diretoria de 

Negócios e Sistemas Corporativos e passar a se subordinar diretamente a Diretoria 

da Presidência como demonstram as figuras 20 e 21. 

 

 

 
Fonte : Elaboração própria 

 

FIGURA 20: Organograma com a GNG subordinada a DNC 
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Fonte : Elaboração própria 

 

FIGURA 21: Organograma com a GNG subordinada a DPR 

 

3.3.6. Estrutura Funcional proposta para GNG  

 

Para que a GNG tenha robustez e atinja a sua missão, necessita ter uma 

estrutura funcional hierárquica como demonstrada na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Gerência de Negócios - DNC 
 

FIGURA 22: Estrutura funcional proposta para da GNG 
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3.3.6.1.1. Atribuições da Divisão de Negócios 

 

• Gerenciar os negócios entre a EMPREL e seus Usuários. 

• Atuar como consultora em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 

junto aos Usuários da EMPREL. 

• Atuar como consultora organizacional junto aos Usuários da EMPREL. 

• Elaborar e manter portfólio de produtos e serviços da EMPREL. 

• Divulgar os produtos e serviços da EMPREL, através da participação em 

eventos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC tais 

como feiras, congressos e seminários. 

• Fomentar parcerias e convênios objetivando a pesquisa e o desenvolvimento, 

com vistas à inovação tecnológica. 

• Buscar a interação e integração das áreas da EMPREL. 

 

3.3.6.2. Divisão de Captação de Recursos 

 

 A atuação da Divisão de Captação de Recursos se dará, essencialmente, 

junto aos organismos financiadores, nacionais e/ou internacionais, objetivando o 

aporte de recursos financeiros, especialmente os de caráter não reembolsável, e, 

também, na comercialização dos produtos e serviços da Emprel. 

 

3.3.6.2.1. Atribuições da Divisão de Captação de Re cursos 

 

• Gerenciar o processo de captação de recursos para a EMPREL. 

• Realizar a pré-qualificação da Emprel. 

• Realizar convênios com instituições públicas e/ou privadas. 

• Elaboração de Projetos. 

• Comercializar os produtos e serviços da Emprel. 

 

3.3.6.3. Divisão de Comunicação Institucional 

 

 A atuação da Divisão de Comunicação Institucional terá como foco a 

divulgação e consolidação da imagem institucional da Emprel, tanto no âmbito da 

Prefeitura da Cidade do Recife quanto no âmbito da sociedade em geral. 



 

 

115

 

3.3.6.3.1. Atribuições da Divisão de  Comunicação I nstitucional 

 

• Gerenciar o processo de comunicação institucional da EMPREL; 

• Elaboração e manutenção do vídeo institucional da Emprel; 

• Promover a participação da Emprel em eventos ligados à TIC; 

• Endomarketing; 

• Exomarketing; 

• Formatação e conteúdo da Intranet; 

• Promover a Emprel através de pesquisas sociais. 

 

3.3.6.4. Divisão de Gestão da Qualidade 

 

 A atuação da Divisão de Gestão da Qualidade terá como foco o atingimento e 

manutenção de um elevado padrão de qualidade dos produtos e serviços oferecidos 

pela Emprel. 

 

3.3.6.4.1. Atribuições da Divisão de Gestão de Qual idade 

 

• Gerenciar o processo de melhoria da qualidade dos produtos e serviços da 

EMPREL 

• Desenvolvimento e aplicação da metodologia de desenvolvimento de sistemas. 

• Mapeamento e análise dos processos internos da Emprel. 

• Homologação dos produtos e serviços oferecidos pela Emprel. 

• Definição de indicadores e métricas para aferição da qualidade dos produtos e 

serviços da Emprel. 

• Realização de pesquisa de satisfação junto aos clientes da Emprel. 
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3.3.7. Recursos Humanos necessários à GNG  

 

 Para que possa atuar de maneira eficaz, a GNG deve ter em seu quadro de 

pessoal, profissionais de nível sênior, com experiência em várias áreas e funções e 

que apresentem o seguinte perfil: 

  

• Ser dinâmico. 

• Ser pró-ativo. 

• Possuir experiência em negociação. 

• Possuir habilidades técnicas, conceituais e humanas, relacionadas à 

administração. 

• Saber trabalhar em equipe. 

• Possuir visão sistêmica. 

• Entender de assuntos estratégicos, ligados à missão e à visão da empresa. 

• Estar sempre atualizado em relação às inovações tecnológicas, inerentes às 

atribuições da GNG. 

• Dominar a comunicação oral e escrita. 

• Saber conciliar tecnologia com a área de negócios. 

• Capacidade de entender o negócio do cliente. 

 

3.3.8. Produtos da GNG  

 

• Aumento do nível da qualidade dos produtos e serviços da EMPREL 

• Ingresso de recursos para a EMPREL. 

• Maior eficiência, eficácia e efetividade do processo de comunicação institucional 

da EMPREL. 

• Projetos de consultoria em TIC. 

• Projetos de consultoria organizacional. 

• Portfólio de produtos e serviços da EMPREL. 

• Participação da EMPREL em eventos relacionados à Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC tais como feiras, congressos e seminários. 

• Parcerias e convênios objetivando a pesquisa e o desenvolvimento, com vistas à 

inovação tecnológica. 

• Carteira de cada Cliente da EMPREL. 
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3.3.9. Fatores Críticos de Sucesso  

 

 O sucesso da atuação da GNG está diretamente ligado a alguns fatores, tais 

como: 

 

• Alta prioridade e comprometimento por parte da Direção da EMPREL. 

• Comprometimento dos empregados da EMPREL. 

• Disponibilização dos recursos necessários à GNG, tanto humanos quanto 

tecnológicos 

• Estruturação das áreas executoras da EMPREL, necessidade de realizar 

investimentos na revisão nos processos das áreas produtoras no que tange a: 

normas, padrões, metodologia, recursos humanos e tecnológicos. 

 

3.3.10. Recursos tecnológicos para apoiar a GNG 

 

Neste item estaremos descrevendo características necessárias para um 

sistema informatizado que permita apoiar o modelo de gestão proposto para a GNG. 

O objetivo deste sistema informatizado é permitir o controle de todas as demandas 

de produtos e serviços da Emprel, sejam elas provenientes dos usuários ou mesmo 

de qualquer área interna desta própria empresa enquanto beneficiária de algum dos 

itens por ela prestados. 

 

Conforme constatações feitas durante a pesquisa a Emprel não utiliza sistema 

automatizado de informações que permita dar suporte ao processo de gestão das 

demandas dos usuários de produtos e serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação produzidas por ela ou por terceiros.  

 

Para que a Emprel possa aprimorar os mecanismos de controle e 

gerenciamento, modificar a cultura interna relativa à visão da relação com os 

usuários e proporcionar uma significativa melhoria nessa relação, se faz necessário 

a execução de um projeto para aquisição de uma ferramenta que auxilie e apóie a 

gestão das demandas de seus usuários. 
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Ferramentas deste tipo, em nossa avaliação, oferecem às organizações a 

capacidade de gerenciar e analisar os dados dos usuários de forma colaborativa, 

estendendo o acesso desses dados aos usuários, funcionários e parceiros da 

organização. Com isto, os dados críticos dos usuários encontram-se disponíveis a 

qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo à empresa, realmente, focar suas 

atenções nos Usuários. 

