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Editorial 

 

O E-Book “Administração Pública na Prática” é uma iniciativa da Câmara de 

Administração Pública do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. 

 A publicação é voltada a obras científicas: trabalhos desenvolvidos em curso 

de graduação ou pós-graduação (em nível de aperfeiçoamento profissional, 

especialização, mestrado e doutorado), produções realizadas pelo método científico 

e ainda cases. 

Nesta segunda edição, foram selecionados trabalhos de administradores 

registrados no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina e que 

produziram artigos e cases pertinentes e atuais para reflexões quanto à necessária 

melhoria contínua na Administração Pública.  

Com este projeto, o Conselho pretende disponibilizar ferramentas para as 

produções científicas dos profissionais registrados junto ao CRA-SC, em formato 

digital, que possibilite uma melhor experiência de leitura. 

Boa leitura! 

 

 

Adm. Evandro Fortunato Linhares 

Presidente Conselho Regional de Administração de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

  



 

Prefácio 

 

Foi com grande prazer que recebi o convite para prefaciar o E-Book 

“Administração Pública na Prática”, uma coletânea de artigos e cases de autoria de 

administradores registrados no Conselho Regional de Administração de Santa 

Catarina. 

O prefácio é um costume antigo que se torna a legitimação ou a validação de 

uma obra. No caso presente, honra-me o privilégio da prioridade na leitura dos 

artigos e a alegria do aprendizado. 

 A leitura de Administração Pública na Prática é uma dose de ânimo quanto ao 

futuro da gestão pública. Por dois motivos. Primeiro, pela natureza dos artigos, que 

abordam temas contemporâneos e relevantes. Segundo, pela oportunidade de 

conhecer estudos e práticas que vêm sendo realizadas no âmbito da gestão pública 

no Estado de Santa Catarina, estimulando as boas práticas e inspirando cada vez 

mais inovações e benefícios à sociedade. 

 A gestão pública está inserida em cenários cada vez mais complexos e de 

alta velocidade de mudanças. Cabe aos administradores, buscar e oferecer soluções 

adequadas para as situações que se apresentam. Neste sentido, os artigos que 

compõem esta obra, tratam de importantes discussões que permeiam a 

Administração Pública na atualidade. 

 Dentre os artigos apresentados, quatro deles tratam de compras 

governamentais e lei de responsabilidade fiscal. A Administração Pública, em função 

de seus processos de trabalho, necessita adquirir bens e contratar obras e serviços 

de terceiros. Porém, não pode fazê-lo de forma aleatória, muito menos para atender 

interesses pessoais de agentes públicos. As percepções dos gestores são trazidas 

de modo a permitir importantes reflexões acerca de planejamento, sustentabilidade e 

qualificação econômico-financeira nas compras públicas.  

 No bojo da discussão sobre planejamento, tem-se que embora extremamente 

necessário para o sucesso das organizações, o planejamento estratégico precisa 

adaptar-se a um contexto de mudanças rápidas e ambientes cada vez mais 

dinâmicos. Dois artigos abordam o tema. Um deles trata de caso prático implantado 



 

no Instituto Federal de Santa Catarina. O outro reflete sobre Balanced Scorecard, 

trazendo importante análise epistemológica da transposição de tecnologias do setor 

privado para o setor público.  

 Papel do administrador, qualidade de vida no trabalho, programas de saúde e 

turismo foram também discutidos, sempre trazendo a ótica da inovação e da 

melhoria da administração pública.  

 Não há dúvidas que esta publicação que apresenta uma multiplicidade de 

olhares, contribuirá para o aumento do conhecimento quanto aos temas tratados, 

bem como, incentivará o debate e a reflexão crítica quanto aos paradigmas da 

administração pública, trazendo novas visões sobre as práticas dos administradores. 

Este breve texto pretende apresentar e demonstrar o mérito da obra que a 

partir de agora você começará a explorar. Aproveito para encerrar parabenizando os 

autores, deixando minha palavra de estímulo para que os textos aqui apresentados 

sejam os primeiros de muitos. A mim, coube a delícia de abrir as cortinas. 

 

Boa leitura a todos! 

 

 

Adm. Karen Sabrina Bayestorff Duarte 
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Resumo 
 
Após a Constituição de 1988 e com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
1990, a saúde pública tomou novos rumos, principalmente em relação ao 
atendimento à população. Todavia, os municípios que não dispõem de uma rede de 
atendimento de alta complexidade encaminham seus munícipes para estados que 
atendem a esses usuários por meio do tratamento fora do domicilio (TFD). Tal 
programa atende a usuários de todas as faixas etárias e lida com vários tipos de 
doenças. Os processos são analisados por uma junta médica, que determina para 
qual localidade de atendimento o paciente será encaminhado. Em seguida, o usuário 
recebe as passagens e ajuda de custo para a realização do tratamento. Nessa 
relação, o profissional de Serviço Social depende também de outros profissionais 
para a execução de suas ações. Ademais, a partir da implementação do SUS, 
mudanças de ordem tecnológica, organizacional e política passaram a estabelecer 
novas formas de organização do trabalho na saúde, determinadas pela 
hierarquização por nível de complexidade, pela descentralização e pela 
democratização do sistema. Tais mudanças imprimem novas características ao 
modelo de gestão e atenção e, portanto, aos processos de trabalho, vindo a compor 
novas modalidades de cooperação e colaboração, em que os profissionais de saúde 
tendem a suprir cada vez mais a lacuna entre o saber e o fazer, numa superação 
constante para efetivar o direito à saúde dos usuários do TFD. Com base nestas 
informações e de levantamentos dos requisitos, foi elaborada uma proposta de 
sistema de informatização para o TFD, a fim de garantir aos atores envolvidos 
transparência, segurança das informações, qualidade dos serviços prestados e 
agilidade na utilização do sistema, atendendo à maioria de suas necessidades 
diárias e fazendo um trabalho com qualidade e de eficiência ao público. Para tanto, 
este projeto explorou aspectos como a identificação dos fluxos operacionais e de 
encaminhamentos do ato regulatório do programa de TFD; análise da relação 
estabelecida entre os atores e os canais de comunicação; padronização das rotinas 
que compõem os serviços, além de sensibilização quanto à importância de uma 
agenda de capacitação e atualização dos profissionais envolvidos no programa, com 
a finalidade de trazer conhecimento, esclarecer dúvidas e reconhecer a importância 
do seu comprometimento para a otimização do serviço, revertendo em benefícios a 
todos os envolvidos. 

 
Palavras-chave: Transparência. Informatização. Educação continuada. TFD. Saúde. 

 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema público de saúde do 
mundo, tendo atuação efetiva em todo o país e abrangendo todos os tipos de 
tratamento e graus de complexidade, desde um pequeno atendimento ambulatorial 
até um transplante de órgãos. Dentro desse complexo sistema de atendimento à 
população, encontra-se o tratamento fora do domicílio (TFD), conceituado como um 
instrumento legal que visa garantir, pelo SUS, o tratamento médico de média e alta 
complexidade a usuários portadores de doenças não tratáveis no município de 
origem, quando esgotados todos os meios existentes na microrregião e quando 
houver possibilidade de recuperação total e/ou parcial da saúde do paciente. Esse 
procedimento assistencial é concedido exclusivamente a usuários da rede pública de 
saúde ou conveniada/contratada do SUS e consiste no custeio do paciente e do 
acompanhante (se necessário e previsto em legislação), encaminhados para as 
unidades de saúde de outro município ou estado, limitando-se ao período 
estritamente necessário e aos recursos orçamentários existentes.  
 O SUS é a principal política social e econômica para a proteção e garantia da 
saúde no Brasil e é regulado pela Lei n° 8.080/90, a Lei Orgânica do SUS (BRASIL, 
1990). O acesso à saúde no Brasil é um dos direitos sociais previstos no artigo 6ª da 
Carta Magna (BRASIL, 1988). Além disso, integra a Seguridade Social no art. 196, o 
qual preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Sendo assim, 
reafirma-se que a saúde no Brasil pressupõe um direito do cidadão e uma obrigação 
do Estado. Esse dever abrange uma série de medidas estatais no saneamento 
básico, ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas que 
integram o SUS com o primordial objetivo de proporcionar um atendimento eficaz, 
que deveria garantir para a coletividade a saúde como um direito fundamental. 
Porém, na realidade essa eficácia não acontece, aumentando a demanda por 
acesso aos serviços de saúde, os quais são cada vez mais precários e ineficientes. 
Tal ineficácia se percebe claramente na realidade da saúde em Santa Catarina, 
sinalizada pela demanda que busca o TFD, a ouvidoria da Secretaria de Saúde em 
busca de um atendimento mais digno, ou o Ministério Público em busca da solução 
de problemas quando todas as possibilidades já se esgotaram, o que envolve 
inclusive o risco de morte do usuário, cujo atendimento via SUS não foi bem-
sucedido. 
 Atualmente, os setores de TFD dos municípios do Estado de Santa Catarina 
funcionam com estrutura física inadequada e desatualizada. As informações dos 
pacientes encontram-se em arquivo com pastas suspensas sem identificação, onde 
dados de suma importância como controle de diárias ou de passagens não são 
alimentados, fazendo com que erros comuns, como duplicação de documentos e 
perda de dados, ocorram com frequência. A maioria dos processos de trabalho são 
realizados de forma rudimentar e manual, desde a digitação dos dados do paciente 
no formulário do pedido de TFD até a solicitação de diárias e passagens, bem como 
formulários do laudo médico e pareceres médicos. Esse esquema de trabalho, além 
de tornar os processos muito lentos, é passível de vários erros e impossibilita 
rastrear as informações do paciente futuramente. O relacionamento com os 
municípios atualmente tem sido realizado através de telefone, e-mail ou 
presencialmente (somente quando o solicitam). Essa incumbência tem sido das 
Gerências Regionais (GERSAs), criadas com o objetivo de serem uma extensão do 
Estado, já que este não pode estar presente em todos os lugares e atender a esta 



 

grande demanda de solicitações. Isso ocorreu devido à intensa demanda do TFD 
estadual, que tem dificultado uma maior assistência aos municípios.  
 
2 CONTEXTO  

 
O fato de o setor de TFD desenvolver suas atividades diretamente com 

pessoas que dependem do SUS para recuperação e manutenção de sua saúde e, 
no entanto, não dispor de um sistema que torne transparente e ágil o trabalho da 
administração e ajude-o nas tomadas de decisões foi um dos motivos que 
impulsionou à escolha desse projeto. Outro quesito extremamente motivador é a 
possibilidade de melhorias reais em prol da sociedade civil, visto que a agilidade ou 
a morosidade no atendimento do TFD proporcionado à população pode significar a 
salvação ou a perda de uma vida. Diante deste panorama, percebeu-se a 
necessidade urgente de um sistema informatizado de TFD com paralela capacitação 
dos servidores através de educação continuada. 