 

Esta ferramenta informatizada deverá prever o registro de uma demanda, 

assim como acionar a área responsável pelo seu atendimento, fornecer informações 

sobre o atendimento, permitir o encerramento e a extrações de demonstrativos que 

sejam do interesse dos usuários e da Emprel.  

 

 

3.3.10.1. Requisitos Funcionais para o Sistema Info rmatizado 

 

O Sistema a ser utilizado pela Gerência de Negócios deverá registrar, 

controlar e acompanhar todas as demandas de TIC dos usuários da Emprel, de 

forma fácil, ágil e segura, desde a fase inicial da solicitação dos serviços ou produtos 

até a sua conclusão, permitindo de forma transparente, aos usuários do sistema, 

também acompanharem todas as fases do processo. 

 

 O sistema gerencial de demandas deverá ser de fácil utilização e 

configuração, constituindo-se em uma ferramenta indispensável para organização 

das atividades e planejamento de ações, para possibilitar o melhor atendimento aos 

usuários e contribuir no aumento da capacidade de planejamento dos Gerentes de 

Desenvolvimento e dos Analistas de Negócios 

 

As principais funcionalidades do sistema informatizado devem atender aos requisitos 

a seguir: 

 

• Registro de uma demanda (e complementação, análise de viabilidade técnica, 

priorização e versão); 

• Acompanhar o progresso do atendimento de uma demanda em todos os seus 

estágios; 

• Encerramento de uma demanda; 
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• Permitir distribuição automática da demanda; 

• Permitir roteamento inteligente da demanda; 

• Permitir o desmembramento da demanda; 

• Emitir demonstrativo das demandas ativas, por usuário (geral e por versão); 

• Emitir demonstrativo das demandas potenciais, por usuário; 

• Emitir demonstrativo das demandas encerradas, por usuário; 

• Permitir o gerenciamento da Carteira de usuário. 

 

3.4. Criação dos Núcleos Organizacionais de TIC nos  usuários 

 

Estes núcleos Organizacionais de TIC devem ser instituídos em cada um dos 

órgãos usuários, a princípio devem ser constituídos junto as assessoria dos 

secretários das pastas e dos presidentes das entidades da administração indireta. A 

principal função deste núcleo é adquirir o conhecimento das demandas de TIC do 

ente, priorizá-las internamente a luz das suas prioridades. Estas demandas devem 

ser submetidas ao Comitê Gestor de TIC – CGTIC, proposto anteriormente, para que 

possa ganhar chancela diante do alinhamento das demandas requeridas com as 

diretrizes estratégicas do Governo Municipal. 

 

As demandas chanceladas e alinhadas politicamente seriam remetidas a 

Gerência de Negócio da Emprel para seu planejamento e execução. 

 

3.5. Revisão e Adequação do Processo físico-operaci onal de produção de 

software 

 

O processo produtivo para construção de softwares da Emprel, conforme 

constatações realizadas, necessita ser revisado e atualizado. A Metodologia Emprel 

de Desenvolvimento de Software - MEDS não tem sido satisfatoriamente adotada 

nos projetos de desenvolvimento de sistemas, pois há resistência das equipes para 

utilizá-la. Várias críticas são feitas a respeito da rigidez e complexidade em adotar a 

metodologia em todos os tipos e tamanhos de projetos. 

 

Para garantir a qualidade em um processo de produção de software, alguns 

fatores essenciais devem ser abordados no planejamento e gerenciamento de um 
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projeto. Além da adoção de uma metodologia de desenvolvimento de software 

adequada, é necessária a utilização de ferramentas e de uma notação padrão para a 

representação dos produtos do desenvolvimento, a alocação de profissionais 

qualificados para a equipe do projeto, e a documentação de todos os produtos 

gerados em cada fase da metodologia. 

  

Com a revisão da MEDS a Emprel disporá de uma metodologia de 

desenvolvimento mais ágil e simplificada, capaz de suportar o desenvolvimento de 

sistemas de qualidade e que atendam satisfatoriamente às necessidades da Emprel 

e de seus usuários. Alinhada com esta revisão da MEDS se faz necessário instituir 

indicadores de desempenho e qualidade, bem como a definição de instrumentos de 

coleta que facilitem a mensuração dos resultados. 

 

Para o efetivo acompanhamento destes indicadores torna-se necessária a 

implantação de um instrumento dentro dos padrões de referência da Emprel, que 

automatize a gestão de métricas de projeto de software. Para que a Emprel possa 

superar estes desafios a proposta de melhoria no processo de desenvolvimento deve 

contemplar os seguintes objetivos:  

 

• Realizar um diagnóstico específico no processo de desenvolvimento de software; 

• Revisar o processo (atividades, artefatos e guias) da MEDS, definindo as 

melhorias no processo de desenvolvimento de software da EMPREL; 

• Definir indicadores de desempenho e instrumentos de coleta; 

• Implantação da ferramenta que possibilite a Gestão de Métricas de Projetos de 

Software; 

• Capacitação da equipe da EMPREL com o foco no processo proposto. 

 

3.5.1. Realizar Diagnóstico do processo de desenvol vimento de sistemas 

 

A realização deste diagnóstico deve compreender as atividades de 

levantamento de informações do funcionamento do processo de desenvolvimento da 

EMPREL - MEDS, desde solicitação da demanda pelo usuário, ao planejamento, 

execução, controle e finalização das demandas. O resultado deste diagnóstico deve 

ser evidenciado com um documento que descreva os seguintes sub-processos: 
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• As formalizações no recebimento das demandas; 

• As demandas existentes, analisando tecnologia, número de pessoas envolvidas, 

prioridade, esforço ou tamanho estimado (se existir); 

• As formas de comunicação empregadas para dar visibilidade ao 

acompanhamento da execução da demanda; 

• As inspeções e auditorias realizadas; 

• As ferramentas utilizadas; 

 

3.5.2. Revisar o processo de desenvolvimento de sis temas 

 

A revisão do processo de desenvolvimento de sistemas deve compreender as 

atividades de análise das informações e definição das atividades que compõe o novo 

processo de desenvolvimento. O resultado deste trabalho deve ser evidenciado 

através dos seguintes artefatos: 

 

• Identificador da Atividade; 

• Objetivo; 

• Responsável; 

• Ações que devem ser realizadas; 

• Entradas; 

• Saídas. 

 

3.5.3. Definição dos indicadores de desempenho 

 

A definição dos indicadores deve compreender as atividades de análise das 

informações e definição de indicadores de desempenho das fases do 

desenvolvimento de software. Para isso, devemos definir indicadores focados no 

processo de desenvolvimento, quantitativos e qualitativos, tais como: 

 

• Indicadores de Custos, que tem por objetivo o acompanhamento dos custos e 

margens dos projetos; 

• Indicadores de Qualidade, que tem por objetivo acompanhar densidade de 

defeitos, aderência ao processo e de qualidade; 
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• Indicadores de Prazo/Produtividade, que tem por objetivo o acompanhamento 

dos marcos dos projetos, bem como a produtividade dos projetos por fase. 