Os objetivos deste sistema são: permitir a transparência e um registro verídico 
das informações; diminuir o tráfego de papéis; desenvolver uma ferramenta 
gerencial para a tomada de decisão dos gestores municipais; facilitar para o usuário 
de saúde que busca o TFD o acesso às informações e às orientações que possam 
agilizar o seu atendimento; garantir a capacitação dos municípios em relação ao 
programa TFD ON LINE; otimizar os serviços, identificando os obstáculos presentes 
nas rotinas operacionais no programa, e elaborar propostas e estratégias que 
tragam melhoria na qualificação de recursos humanos, permitindo visibilidade às 
informações relevantes na execução dos trabalhos, na qualidade da comunicação 
entre os atores e no uso de instrumentos de gestão para esse fim.  

As áreas envolvidas no projeto foram inicialmente os setores de TFD Estadual 
e a Central Estadual de Telemedicina, onde foi realizado o desenho do fluxo do 
sistema TFD ON LINE. Em seguida, houve a participação de um município e de uma 
GERSA em um teste piloto para adaptações/sugestões de acordo com as suas 
realidades. Para os encaminhamentos necessários, foram feitos vários encontros 
presenciais e videoconferências.  

 
3 INTERVENÇÃO 
 

No período inicial foram realizadas várias visitas aos municípios e à GERSA, 
que foram fundamentais para o conhecimento das instalações e dos serviços 
prestados pelos setores de TFD nessas unidades. Após a fase de levantamento e 
identificação de requisitos, foi realizado um esboço sugestivo de sistema 
informatizado de TFD, focando sempre nas necessidades dos funcionários do setor 
de TFD dos municípios das GERSAs e do TFD Estadual. Considerando todas as 
informações coletadas, concluiu-se que um sistema informatizado para o programa 
TFD era de suma importância para os municípios, pois possibilitaria a transparência 
de todas as etapas do processo e o acompanhamento em tempo real, permitindo a 
agilidade na resposta no tratamento àqueles que não possuem recursos em sua 
região, macrorregião ou no estado. Por isso, ressalta-se a importância de que todo 
este fluxo seja gerenciado por um sistema atualizado, informatizado e centralizado. 
O esboço de um sistema informatizado para o setor de TFD foi apresentado 
prevendo o desenvolvimento de um software que seja adaptado às necessidades de 
cada região e que principalmente garantisse a integração entre as unidades e entre 
o TFD Estadual. Durante a coleta de informações, foram encontradas várias 



 

dificuldades em alguns entendimentos de fluxos; contudo, após várias pesquisas, 
conversas e ajuda da equipe do setor de TFD Estadual e Telemedicina, conseguiu-
se êxito na resolução de alguns impasses. Para o esboço do protótipo do sistema 
informatizado de TFD, foram realizadas várias reuniões técnicas com servidores do 
TFD Estadual, desenvolvedores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e servidores da Central Estadual de Telemedicina, no intuito de realizar os 
levantamentos e as análises dos requisitos do sistema. Sendo assim, chegou-se a 
uma descrição com todas as funções básicas que o sistema de TFD ON LINE 
deveria possuir, possibilitando um melhor entendimento do funcionamento do 
sistema e de sua estrutura física. 

A execução do projeto iniciou com GERSA de Itajaí e seus municípios 
abrangentes em junho de 2017, com algumas sugestões/melhorias no sistema após 
vários testes piloto. Em seguida, foram realizados eventos macrorregionais de 
regulação, nos quais houve um espaço reservado para a explanação deste novo 
sistema a todos os atores envolvidos, aberto a dúvidas e sugestões, pois muitos já 
estavam utilizando o sistema na plataforma de teste. Após essa primeira etapa de 
apresentação do sistema, foram realizadas videoconferências com as GERSAs para 
que estas fossem percursores do projeto. Também foram realizadas outras 
videoconferências para cada GERSA separadamente, com seus municípios 
abrangentes. Somente as macrorregiões do Sul e da Foz do Rio Itajaí sentiram 
necessidade de treinamento in loco, executado no Anexo I da SES. É importante 
destacar que, após cada evento macrorregional de regulação, era definida uma data 
para o início da utilização do sistema na plataforma oficial com a inserção dos 
processos TFD INTERESTADUAIS de forma obrigatória. Foi realizado um 
cronograma de implantação do sistema TFD ON LINE nos municípios e nas 
GERSAs que teve seu término em dezembro de 2017. Em seguida, após a 
implantação do sistema em todos os municípios do estado, o projeto foi aprovado 
pela Comissão Intergestores Bipartite CIB/SC, por meio da Deliberação CIB nº 
279/2017, de 29 de novembro de 2017, para acompanhamento dos processos de 
TFD Interestadual e Intraestadual no Estado de Santa Catarina, sendo o sistema 
disponibilizado pela Secretaria do Estado da Saúde (SES/SC).  

Os parceiros envolvidos no projeto foram os servidores da Central Estadual 
de Telemedicina, os servidores do setor de TFD, os municípios, que fazem a 
inserção dos dados, e as GERSAs, que conferem os dados inseridos e enviam 
através do sistema o processo ao setor de TFD ESTADUAL, o qual analisa 
administrativamente o processo e o encaminha para a Comissão Médica de 
Regulação Estadual, que avalia o processo.  

Os recursos humanos envolvidos foram os analistas da UFSC, os servidores 
da Central Estadual de Telemedicina e os servidores do TFD Estadual no momento 
do desenvolvimento e da implantação. Após essa etapa, os envolvidos foram os 
técnicos do setor de TFD dos municípios e das GERSAs para a inserção dos dados. 
Quanto aos valores financeiros, não temos essa informação, pois se trata de um 
contrato de prestação de serviços com a UFSC que visa ao fornecimento de 
consultoria especializada para a continuidade das atividades da Central Estadual de 
Telemedicina, bem como à análise, desenvolvimento e operacionalização de 
ferramentas para a plataforma de Telemedicina e Telessaúde integrada a outros 
sistemas de informação, conforme plano de trabalho no qual o TFD ON LINE está 
previsto. 
 
 



 

4 RESULTADOS  
 

A prática é inédita no Estado de Santa Catarina no tocante à implantação de 
um sistema de acompanhamento, em tempo real, dos processos de TFD, com 
transparência e agilidade. As oportunidades alcançadas, até o momento de 
confecção deste artigo, com a implantação do sistema foram as capacitações dos 
municípios e das GERSAs em relação ao referido sistema, a otimização dos 
serviços, a remoção de obstáculos presentes nas rotinas operacionais no programa 
TFD, a melhoria e a qualificação dos recursos humanos, a visibilidade às 
informações relevantes na execução dos trabalhos, a qualificação da comunicação 
entre os atores e o uso do sistema como instrumento de gestão.  
 Futuramente, os objetivos a serem alcançados são a extinção completa de 
tráfego de papéis através da assinatura digital; a implementação de novos relatórios 
gerenciais que qualifiquem a tomada de decisão dos gestores municipais; o acesso 
do usuário à plataforma para visualização da situação de seu processo, facilitando 
que tenha acesso às informações e orientações que possam agilizar o seu 
atendimento, pois essa facilidade, no momento, encontra-se disponível apenas para 
os técnicos dos setores de TFD dos municípios, das GERSAs e do Estado. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Buscou-se, com a iniciativa aqui apresentada, desenvolver uma solução para 
os problemas enfrentados no dia a dia das unidades de TFD do Estado de Santa 
Catarina, oriundos da falta de um sistema informatizado que pudesse auxiliar os 
serviços prestados aos pacientes.  

Esse sistema informatizado gera valor a todos os envolvidos no programa 
TFD, bem como aos gestores municipais e estaduais, pois possibilita a troca de 
informações com maior agilidade entre os municípios, as GERSAs e o TFD 
Estadual, além de ser uma ferramenta gerencial para a tomada de decisão dos 
gestores municipais e estaduais através das várias opções de relatórios.  

Porém, cabe ressaltar que vários ajustes ainda são necessários no sistema 
para que se alcance o sucesso. Algumas facilidades ainda não foram desenvolvidas, 
como a solicitação de passagens e o pagamento da ajuda de custo. 

Almeja-se, futuramente, por meio da assinatura digital, a eliminação do 
tráfego de papéis e, a partir do amadurecimento do projeto, a abertura com login ao 
paciente, possibilitando transparência e agilidade nas informações de seu processo. 

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de garantir a transparência a 
todos os atores envolvidos, porém, no momento, apenas os municípios, as GERSAs 
e a equipe do TFD Estadual possuem acesso aos dados inseridos. 

A implantação da prática é acompanhada diariamente através dos processos 
inseridos no sistema pelo setor de TFD Estadual e as solicitações de melhorias são 
acompanhadas pela Central Estadual de Telemedicina. 

Os processos e mecanismos que envolvem a saúde são complexos, pois só 
há saúde se esta for cuidada em seu âmbito geral, abrangendo todo o ser humano: 
seu ambiente, corpo, atividades profissionais, até o seu conteúdo psíquico, afetivo, 
emocional e espiritual. A assistência à saúde deveria aumentar a qualidade e ir 
muito além dos custos e assim alcançar a satisfação das pessoas envolvidas nesse 
processo. Tem-se que mudar paradigmas, focos, métodos e tudo mais que envolva 
o processo de assistência à saúde em busca da real qualidade e valores para as 
pessoas. Assim, podemos chegar à conclusão de que a primeira atitude a ser 



 

tomada está na mudança de metodologia de gestão. A segunda atitude está na 
administração e interpretação dos dados gerados nos processos de assistência à 
saúde desde o início até o seu fim. Essas tomadas de decisão só são possíveis 
através de soluções de sistemas informatizados e inteligentes, capazes de integrar 
todo o processo de assistência à saúde. 
 Na área de gestão em saúde, as entradas de dados e tomadas de decisões 
devem acontecer, em sua maioria, em tempo real, do contrário a solução aplicada 
nesse processo é ineficiente, insuficiente, exigindo retrabalhos e custos. Daí a 
proposta de implantação de um sistema informatizado que tenha como base a 
transparência, rapidez, eficiência, qualidade, praticidade, flexibilidade, versatilidade, 
adequação e, principalmente, integração. Só assim a aplicação e operacionalidade 
na área da saúde serão possíveis e que paradigmas e limites serão vencíveis.  
 A área da saúde é a que mais gera e consome informações na humanidade. 
Podemos afirmar que o único modo de alcançar isso de maneira confiável é coletar, 
acompanhar e interpretar as informações da saúde geradas desde o início do 
atendimento do paciente até sua finalização, e isso só é possível se a informação for 
bem e totalmente administrada. Tal objetivo pode ser oferecido pelos sistemas de 
Tecnologia da Informação integrada de ponta a ponta, resultando em prevenção, 
desburocratização (eliminação de papéis), agilidade, precisão, integração, redução 
de custos e transparência. As informações não podem mais estar concentradas em 
um ser humano e este não pode ser mais a única fonte de armazenamento, 
processamento de informações e tomadas de decisões. O sistema de saúde é 
complexo demais, e é fundamental neste contexto um sistema informatizado com 
soluções para gestão e não mais com métodos, pessoas e materiais, como tem sido. 
Sendo assim, conclui-se que um novo conceito de gestão da saúde só será 
consistente, confiável e seguro se assistido, suportado e evoluído em tempo real. 
Um sistema informatizado e inteligente trará qualidade e valor a tudo e a todos os 
envolvidos no processo de saúde, chegando-se enfim a um novo conceito em 
administração da saúde pública. 
 Desta forma, podemos relacionar algumas das vantagens já obtidas com o 
sistema de TFD ON LINE no Estado de Santa Catarina: transparência; segurança; 
redução de perdas; registro verídico das informações; ferramenta gerencial para 
tomada de decisão através dos relatórios disponíveis; melhorias na relação entre os 
setores de TFD (municipais, regionais e estadual). 