 

3.5.4. Utilização de uma ferramenta de apoio à gest ão de projetos 

 

Para apoiar a gestão dos projetos torna-se imprescindível a utilização de uma 

ferramenta gerencial que apóie a Gestão de Projetos, contendo os seguintes 

requisitos funcionais: 

 

• Controle de acesso individualizado por colaborador; 

• Permitir o cadastramento dos Projetos; 

• Permitir dimensionar o tamanho dos projetos por intermédio de métricas;  

• Permitir o cadastramento dos colaboradores; 

• Alocação de colaboradores a projetos; 

• Acompanhamento da alocação de Recursos Humanos no Projeto; 

• Acompanhamento de custos. 

 

3.5.5. Capacitação das Equipes de desenvolvimento 

 

Deve compreender a realização dos treinamentos que irão garantir uma 

melhor aderência ao processo de desenvolvimento. Deverão ser capacitados todos 

os colaboradores da empresa e as capacitações devem focar nas seguintes 

disciplinas: 

 

• Treinamento de Gestão de Projetos abordando as técnicas de gerenciamento de 

projetos e evidenciando no processo de desenvolvimento da EMPREL. O 

treinamento tem por objetivo introduzir o aluno nos conceitos de gestão de 

projeto, os modelos organizacionais, as principais habilidades de um gestor de 

projeto, controle nos processos das fases de iniciação, planejamento, execução, 

controle e finalização. 

 

• Treinamento em Métricas para dimensionamento do tamanho dos projetos O 

treinamento deve abordar as técnicas de forma pratica e evidenciá-la no processo 

de desenvolvimento da EMPREL. 
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3.6. Criação de um Modelo de Mensuração de resultad os 

 

Os resultados podem ser considerados como um instrumento que permite às 

organizações aferirem se seus objetivos estratégicos estão sendo atingidos. Um 

conjunto de fatores influencia nos resultados, como por exemplo, o grau de 

satisfação dos usuários, do desempenho das pessoas e dos fornecedores. 

 

Os resultados precisam ser mensurados, para que possamos medir o grau 

eficiência e efetividades das ações empresariais. Os indicadores, distribuídos nas 

diversas perspectivas, possibilitam o acompanhamento dos resultados dos principais 

processos da organização. 

 
 A seguir baseado nas bases conceituais dispostas no capítulo um, propomos 

um Mapa Estratégico e um conjunto de indicadores que farão, em nossa avaliação, 

com que a Emprel, possa realizar uma gestão baseada em resultados. 

 

3.6.1. Mapa Estratégico da Emprel 

 

Como já vimos no capitulo um, o mapa estratégico fornece um modelo que 

mostra como a estratégia liga os ativos intangíveis aos processos que criam valor. O 

mapa estratégico precisa ser elaborado contemplando causa e efeito em todas as 

perspectivas definidas.  

 

Na perspectiva financeira e de clientes se faz necessário contemplar em suas 

ações as descrições dos resultados esperados durante a execução da estratégia. A 

financeira descrevendo os resultados tangíveis da estratégia em termos financeiros 

tradicionais como, por exemplo, garantir recursos para manutenção e crescimento, 

enquanto que a de clientes define a proposição para que os ativos intangíveis criem 

valor, como por exemplo, entregas pontuais. A perspectiva de processos internos 

necessita identificar alguns os processos críticos que possam exercer maior impacto 

sobre a estratégia, por exemplo, propor melhoria no processo produtivo de 

desenvolvimento de softwares. A perspectiva de aprendizado e crescimento define os 

ativos intangíveis mais importantes para estratégia da empresa que são: o capital 

humano, o clima organizacional, motivação de equipes dentre outras. 
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Kaplan e Norton (2004, p. 34) afirmam categoricamente que “o alinhamento 

dos objetivos nessas quatro perspectivas é a chave para a criação de valor e, 

portanto, para uma estratégia focada e dotada de consistência interna”.  

 

Complementam ainda que a interligação das quatro perspectivas norteadas 

pela arquitetura de causa e efeito é a estrutura mínima que a partir da qual possamos 

construir um mapa estratégico. 

 

Para a proposição do mapa estratégico foram utilizados os insumos produzidos 

durante as realizações dos seminários de planejamento estratégico realizados pela 

Emprel durante os anos de 2006 e 2007.  

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) a metodologia utilizada no Balanced 

Scorecard permite que sejam realizadas algumas customizações relacionadas ao  

número de perspectivas quanto ao nome das mesmas. No caso da proposição do 

mapa estratégico para Emprel mudamos o nome da perspectiva financeira para 

sociedade e da perspectiva clientes para usuários, tendo em vista ser um mapa a ser 

aplicado em uma empresa pública. 

 

 A figura 23 esboça o Mapa Estratégico proposto para a Emprel. 
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3.6.2.  Indicadores propostos a partir do Mapa Estr atégico 

Fonte : Elaboração própria 

FIGURA 23: Mapa Estratégico Proposto proposta à Emprel 

Missão  / Visão  

Melhorar efetividade 
operacional Desenvolver ações de 

responsabilidade social 

Expandir carteira de 
usuários 

Garantir auto-
sustentação 

Aumentar credibilidade  
e poder de influência 

Garantir recursos para 
manutenção e crescimento Fortalecer a imagem 

junto à sociedade 

Incentivar  
utilização de 

software livres 

Gerar novas 
oportunidades 
de negócios  

Melhorar a 
satisfação dos 

usuários 

Fortalecer 
Imagem 

Antecipar-se 
as 

demandas 

Tornar-se 
provedor 

preferencial 
de TIC 

Conquistar 
novos usuários 

Aprendizado e 
Crescimento 

Capacitar 
equipes 

Incluir 
funcionários 
digitalmente 

Promover motivação e 
satisfação das equipes 

Rever 
PCCS 

Melhorar Produtividade 

Gestão por 
Competência 

Garantir infra-
estrutura 
adequada 

Garantir controle 
e segurança 

patrimonial, físico 
e intelectual 

Prover 
informações 
gerenciais 

Reter 
Equipes 

Rever métodos para 
desenvolver sistemas 

Gerenciar o 
portifólio de 

produtos e serviços 

Gerenciar o 
orçamento 

Adequar canais 
de atendimento 

Melhorar o processo de 
atendimento aos usuários 

Rever 
processo de 

qualidade  

Propor 
políticas de 

TIC 

Melhorar a 
comunicação 

Processos 
Internos 

Usuários 

Sociedade 
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Baseado no mapa estratégico proposto para ser aplicado na Emprel criamos 

indicadores distribuídos nas quatro perspectivas que, em nossa avaliação, irão 

prover à empresa a possibilidade de acompanhar o seu desempenho para alcançar 

de seus objetivos estratégicos. A seguir proporemos indicadores para cada uma das 

perspectivas. 