As informações do paciente contidas no TFD ON LINE estão disponíveis para 
utilização em outras práticas relacionadas ao seu acompanhamento. Há potencial de 
uso do sistema em outros ambientes devido a sua facilidade de integração com 
outros sistemas da área da saúde, como na área de telediagnósticos, em que o 
paciente já seria direcionado para o tratamento específico com maior agilidade e 
complementação de informações. 
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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho é demonstrar a evolução do planejamento do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) até a 
elaboração do Planejamento Estratégico 2015-2019 e a contribuição do 
administrador no processo. O Planejamento Estratégico contribuiu para a 
uniformização da construção dos planejamentos anuais das unidades componentes 
da instituição, uma vez que foi definida uma metodologia que passou a ser utilizada 
a partir de 2015 e foi bem-aceita no instituto, buscando alinhar os projetos do IFSC 
aos objetivos e às iniciativas estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico. 
Cabe salientar que a função de coordenadora de Planejamento do IFSC foi 
atribuída, de dezembro de 2010 até julho de 2016, à autora do presente trabalho, 
ocupante do cargo de administradora na instituição, que acompanhou todo o 
processo. 
 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). Administrador. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A instituição estudada é o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).  

Em março de 2008, uma votação que envolveu professores, servidores 
técnico-administrativos e estudantes do então CEFET/SC aprovou a transformação 
da entidade em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC). A instituição é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), que 
tem por finalidade ofertar formação e qualificação em diversas áreas, nos vários 
níveis e modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e desenvolvimento de 
novos processos, produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos da 
sociedade catarinense. Possui uma reitoria e 22 campi, além de contar com o Centro 
de Referência em Formação e EaD (Cerfead), responsável pelos programas de 
formação de professores e demais educadores e de gestores para o serviço público.  

Nesse contexto, de acordo com o Regimento Geral do IFSC, compete à Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) agenciar a integração entre a 
Reitoria e os campi e promover e coordenar os processos de planejamento 
estratégico. Conforme o art. 38. do Regimento Geral do IFSC, a Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional constituir-se-á dos seguintes órgãos: 

a) Diretoria de Gestão do Conhecimento; 
b) Diretoria de Tecnologias da Comunicação e da Informação; 
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c) Departamento de Sistemas de Informação. 
Compete à Diretoria de Gestão do Conhecimento (DGC) promover e 

coordenar os processos de planejamento e avaliação institucional, bem como de 
sistematizar dados, informações e procedimentos institucionais, disponibilizando-os 
na forma de conhecimento estratégico. 

A DCG possui em sua estrutura organizacional três coordenadorias, entre 
elas a Coordenadoria de Planejamento, à qual compete a elaboração do 
Planejamento Institucional. Essa coordenadoria foi ocupada por uma administradora 
de dezembro de 2010 a julho de 2016 e atualmente é ocupada por um tecnólogo em 
Gestão Pública. 
 
2 CONTEXTO 
 

Desde sua institucionalização no final de 2008, o IFSC vem buscando 
aperfeiçoar sua metodologia de elaboração de planejamento. 

Em 2009, a instituição elaborou seu Planejamento Institucional para o biênio 
2010-2011, partindo da definição de nove focos institucionais, identificados em 
reuniões de trabalho com as equipes diretivas da Reitoria e dos campi. Cada 
unidade organizacional (campi, gabinete e pró-reitorias) foi incumbida de planejar, 
com participação efetiva da comunidade acadêmica, de 10 a 20 ações de caráter 
inovador, norteadas pelos focos institucionais e organizadas em torno de quatro 
eixos estruturantes: 

a) ensino, pesquisa e extensão; 
b) gestão institucional; 
c) modernização da infraestrutura; 
d) integração com a comunidade e relações externas. 
No ano de 2010, o IFSC proporcionou uma capacitação em gestão de 

projetos a cerca de 140 servidores, preparando-se, assim, para o aprimoramento da 
metodologia de planejamento adotada no ano anterior. Os focos institucionais foram 
revisados (passando para oito) em um seminário com as equipes diretivas de todas 
as unidades organizacionais, para, novamente, orientar a elaboração participativa de 
projetos ou ações isoladas a serem executadas no biênio 2011-2012. Um sistema de 
planejamento on-line foi desenvolvido, em busca de organizar o cadastramento e 
acompanhamento semestral das ações. 

O processo de elaboração do planejamento institucional, em 2011, começou a 
se profissionalizar, colocando uma administradora à frente de sua Coordenadoria de 
Planejamento. O planejamento desse ano foi realizado de forma diferente dos anos 
anteriores em função das eleições para reitor e para a direção de alguns campi. Em 
primeiro lugar, a agenda foi adiada para que houvesse participação ativa da equipe 
dos gestores eleitos para a Reitoria e para quatro campi que tiveram processo 
eleitoral. Além disso, em vez de um novo planejamento bienal, foi decidido que seria 
feita apenas uma revisão do que já estava planejado para 2012, simplificando-se 
assim a metodologia, o que permitiu que o planejamento institucional se tornasse um 
instrumento para o processo de transição entre as gestões na Reitoria e nos campi. 

No âmbito da Reitoria, foi realizada a revisão do planejamento de 2012 à luz 
dos documentos norteadores, do diagnóstico situacional e do Plano de Gestão da 
Reitoria. Certas ações e projetos que estavam em curso tiveram continuidade, 
enquanto outros foram substituídos ou replanejados para se tornarem mais 
integrados.  

Para o biênio 2013-2014, buscando contemplar as transformações de 



 

cenários e as demandas institucionais, foram introduzidas algumas mudanças 
visando aprimorar a metodologia do planejamento, resultantes de reuniões da 
equipe gestora, com base nos documentos norteadores da gestão (Plano Plurianual, 
Orçamento e Plano de Gestão) e na análise da execução do planejamento de 2012. 
Como produto desses encontros, foram apresentados 18 macroprojetos de caráter 
estratégico, a partir dos quais as unidades de planejamento (UP) (Gabinete da 
Reitoria, pró-reitorias e campi) propuseram seus projetos (INSTITUTO FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, 2013). 

Tendo em vista que o IFSC precisou elaborar o seu novo Plano de 
Desenvolvimento Institucional (INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, 
2015), optou-se por elaborar uma seção destinada ao Planejamento Estratégico. 
Buscou-se uma metodologia de trabalho, alinhada à estrutura do Plano Plurianual, 
ao Relatório de Gestão e ao Plano de Gestão da Reitoria, que desse continuidade 
ao que a instituição vinha realizando.  

A partir de 2015, o IFSC começou a trabalhar com a figura do “articulador de 
planejamento”: servidores indicados pela direção-geral dos campi e das pró-reitorias 
que atuam como consultores internos na elaboração do planejamento. 
Recomendou-se que eles possuíssem formação em Administração, sendo que, 
apesar de não possuírem vínculo hierárquico com a Coordenadoria de 
Planejamento, eles também passaram a se reportar a ela. A Coordenadora de 
Planejamento passou a atuar como uma consultora interna nas questões 
relacionadas ao planejamento do IFSC. A formação em Administração da ocupante 
do cargo foi de suma importância nesse processo. 
 
3 INTERVENÇÃO 
 

Diante o exposto, o IFSC iniciou a elaboração do seu Planejamento 
Estratégico. Após vários estudos, decidiu-se por utilizar a ferramenta do Balanced 
Scorecard (BSC). De acordo com Kaplan e Norton (1997, p. 25):  

 
O Balanced Scorecard traduz a missão e estratégia em objetivos e medidas, 
organizados através de indicadores para informar aos funcionários sobre os 
vetores do sucesso atual e futuro. Ao articularem os resultados desejados 
pela empresa com os vetores desses resultados, os executivos esperam 
canalizar as energias, as habilidades e os conhecimentos específicos das 
pessoas na empresa inteira, para alcançar os objetivos de longo prazo.  
 

O BSC trabalha com quatro perspectivas: financeira, dos clientes, dos 
processos internos e do aprendizado e crescimento. 

A perspectiva financeira serve de foco para as outras perspectivas do 
Scorecard. “O BSC deve contar a história da estratégia, começando pelos objetivos 
financeiros de longo prazo relacionando-os as outras ações que devem ser tomadas 
em relação às quatro perspectivas, alcançando o desempenho econômico 
desejado”. (KAPLAN; NORTON,1997, p. 49). Ainda segundo os autores: 

 
Na perspectiva dos clientes do Balanced Scorecard, as empresas 
identificam os segmentos de clientes e mercado nos quais desejam 
competir. Esta perspectiva permite que as empresas alinhem suas medidas 
de resultados relacionadas aos clientes com segmentos específicos de 
clientes e mercado. Antes as empresas podiam se concentrar em suas 
capacidades internas, enfatizando o desempenho dos produtos e a 
inovação tecnológica. Porém, as empresas que não compreenderam as 
necessidades dos clientes acabaram constatando que os concorrentes lhes 



 

tomavam mercado oferecendo produtos ou serviços melhor alinhados às 
preferências desses clientes. (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 67) 
 

No ponto de vista de Kaplan e Norton (1997, p. 99), “no Scorecard, objetivos e 
medidas para a perspectiva dos processos internos derivam de estratégias voltadas 
para os clientes-alvo, revelando novos processos de negócios nos quais a empresa 
deverá buscar a excelência”.  

Em seus estudos, Kaplan e Norton (1997, p. 121) comentam que “os sistemas 
convencionais de medição de desempenho focalizam apenas a monitoração e a 
melhoria dos indicadores de custo, qualidade e tempo dos processos de negócios 
existentes”. O Balanced Scorecard, ao contrário, faz com que “os requisitos de 
desempenho dos processos internos decorram das expectativas de participantes 
internos específicos”. 

A quarta e última perspectiva do BSC, aprendizado e crescimento, “identifica 
a infraestrutura que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a 
longo prazo”. O aprendizado e o crescimento organizacionais provêm de três fontes 
principais: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais (KAPLAN; NORTON, 
1997, p. 29). De acordo com esses autores, “esta perspectiva desenvolve objetivos e 
medidas para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional, oferecendo 
infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras três 
perspectivas” (1997, p. 131). 

A ferramenta do BSC foi adaptada à realidade do IFSC com o auxílio da 
coordenadora de Planejamento, estabelecendo uma agenda de trabalho para a 
elaboração do Planejamento Estratégico. 