  

3.6.2.1. Indicadores para a Perspectiva da Sociedad e 

Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva da Sociedade  

Indicador Variáveis  UM 
Período de 

Apuração 
Fonte 

Total de Serviços colocados 

a disposição da sociedade 
GNG S1-Indicador de serviços 

colocados a disposição da 

sociedade 
Total de Serviços 

Produzidos 

% Semestral 

DNC 

Total Realizado acumulado  GNG S2 – Indicador do Equilíbrio 

Financeiro  Total Orçamento Ano 
% Mensal 

DNC 

Total de Investimentos 

Realizados (R$) DAF S3 – Indicador de 

Manutenção e Crescimento Total de Investimentos 

Previstos (R$) 

% Semestral 

DAF 

Total de novos projetos em 

desenvolvimento DAF 
S4 – Indicador de 

Maximização no uso dos 

ativos existentes 
Capacidade construção de 

projetos disponível 

% Semestral 

DAF 

Total de pesquisados que 

utilizam os serviços  CGTIC 
S5 – Indicador de 

conhecimento da marca 

Emprel na sociedade Total de pesquisados 

% Anual 

CGTIC 

Fonte : Elaboração própria 

 

QUADRO 14: Indicadores Perspectiva da Sociedade 

 

Objetivos a serem alcançados:  

• Garantir recursos para manutenção e crescimento; 

• Fortalecer a imagem junto à sociedade; 

• Garantir auto-sustentação; 

• Melhorar a efetividade operacional. 
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3.6.2.2. Indicadores para a Perspectiva do Usuário 

Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva do Usuário 

Indicador Variáveis  UM 

Período 

de 

Apuração  

Fonte 

Total de usuários atendidos 

pela Emprel 
GNG 

U1-Indicador de alcance do 

atendimento. Total de usuários potenciais 

da PCR 

% Semestral 

GNG 

Total de demandas 

entregues  GNG 
U2 – Indicador de 

atendimento das demandas 

entregues 
Total de demandas 

cadastradas 

% Mensal 

DNC 

Total de demandas 

entregues no prazo GNG 
U 3 - Indicador de 

pontualidade na entrega das 

demandas 
Total de demandas 

cadastradas 

% Mensal 

GNG 

Total de soluções 

construídas em plataforma 

aberta GNG 

U4 – Indicador de utilização 

de desenvolvimento em 

plataforma aberta (software 

livre) 
Total de soluções 

construídas 

% Semestral 

GNG 

Total de demandas re-

abertas GNG U5 – Indicador de aceitação 

nas soluções entregues Total de demandas 

entregues 

% Mensal 

GNG 

Fonte : Elaboração própria 

 

QUADRO 15: Indicadores Perspectiva dos Usuários 

 

Objetivos a serem alcançados:  

 

• Tornar-se provedor preferencial de TIC no Município; 

• Incentivar a utilização de softwares com código aberto (Software Livre); 

• Conquistar novos usuários; 

• Fortalecer a imagem da Empresa perante os usuários da Prefeitura; 

• Conquistar novos usuários; 
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3.6.2.3. Indicadores para a Perspectiva dos Process os Internos 

Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva dos Processos Internos 

Indicador Variáveis  UM 

Período 

de 

Apuração  

Fonte 

Total de demandas 

registradas 
DNC 

P1-Indicador de registro 

informatizado da demandas Total de demandas 

solicitadas 

% Mensal 

GNG 

Total de demandas 

executadas utilizando a 

MEDS  GNG 

P2 – Indicador de utilização 

da metodologia no processo 

de produção de software Total de demandas 

cadastradas 

% Mensal 

DNC 

Total de serviços no 

portfólio GNG 
P3 – Indicador de 

atualização do portifólio de 

serviços 
Total de serviços 

produzidos 

% Mensal 

DNC 

Total de proposições 

aceitas CGTIC P4 – Indicador aceitação 

das proposições de TIC Total de proposições 

efetuadas 

% Semestral 

GNG 

Total de projetos 

comunicados GNG 
P5 – Indicador de 

comunicação de Projetos 

(interno e externo) Total de projetos 

% Mensal  

DNC 

Fonte : Elaboração própria 

 

QUADRO 16: Indicadores Perspectiva dos Processos Internos 

 

Objetivos a serem alcançados:  

 

• Gerenciamento do Portifólio; 

• Adequar processo de comunicação interna e externa; 

• Gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e custeio; 

• Melhorar o processo de atendimento aos usuários.  
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3.6.2.4. Indicadores para a Perspectiva do Aprendiz ado e Crescimento 

Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Indicador Variáveis  UM 

Período 

de 

Apuração  

Fonte 

Total de funcionários 

capacitados 
DAF A1 – Indicador de 

capacitação funcional 
Total de funcionários 

% Mensal 

DAF 

Total de pontos de 

trabalhos adequados GNG 
A2 – Indicador de 

adequação dos pontos de 

trabalho 
Total de pontos de 

trabalho 

% Mensal 

DNC 

Total de funcionários 

avaliados - PCCS DNC A3 – Indicador de 

Progressão Funcional 
Total de funcionários 

% Ano 

DAF 

Total de funcionários 

incluídos CGTIC A4 – Indicador de inclusão 

digital funcional 
Total de funcionário 

% Semestral 

GNG 

Total de funcionários 

motivados DAF A5 – Indicador de Motivação 

funcional das equipes 
Total de funcionários 

% Semestral 

DAF 

Fonte : Elaboração própria 

 

QUADRO 17: Indicadores Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento 

 

Objetivos a serem alcançados:  

 

• Promover o comprometimento das equipes; 

• Garantir infra-estrutura adequada nos pontos de trabalho; 

• Melhorar a produtividade; 

• Melhorar clima organizacional; 

• Incluir funcionários digitalmente. 
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CAPÍTULO QUATRO  

 

4. ESTUDO DE CASO SOBRE O MODELO PROPOSTO À EMPREL 

 

O estudo de caso foi realizado na Emprel durante o período de junho a 

dezembro 2007. Por ser uma pesquisa aplicada, ou seja, fundamentalmente 

motivada pela necessidade de resolver um problema concreto e intervencionista, 

porque visa interferir na realidade estudada, para modificá-la, várias proposições 

decorrentes desta pesquisa foram sugeridas pelo pesquisador e acatadas pela 

Diretoria da Presidência da Emprel. A seguir passamos a relatar as considerações 

sobre cada uma das proposições sugeridas no capítulo três. 

   

4.1. Considerações sobre a criação do CGTIC 

 

A criação do Comitê Gestor de TIC - CGTIC passa por uma decisão 

estratégica e depende da união de forças de vários órgãos usuários que precisam 

se conscientizar que sua criação será um avanço no processo de gestão de suas 

demandas de TIC, pois suas solicitações, se bem defendidas junto ao comitê, 

receberão prioridade e a chancela necessária para sua realização junto a Emprel.  

 

O estudo de caso revelou que algumas secretarias pelo grau de importância 

que detêm no Governo como, por exemplo, Secretaria de Finanças, Secretaria de 

Saúde e Secretaria de Educação já são atendidas de forma prioritária pela Emprel, 

logo não foi percebido um empenho maior, por parte destas secretarias, para 

criação do comitê, dado a zona de conforto em que se encontram.  

 

Foram percebidas ações da Diretoria da Emprel reiterando constantemente, 

junto às instâncias decisórias do Governo Municipal, a necessidade da criação 

deste Comitê. Observações realizadas durante o estudo de caso constatam que a 

criação deste Comitê acarretaria uma mudança substancial no processo de gestão 

das demandas por produtos e serviços da Emprel, fortaleceria o cumprimento dos 

prazos acordados e, conseqüentemente, aumentaria o nível de satisfação dos 

usuários demandantes. 
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Apesar dos esforços envidados pela Diretoria da Emprel, até o momento do 

encerramento desta pesquisa, o Comitê Gestor de TIC não tinha sido instituído. 