A Comissão Central do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
organizou um seminário, com o objetivo de definir propostas de missão, visão e 
valores do IFSC. Foram convidados a participar desse seminário a reitora, os pró-
reitores, a diretora de Gestão do Conhecimento, a diretora de Comunicação, os 
membros das comissões temáticas do PPI e os representantes do Conselho 
Superior (diretores-gerais, alunos, egressos e comunidade externa). Os trabalhos 
desse evento foram conduzidos com base em uma metodologia elaborada pelo 
servidor Paulo Vitor Tavares (administrador) e subsidiados pelas contribuições da 
comunidade coletadas na consulta pública e no seminário do PPI, pela Lei de 
Criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892/2008) e pela Política de Comunicação 
do IFSC. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2015-2019), a 
missão do IFSC é “Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação 
profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento 
e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural” 
(INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2015, p. 6). 

A visão é “Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e 
tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão” (INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2015, 
p. 6). 

Ainda de acordo com o mesmo documento, os valores do IFSC são: 
 

a) ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social, 
solidariedade e responsabilidade com o bem público. 
b) COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às diferenças 
históricas, econômicas, culturais e sociais. 
c) EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações 
sociais e nos processos de gestão. 



 

d) DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade, participação, 
corresponsabilidade e respeito à coletividade. 
e) SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e 
ambiental. 
f) QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do 
trabalho, do conhecimento e do aprimoramento das relações individuais e 
sociais. (INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2015, p. 6) 

 

Após a definição da missão e da visão, foi necessário realizar o diagnóstico 
institucional, ou seja, analisar quais fatores ambientais influenciam no 
desenvolvimento das atividades institucionais. Os fatores ambientais foram 
identificados tanto no ambiente interno como no ambiente externo da instituição. No 
âmbito interno, foram identificadas as forças e fraquezas, enquanto no externo, as 
oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas são variáveis controláveis, ou seja, 
a instituição possui gerência sobre elas. As oportunidades e ameaças, por sua vez, 
são variáveis que a instituição não pode controlar e que surgem da própria dinâmica 
dos fatores sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, legais etc. O resultado 
dessa análise subsidia a formulação dos objetivos estratégicos, uma vez que o 
conhecimento das variáveis ambientais permite aos gestores direcionar seus 
esforços de modo a minimizar as suas fraquezas e ameaças e maximizar as forças e 
oportunidades. 

Para realizar o diagnóstico institucional, o IFSC utilizou a ferramenta Matriz 
SWOT. A coordenadora de Planejamento (administradora) realizou uma visita 
técnica ao Instituto Federal do Ceará (IFCE), que também utilizou essa ferramenta, 
de modo a subsidiar os trabalhos. O IFCE forneceu o modelo de planilha utilizada 
por eles, que, após algumas adaptações, foi repassada aos campi do IFSC. Para 
auxiliar o trabalho dos campi na elaboração do diagnóstico, foi realizada uma 
capacitação ministrada pela coordenadora de Planejamento no dia 20 de agosto de 
2014 com representantes das comissões locais do PDI. Na ocasião, foram 
apresentados conceitos sobre Planejamento Estratégico e Matriz SWOT. 

Cada campus foi orientado a encaminhar uma matriz com 40 fatores 
ambientais: 10 forças, 10 fraquezas, 10 oportunidades e 10 ameaças. A metodologia 
de elaboração em cada campus ficou a critério da comissão local do PDI. Além de 
elencar os fatores, orientou-se as comissões a conceituar o impacto de cada fator 
em relação à finalidade do IFSC como “alto”, “médio” ou “baixo” e a classificar a 
atuação da instituição frente ao fator em “insuficiente”, “suficiente”, “plena” e 
“excelente”. Não obstante, para cada fator, solicitou-se inserir um breve comentário 
das razões para classificá-lo como força, fraqueza, oportunidade ou ameaça. 

Recebidas as matrizes dos campi, elas foram sistematizadas de modo a 
subsidiar a elaboração dos objetivos estratégicos institucionais. 

O IFSC trabalhou com reuniões de gestão ampliadas para definição das 
perspectivas, temas e objetivos estratégicos. A coordenadora de Planejamento 
participou de todas essas reuniões de modo a dar-lhes suporte teórico. 

No dia 18 de setembro de 2013, foi realizada a Primeira Reunião de Gestão 
Ampliada. O objetivo dessa reunião foi definir as perspectivas e os temas 
estratégicos aos quais os objetivos são vinculados. Participaram da reunião os pró-
reitores, os diretores sistêmicos e a equipe do Gabinete da Reitoria. Além disso, a 
Comissão Temática de Planejamento Estratégico acompanhou essa reunião e todo 
o restante do processo. No final da reunião, foram definidas quatro perspectivas: 
Alunos e sociedade; Responsabilidade orçamentária e financeira; Processos; 
Pessoas e conhecimento. Foram elencados os seguintes temas estratégicos: 



 

Identidade e imagem institucional; Pesquisa e inovação; Inserção profissional; 
Intervenção político-social; Inclusão social. 

Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro de 2013, foram realizadas 
reuniões com os grupos dos temas estratégicos. O objetivo das reuniões foi formular 
objetivos estratégicos relacionados aos temas para cada perspectiva. Após a 
realização das reuniões com os grupos temáticos, a equipe da PRODIN, incluindo a 
coordenadora de Planejamento, realizou a sistematização dos objetivos levantados 
nas reuniões, que foram agrupados e reformulados, o que resultou em um mapa 
estratégico a ser apresentado na segunda reunião. 

Após a definição dos objetivos estratégicos na Segunda Reunião de Gestão 
Ampliada, iniciou-se uma nova rodada de reuniões com os grupos estratégicos para 
definição dos indicadores e metas. Essas reuniões aconteceram entre os dias 15 e 
21 de outubro de 2013. Os grupos passaram a ter as seguintes designações: Alunos 
e sociedade; Ensino, pesquisa e extensão; Gestão e responsabilidade orçamentária 
e financeira; Gestão do conhecimento; Gestão de pessoas. 