 

4.2. Considerações sobre a criação da Gerência de N egócios - GNG 

 

Durante a realização do estudo de caso constatamos que decorrente das 

diretrizes estratégicas e das ações previstas no plano de ação foi estruturada e 

instituída, de fato, na Emprel a Gerencia de Negócios subordinada diretamente a 

Diretoria da Presidência, em outubro de 2006.   

 

A fase inicial de implantação da Gerência de Negócios - GNG foi o momento 

mais crítico no processo de sua aceitação por parte dos órgãos usuários, tendo em 

vista, a percepção que os mesmos passaram a ter relativo à perda de poder quando 

do acionamento direto das unidades executoras da Emprel. 

 

Observamos, durante o estudo de caso, que a criação da GNG promoveu 

alterações consideráveis na cultura organizacional dos órgãos usuários e na Emprel. 

Apesar da implantação desta área ter transcorrido de maneira branda e pacata, 

constatamos que mesmo aqueles usuários que aceitaram a necessidade de mudar 

criaram obstáculos por falta de conhecimento ou capacidade de agir segundo os 

novos procedimentos.  Quanto à reação interna dos analistas de sistemas 

relacionada com a implantação da GNG, a Emprel realizou vários seminários de 

conscientização para divulgação do processo ressaltando sempre os benefícios que 

a mudança traria ao processo produtivo da Emprel. 

  

Como estratégia para divulgação externa a Emprel realizou com seus 

usuários um seminário demonstrando as vantagens na adoção deste novo processo 

e concomitantemente publicou uma resolução de diretoria, publicada no diário oficial 

no Município de 27/02/2007, que abaixo transcrevemos na integra: 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL 
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº. 002/07 
 
A Diretoria da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, no uso 
de suas atribuições estatutárias, 
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Considerando : 
 
O Resultado obtido no Seminário realizado em Aldeia, em junho de 
2006; 
 
A necessidade de aprimorar o método de registro, acompanhamento 
e controle das demandas dirigidas à EMPREL; 
 
A necessidade de adoção de um novo modelo de atendimento às 
demandas dirigidas à EMPREL; 
 
A necessidade de reestruturação organizacional e operacional da 
EMPREL; 
 
A necessidade de integrar as áreas da EMPREL; 
 
A necessidade de consolidar um único instrumento, informatizado e 
unificado de registro de demandas, quer sejam relacionadas a 
desenvolvimento de sistemas, quer sejam relacionadas à infra-
estrutura; 
 
A necessidade de informatizar os procedimentos operacionais no 
que tange ao fornecimento de produtos e serviços da EMPREL e; 
 
As Atribuições da Gerência de Negócios - GNG. 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Que seja a GNG, através de seus Analistas de Negócios, o 
canal de interlocução oficial entre a EMPREL e os usuários da 
administração municipal. 
 
Art. 2º - Que os Analistas de Negócios terão a responsabilidade, 
submetida à apreciação da Diretoria da Emprel, para definir em 
conjunto com os usuários, as demandas dirigidas à EMPREL e os 
prazos referentes às suas execuções. 
 
Art. 3º - Que nos casos em que não houver Analista de Negócios 
definido, para o usuário, as demandas deverão ser tratadas pelo 
Gerente de Serviços ou pelos líderes dos Projetos. 
 
Art. 4º - Que toda e qualquer demanda seja cadastrada no sistema 
adotado pela EMPREL, para posterior avaliação entre os Analistas 
de Negócios e o usuário. 
 
Recife, 22 de fevereiro de 2007 
 
JOSÉ EDUARDO SANTOS VITAL 
Diretor Presidente 

 

Fonte : Diário Oficial do Município de 27/02/2007 
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A resolução por se só, como era esperado, não foi suficiente para promover o 

convencimento dos usuários que o processo tinha efetivamente mudado para 

melhor.  

O estudo de caso revelou que o processo de recepção e distribuição de 

demandas dos usuários para a Emprel, até o momento de encerramento desta 

pesquisa, encontrava-se em fase de adaptação. Revelou ainda que alguns usuários 

apenas ficavam satisfeitos quando tomavam conhecimento que suas demandas 

tinham sido encaminhadas à área executora e que seriam atendidas nos prazos 

previamente acordados. Estas práticas facilitaram sobremaneira a compreensão e 

aceitação do modelo proposto pelos órgãos usuários.  

 

Com relação à Divisão de Captação de Recursos, não foram percebidos 

durante este estudo de caso, ações efetivas da Emprel que promovessem ganhos 

decorrentes de convênios firmados com instituições públicas e privadas e nem de 

comercialização de produtos e serviços para além da Administração Pública 

Municipal do Recife. A não efetivação desta divisão, em nossa avaliação, foi 

decorrente da ausência de cultura nesta modalidade de atuação na Emprel, bem 

como carência de pessoal especializado para exercer a função e ausência de 

capacitação nesta área. 

 

Com relação à Divisão de Comunicação Institucional, o estudo de caso 

revelou que foi constituída com a contratação de uma jornalista que passou a 

produzir todos os informativos institucionais da Empresa, dando maior visibilidade 

das ações internas e externas da Emprel.  Esta divisão durante sua constituição 

sofreu uma adequação no modelo proposto, deixou de ser subordinada a GNG e 

passou a ser subordinada diretamente à Assessoria da Presidência. Em nossa 

avaliação, até o final desta pesquisa a Divisão de Comunicação Institucional realiza 

satisfatoriamente suas atribuições, promovendo a participação da Emprel em 

eventos de TIC, realizando o endomarketing, exomarketing e pesquisas de 

satisfação dos usuários 

 

Com relação à Divisão de Qualidade o estudo de caso revelou que foi 

constituída, porém numa menor dimensão, ou seja, criada subordinada diretamente 

na DNC e focada, apenas, na aferição de padrões de qualidade de softwares. 

Avaliamos que a não constituição desta área de qualidade na GNG, com foco nos 
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processos de toda a Emprel, foi decorrente da carência de pessoal especializado e 

da falta de cultura no processo de qualidade. Acreditamos que sua formação inicial 

na DNC dará dentre em breve condições de ser alçada a Gerência de Negócios. 

 

O estudo de caso revelou que das quatro estruturas previstas para a GNG, 

apenas a Divisão de Negócios compostas por dez analistas seniores oriundos da 

DNC e a Divisão de Comunicação, têm demonstrado, até o momento do 

encerramento desta pesquisa, robustez e eficiência nas suas ações.   

 

4.2.1. Aquisição de um Sistema Informatizado para g estão das demandas 

 

O estudo de caso revelou que a Emprel envidou, por diversas vezes, esforços 

para aquisição de um sistema informatizado para gestão das demandas. Durante o 

estudo de caso foram observadas a realização de diversas prospecções de sistemas 

no mercado, pelas equipes técnicas, objetivando adquirir uma ferramenta de código 

aberto que atendesse aos requisitos funcionais.  Todas as ferramentas prospectadas 

demandavam tempo para as customizações necessárias aderência aos requisitos 

propostos no capítulo anterior.  

 

 Pela alta prioridade imposta, para esta atividade, pela Diretoria da Emprel e o 

curto espaço de tempo que foi dado para sua aquisição, a Emprel só conseguiu 

concretizar a adoção e escolha quando realizou, por intermédio de uma licitação, a 

aquisição de uma ferramenta junto ao mercado local aderente aos requisitos. Até o 

momento de encerramento desta pesquisa a ferramenta estava em processo de 

customização, capacitação e implantação na empresa.  

 

4.3. Considerações sobre a criação dos Núcleos Orga nizacionais  

 

Durante o estudo de caso foram constatadas que a Emprel, após o processo 

de divulgação do novo modelo proposto aos órgãos usuários, iniciou, por intermédio 

da GNG, a promoção de reuniões com os secretários dos órgãos e presidentes das 

empresas, objetivando divulgar e convencer os responsáveis pelas pastas da 

necessidade de criação dos núcleos organizacionais. Estas contavam com a 

participação do gerente da GNG, do analista de negócio destacado para pasta, dos 
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diretores das áreas técnicas (DII e DNC), do presidente da Emprel, do secretario da 

pasta e do pessoal de TIC na secretaria ou da empresa. 

 

As reuniões tinham como pauta específica a criação, no órgão usuário, de 

uma estrutura ligada diretamente ao gestor estratégico da pasta, que pudesse 

consolidar e priorizar organizacionalmente as demandas do órgão atinentes a TIC. O 

que pudemos observar, durante o estudo de caso, é que mesmo sem a criação do 

Comitê Gestor de TIC, o modelo foi bem aceito pelas estruturas estratégicas dos 

órgãos usuários.   

 

Foram observadas algumas reações das estruturas táticas e operacionais dos 

órgãos usuários que muitas vezes recorriam diretamente aos analistas da Emprel, 

pela proximidade que tinham destes, não se subordinando ao núcleo estratégico 

criado em seu próprio órgão. Nestes casos, a Emprel promoveu um trabalho de 

conscientização educativa, interna e externa, objetivando ressaltar a importância do 

funcionamento do modelo para a perfeita gestão sobre as demandas e fazendo a 

disseminação das instruções contidas no Art. 1° da resolução de diretoria de 22 de 

fevereiro de 2007, quando coloca a GNG, através de seus analistas de negócios, 

como o canal de interlocução oficial entre a EMPREL e os usuários da administração 

 

O estudo de caso revelou  ainda que a Emprel preocupada e comprometida 

com a implantação do modelo de gestão realizou em vários momentos orientação 

aos seus analistas no sentido de que procedessem ao registro da demanda e 

orientassem os usuários do caminho correto para solicitação da demanda, quando 

pautados diretamente por eles. Até o momento do encerramento da pesquisa 

observamos que o modelo estava apresentando sinais de robustez vencendo 

barreiras culturais colocadas pelos órgãos usuários.  

 

4.4. Considerações sobre a revisão no processo de d esenvolvimento de 

software 

 
Na revisão do processo de desenvolvimento de software, o estudo de caso 

constatou que a Emprel tomou a decisão de realizar um certame licitatório que teve 

como objeto a contratação de empresa especializa na prestação de Serviços de 
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Consultoria para diagnosticar, propor e implantar melhorias no processo de 

Desenvolvimento de Software da Emprel.  

 

A empresa de consultoria contratada, decorrente da realização do certame 

licitatório, iniciou seu trabalho realizando um diagnóstico para identificar as principais 

dificuldades de uso da metodologia utilizada para disciplinamento do processo 

produtivo de produção de software, implantada desde o ano de 2001, como também 

várias entrevistas com os diversos colaboradores da DNC. 

  

 Para tanto utilizou uma metodologia baseada em técnicas de auditoria, que 

englobaram a análise das operações, processos, sistemas e responsabilidades 

gerencias da DNC. Esta técnica teve o intuito de verificar a conformidade dos 

processos executados com os objetivos e políticas institucionais, orçamentos, regras, 

normas e padrões.  

 

Para isso, foi definida a área de atuação, bem como os procedimentos a 

serem verificados durante a auditoria na busca pelos fatos significativos com base 

em evidências irrefutáveis. Desta forma, a consultoria definiu a auditoria em três 

fases: 

 

• Planejamento , que teve por objetivo pesquisar fontes para reunir a maior 

quantidade possível de informações sobre a entidade auditada e seu ambiente, 

definindo o campo, âmbito e subáreas que serão alvo da auditoria. O 

planejamento alinhou as expectativas junto à gerência, evitando falsas 

expectativas e explicitando e acordando o envolvimento dos recursos envolvidos 

na fase seguinte. 

 

• Execução , que teve por objetivo reunir as evidências confiáveis, relevantes e 

úteis, através de observações de atividades desenvolvidas, documentação 

fornecida, entrevistas e questionários e interpretações decorrentes de 

comparações com outras entidades e outros períodos.  

 

• Relatórios, que teve por objetivo registrar o resultado da auditoria e comunicar 

aos envolvidos.  
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A consultoria em sua proposta sugeriu a elaboração um questionário, no 

intuito de identificar uma maior quantidade de evidências e de permitir o 

envolvimento da equipe da DNC para que fornecesse opiniões e percepções que 

seriam usadas para enriquecer as informações coletadas. As informações que foram 

coletadas pela consultoria , bem como os resultados das análises, após coleta, ainda 

não estavam disponíveis e nem tabulados quando do encerramento desta pesquisa. 

 

O estudo de caso neste item ficou comprometido, pois não tivemos insumos 

resultantes do trabalho da consultoria que pudessem ser incorporados nesta 

pesquisa, tendo em vista o estágio atual em que se encontrava, impossibilitando 

assim o cotejo com as ações propostas no capítulo três. 

 

4.5. Considerações sobre implantação dos indicadore s utilizando o BSC  

 

O estudo de caso durante a sua realização possibilitou à coleta de alguns 

dados, obtidos junto às diversas instâncias da Emprel, que possibilitaram a 

alimentação dos indicadores, propostos no capítulo anterior, distribuídos entre as 

quatro perspectivas. 

 

 Desta forma poderemos avaliar o quanto o conjunto de indicadores 

propostos, coletados em dezembro de 2007, permite a Emprel aferir se seus 

objetivos estratégicos, pautados no mapa estratégico, estão sendo atingidos.  

 

Passaremos a relacionar cada um dos grupos de indicadores propostos com 

os respectivos valores coletados e ao final construiremos um painel de controle que 

possibilitará a Emprel ter uma visão global de todos os indicadores de forma 

agregada.  
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4.5.1. Indicadores da perspectiva da Sociedade 

 

 
Fonte:  Elaboração própria 

 

QUADRO 18: Indicadores da Perspectiva da Sociedade coletados. 

 

 Podemos observar que o conjunto de indicadores da perspectiva da 

sociedade, coletados durante o estudo de caso, revelam que a Emprel e em 

particular a Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos vem realizando ações 

efetivas em sua gestão possibilitando alcançar seus objetivos estratégicos, 

garantindo os recursos à sua manutenção e crescimento, fortalecendo sua imagem 

junto à sociedade, pois coloca a disposição da sociedade 60% dos seus serviços 

produzidos, garantindo sua auto-sustentação e finalmente melhorando sua 

efetividade operacional.  O indicador S5 não foi coletado posto que o órgão 

responsável por sua coleta, não foi instituído como instância da Administração 

Municipal, conforme as considerações feitas a respeito da criação do CGTIC. 

  

Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 
Perspectiva da Sociedade – Referência: Dezembro/200 7 

Indicador 
 

Variáveis  
 

Valores 
  

Perc. 
 

U
M 

Período 
Apuração 

Fonte 
 

Total de Serviços 
colocados a disposição 

da sociedade 
150,00 

 
GNG 

S1-Indicador de 
serviços colocados a 

disposição da 
sociedade Total de Serviços 

Produzidos 
250,00 

 

60,00% % Semestral 

DNC 

Total Realizado 
acumulado  

43.002.147,97 GNG S2 – Indicador do 
Equilíbrio Financeiro  

Total Orçamento Ano 45.339.884,34 
94,84% % Mensal 

DNC 

Total de Investimentos 
Realizados (R$) 

1.756.336,65 DAF S3 – Indicador de 
Manutenção e 
Crescimento Total de Investimentos 

Previstos (R$) 
2.549.685,10 

68,88% % Semestral 
DAF 

Total de novos projetos 
em desenvolvimento 8,00 

DNC S4 – Indicador de 
Maximização no uso 
dos ativos existentes Capacidade construção 

de projetos disponível 
10,00 

 

80,00% % Semestral 
DNC 

Total de pesquisados 
que utilizam os serviços  0,00 

CGTIC S5 – Indicador de 
conhecimento da 
marca Emprel na 

sociedade 

Total de pesquisados 
 
 

0,00 
 
 

0,00% % Anual 
CGTIC 
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4.5.2. Indicadores da perspectiva do Usuário 

 
Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva do Usuário – Referência: Dezembro/2007 
Indicador 

 
Variáveis  

 
Valores 

 
Perc. 

 
UM 

 
Período 

Apuração Fonte  
Total de usuários 

atendidos pela Emprel 
34,00 

 
GNG U1-Indicador de 

alcance do 
atendimento. Total de usuários 

potenciais da PCR 
36,00 

 

94,44% % Semestral 
GNG 

Total de demandas 
entregues  

413,00 
 

GNG U2 - Indicador de 
atendimento das 

demandas entregues Total de demandas 
cadastradas 

1136,00 
 

36,36% % Mensal 
DNC 

Total de demandas 
entregues no prazo 150,00 

GNG U3 - Indicador de 
pontualidade na 

entrega das 
demandas 

Total de demandas 
Entregues 

413,00 
 

36,32% % Mensal 
GNG 

Total de sistemas 
construídos em 

plataforma aberta 15,00 
DNC U4 - Indicador de 

utilização de 
desenvolvimento em 

plataforma aberta Total de sistemas 
construídas 

116,00 
 

12,93% % Semestral 

DNC 

Total de demandas 
re-abertas 0,00 

GNG U5 - Indicador de 
aceitação nas 

soluções entregues Total de demandas 
entregues 413,00 

0,00% % Mensal 
GNG 

 
Fonte:  Elaboração própria 

 
 

QUADRO 19: Indicadores da Perspectiva do Usuário coletados. 

 
Observando o conjunto de indicadores da perspectiva do usuário, coletados 

durante o estudo de caso, diferentemente dos indicadores da perspectiva da 

sociedade revelam com exceção do indicador U1, que a Emprel necessita concentrar 

esforços objetivando conquistar novos usuários, estender a utilização de linguagens 

de programação de código aberto a demais sistemas produzidos, melhorar a 

pontualidade na entrega dos serviços acordados com os diversos usuários e diminuir 

a quantidade de demandas estocadas.  O indicador U5 não foi coletado tendo em 

vista que, até o momento do encerramento da pesquisa, o sistema informatizado de 

gerenciamento de demandas não tinha sido implantado, por completo, na Emprel. 
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4.5.3. Indicadores da Perspectiva dos Processos Int ernos 

 
Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva dos Processos Internos – Referência: De zembro/2007 

Indicador Variáveis  Valores  Percentual U
M 

Período 
Apuração  Fonte 

Total de demandas 
registradas 

1136,00 GNG P1-Indicador de 
registro informatizado 

da demandas Total de demandas 
solicitadas 

1286,00 
88,34% % Mensal 

GNG 

Total de demandas 
executadas utilizando 

a MEDS  
40,00 GNG 

P2 – Indicador de 
utilização da 

metodologia no 
processo de 

produção de software 
Total de demandas 

cadastradas 
1136,00 

3,52% % Mensal 

GNG 

Total de serviços no 
portfólio 

100,00 GNG P3 – Indicador de 
atualização do 

portifólio de serviços Total de serviços 
produzidos 

116,00 
86,21% % Mensal 

DNC 

Total de proposições 
aceitas 

0,00 CGTIC P4 – Indicador 
aceitação das 

proposições de TIC Total de proposições 
efetuadas 

1,00 
0,00% % Semestral 

GNG 

Total de projetos 
comunicados 

8,00 GNG 
P5 – Indicador de 
comunicação de 

Projetos (interno e 
externo) Total de projetos 13,00 

61,54% % Mensal  
DNC 

 
Fonte:  Elaboração própria 

 
 

QUADRO 20: Indicadores da Perspectiva dos Processos Internos coletados. 

 
O conjunto de indicadores coletados para da perspectiva dos processos 

internos revelaram durante o estudo de caso a importância da revisão e adequação 

do processo de desenvolvimento de software ao processo produtivo da Emprel. 

Podemos observar que o baixo percentual do indicador P2 indica que há uma baixa 

utilização da Metodologia Emprel de Desenvolvimento de Sistemas - MEDS, isto 

ocasiona uma falta de documentação das fases do projeto, especialmente da fase de 

requisitos e análise e projeto.  

 

Com relação ao registro das demandas e do processo de comunicação dos 

projetos os indicadores refletem uma boa atuação da Emprel nestes casos. O 

indicador P4 não foi coletado devido a não institucionalização do CGTIC. 
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4.5.4. Indicadores da perspectiva do Aprendizado e Crescimento  

 
Indicadores de Desempenho da Diretoria de Negócios e Sistemas Corporativos – DNC 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento – Referênc ia: Dezembro/2007 

Indicador Variáveis  Valores Perc. UM Período 
Apuração  Fonte 

Total de 
funcionários 
capacitados 

86,00 GGP A1 - Indicador de 
capacitação 

funcional Total de 
funcionários 

98,00 

87,76% % Mensal 

GGP 

Total de pontos de 
trabalhos 

adequados 
50,00 GNG A2 - Indicador de 

adequação dos 
pontos de trabalho Total de pontos de 

trabalho 
98,00 

51,02% % Mensal 

DNC 

Total de 
funcionários 

avaliados - PCCS 
60,00 DNC A3 - Indicador de 

Progressão 
Funcional Total de 

funcionários 
98,00 

61,22% % Ano 

DAF 

Total de 
funcionários 

incluídos 
98,00 CGTIC A4 – Indicador de 

inclusão digital 
funcional Total de funcionário 

– DNC 
98,00 

100,00% % Semestral 

GGP 

Total de 
funcionários 
motivados 

0,00 DAF A5 – Indicador de 
Motivação funcional 

das equipes Total de 
funcionários 

0,00 

0,00% % Semestral 

DAF 

 
Fonte:  Elaboração própria 

 
 

QUADRO 21: Indicadores da Perspectiva do Aprendizado e Crescimento coletados. 

 
 O conjunto de indicadores coletados durante o estudo de caso para da 

perspectiva do aprendizado e crescimento revelaram que a Emprel está convergindo 

esforços para promover o comprometimento das equipes, garantir a infra-estrutura 

adequada nos postos de trabalho, incluir digitalmente 100% dos seus quadros.  

 

O bom desempenho do indicador A1 reflete o quão a Emprel vem realizando 

investimento em capacitação para a grande maioria dos funcionários lotados na 

DNC. O indicador A5 não foi possível mensurar por falta de realização de pesquisas 

internas de satisfação até o momento do encerramento desta pesquisa.  
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4.5.5. Painel de Controle do Balanced Scorecard  da Emprel 

  

O estudo de caso permitiu que pudéssemos, a partir coleta dos insumos dos 

indicadores oriundos das diversas áreas da empresa, elaborar um painel de controle, 

que possibilita consolidar todos os indicadores de forma gráfica possibilitando que os 

gestores utilizem este instrumento para acompanhar o desempenho da empresa, a 

cada nova coleta, de forma sistêmica, simples e rápida. Desta forma os gestores 

podem avaliar se os objetivos estratégicos alinhados com a missão e a visão estão 

sendo alcançados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Fonte : Elaboração própria – Referência: Dez/2007 
 

 

FIGURA 24: Painel de Controle do Balanced Scorecard da Emprel 
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O Painel de controle permite que toda empresa seja comunicada sobre o 

desempenho da organização, promovendo a disseminação com os funcionários dos 

reflexos das ações realizadas pela organização.  

 

Este painel foi construído a partir da coleta dos dados realizada em dezembro 

de 2007 durante a realização do estudo de caso. Até o encerramento desta pesquisa 

não houve oportunidade para apresentação deste painel aos quadros dirigentes da 

Emprel, logo, não temos considerações a fazer quanto a repercussão na gestão da 

empresa com este instrumento. 
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5. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A utilização de indicadores de desempenho para mensurar resultados das 

instituições públicas ou privada estão se tornando imprescindíveis para a 

sobrevivência e sucesso das organizações que estão inseridas no mercado, onde as 

exigências de agilidade e de qualidade no atendimento estão cada vez mais 

presentes.  

 

O objetivo desta pesquisa foi propor um modelo de mensuração de resultados 

à Empresa Municipal de Informática do Recife – Emprel enquanto empresa pública 

fomentadora da tecnologia da informação e comunicação à Prefeitura da Cidade do 

Recife. O modelo proposto possibilitou aferir por intermédio de indicadores o 

processo produtivo de atendimento as demandas e verificar sua aplicação na prática, 

por intermédio do estudo de caso realizado. 

 

No capítulo um, por intermédio da fundamentação teórica, percebemos as 

diversas fases da evolução histórica da gestão pública brasileira, os aspectos legais 

que impuseram nas organizações públicas transformações consideráveis, os 

diversos elementos da estratégia empresarial e por fim realizamos um estudo 

detalhado sobre dois sistemas que utilizam os elementos da estratégia empresarial 

como a Missão, a Visão, os Valores e o Planejamento Estratégico como princípios 

basilares de suas construções, para propor modelos de mensuração de resultados. 

 

Um dos sistemas estudados no capítulo um foi o Sistema de Gestão 

Econômica – GECON que foca suas atenções para os eventos ocorridos na 

organização decorrente de cada transação efetuada, na análise de orçamentos e de 

práticas contábeis utilizadas para o registro dos eventos e transações nas datas de 

suas ocorrências. O acompanhamento do desempenho e a avaliação dos resultados 

são realizados por áreas da organização, cada área é considerada uma empresa 

com responsabilidades e competências atribuídas.  

 

O outro sistema estudado, ainda no capítulo um, foi o Sistema de Medidas 

Balanced Scorecard – BSC que foca nos objetivos da organização, nos acionistas e 

na sociedade, utilizando uma cadeia de relações de causa e efeito que estabelecem 

indicadores de desempenho que são capazes de traduzir e desdobrar as estratégias 
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organizacionais em resultados por intermédio mapa estratégico, possibilitando o 

estabelecimento de uma base sustentável fomentando o processo de aprendizagem 

organizacional. 

 

Diante das nossas análises entendemos que os dois sistemas são indicados 

para o desenvolvimento da proposta para mensuração de resultados no processo 

físico-operacional de atendimento às demandas da Emprel, optamos por utilizar, na 

proposição do modelo de mensuração de resultado, o sistema de medidas Balanced 

Scorecard – BSC, tendo em vista que os insumos que detínhamos, no momento da 

escolha, ser mais favoráveis a utilização deste modelo.  

 

  No capítulo dois descrevemos em detalhes a Empresa Municipal de 

Informática do Recife – EMPREL, ressaltando seu papel e sua importância perante o 

governo municipal e a sociedade. Realizamos ainda, neste capítulo, um diagnóstico 

da situação do encontrada no processo físico-operacional de atendimento a 

demandas.  

 

 No capítulo três, idealizamos uma proposição de mudança para ser aplicado no 

processo físico-operacional da Emprel identificado no diagnóstico. A proposição teve 

caráter intervencionista, porque objetivou interferir na realidade estudada, para 

modificá-la. Propondo um modelo de mensuração de resultados, que possa ser 

utilizado no processo produtivo de atendimento as demandas dos seus órgãos 

usuários 

 

  No capítulo quatro, realizamos um estudo de caso sobre o modelo proposto à 

Emprel, foram coletados insumos que possibilitaram alimentar os indicadores que 

possibilitaram realização de análises observando todas as reações e dificuldades 

enfrentadas na implantação do referido modelo. 

 

A pesquisa, em nossa avaliação, atingiu seus objetivos, pois produziu um 

modelo propondo mudanças no processo físico-operacional, um conjunto de 

indicadores baseados nas diretrizes estratégicas e no plano de ação, agregados em 

um painel de controle que se utilizado adequadamente permitirá aos gestores da 

Emprel avaliar o desempenho e realizar uma gestão baseada em resultados. 
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Por fim entendemos que a adoção de um sistema de medidas que permita 

mensurar os resultados das organizações, por intermédio de indicadores, representa 

uma mudança importante na vida das empresas. Sua implantação, conforme nossas 

constatações, está relacionada diretamente com o envolvimento inequívoco da alta 

gestão da empresa, com a comunicação e visibilidade que é dada a toda 

organização, com a implementação fracionada em setores da organização.  

 

A pesquisa que ora estamos concluindo, tendo em vista, as limitações 

impostas durante a sua elaboração remete a necessidade de desenvolver novos 

trabalhos científicos pautados nos seguintes temas: 

 

• Acompanhar o desempenho da Emprel utilizando os indicadores propostos em 

cada uma das perspectivas do BSC, ao longo de uma gestão governamental; 

 

• Propor um modelo de mensuração de resultados, a ser aplicado na Emprel, 

baseado na metodologia utilizada pelo Sistema de Gestão Econômica – GECON; 

 

• Propor e desenvolver sistema informatizado, que possa ser disponibilizado às 

empresas, construído utilizando tecnologias de software livre, que permita a 

automação da coleta dos indicadores e a disponibilização em um portal 

corporativo do painel de controle baseado nas perspectivas propostas para o 

BSC.  
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