O IFSC promoveu um seminário com o fito de discutir e validar a proposta de 
objetivos estratégicos, elaborar indicadores, pactuar metas e estabelecer iniciativas 
estratégicas. Nesse seminário, a coordenadora de Planejamento atuou ativamente, 
realizando mediações metodológicas. A partir dessas iniciativas, os planejamentos 
locais das unidades organizacionais passaram a ser alinhados ao planejamento 
estratégico global da instituição. 

Após o seminário, foi promovida uma consulta pública, por meio de um 
formulário on-line disponibilizado no site do PDI, lançada no dia 10 de dezembro de 
2013 e encerrada no dia 16 de fevereiro de 2014, cujo objetivo foi possibilitar a toda 
a comunidade a participação no delineamento do futuro da instituição, contribuindo 
com sugestões acerca dos objetivos estratégicos apresentados, bem como de suas 
descrições, indicadores e iniciativas. Além de opinar sobre os objetivos elaborados, 
os alunos e servidores do IFSC puderam propor novos objetivos estratégicos. 

As 128 contribuições recebidas pela consulta pública foram sistematizadas e 
as que foram consideradas pertinentes foram incorporadas à minuta, apreciada pelo 
Colégio de Dirigentes do IFSC e aprovada no Conselho Superior por meio da 
Resolução nº 40, de 20 de novembro de 2014, do Planejamento Estratégico. A 
próxima seção apresenta o resultado de todo esse processo. 
 
4 RESULTADOS  
 

 O Planejamento Estratégico com vigência de 2015 a 2019, elaborado de 
forma participativa (INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2018), possui 
três perspectivas estratégicas do Balanced Scorecard. Optou-se por não inserir uma 
perspectiva financeira pois a gestão do IFSC entendeu que o foco não eram as 
questões financeiras. 

As perspectivas representam os fatores-chave para uma visão ampliada da 
instituição. Em outras palavras, cada perspectiva compreende um conjunto de 
objetivos estratégicos que retrata o que a instituição pretende alcançar mediante um 
olhar para cada ponto de interesse. As perspectivas do Planejamento Estratégico do 
IFSC são as seguintes: Alunos e sociedade; Processos; Pessoas e conhecimento. 

A perspectiva “Alunos e sociedade” preocupa-se em medir o quanto as 
escolhas estratégicas executadas pela instituição estão contribuindo para satisfazer 
e beneficiar os alunos e a sociedade. Os objetivos estratégicos que constituem essa 
perspectiva devem ser capazes de responder às seguintes perguntas: “Para realizar 



 

nossa missão e alcançar nossa visão, como devemos ser percebidos pelos nossos 
alunos e pela sociedade?”; “Para realizar nossa missão, quais benefícios devem ser 
gerados para alunos e sociedade?”. 

Na perspectiva “Processos” são estabelecidos objetivos voltados à melhoria 
dos processos existentes e à implantação de processos inovadores, nos quais a 
instituição deve atingir a excelência para alcançar seus objetivos. Os objetivos 
estratégicos que constituem essa perspectiva devem ser capazes de responder às 
seguintes perguntas: “Para cumprir nossa missão, em quais processos devemos ser 
excelentes?”; “No que devemos melhorar ou inovar para alcançar a nossa visão?”. 

A perspectiva “Pessoas e conhecimento” representa as bases que a 
instituição deve desenvolver para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. 
Abrange quatro categorias principais: capacidade dos servidores; capacidade dos 
sistemas de informação; clima organizacional; procedimentos organizacionais. Os 
objetivos estratégicos que constituem essa perspectiva devem ser capazes de 
responder à seguinte pergunta: “Como proveremos a nossa capacidade de fazer, 
aprender, melhorar e inovar?”. 

Os temas estratégicos representam os pilares sobre os quais se executa a 
estratégia, promovendo o estabelecimento de relações de causa e efeito entre os 
objetivos. Assim, cada tema é constituído por um conjunto de objetivos que 
apresentam um encadeamento lógico e têm uma finalidade em comum: cumprir a 
missão institucional e alcançar sua visão. Os temas estratégicos do Planejamento 
2015-2019 do IFSC foram definidos no começo do processo de elaboração do 
planejamento, norteando o estabelecimento dos objetivos estratégicos nos cinco 
eixos: inclusão social; inserção profissional; pesquisa e inovação; intervenção 
político-social; identidade e imagem institucional. A Figura 1 apresenta o Mapa 
Estratégico do IFSC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 1 – Mapa estratégico do IFSC 

 
Fonte: Planejamento Estratégico do IFSC (2018). 

 

Além desse documento, atualmente, os 22 câmpus do IFSC e a Reitoria 
adotam a mesma metodologia de elaboração do Planejamento Anual, o qual passou 
a ser chamado de “Plano Anual de Trabalho” (PAT). Essa metodologia passou a ser 
utilizada a partir de 2015 com a aprovação do Planejamento Estratégico. A Figura 2 
exemplifica a metodologia. 

 
 
 



 

Figura 2 – Metodologia de elaboração do planejamento anual do IFSC 

Fonte: 
Planejamento Estratégico do IFSC (2018). 

 

As unidades gestoras do IFSC têm a liberdade para avaliar a quantidade de 
projetos a serem propostos, considerando a relação com os objetivos e as iniciativas 
estratégicas, bem como a sua capacidade de execução, analisando a equipe e os 
recursos orçamentários envolvidos e em conformidade com a tipologia das 
iniciativas, conforme descrito a seguir: 

 
a) articuladas: projetos elaborados, cadastrados, coordenados e 
executados pela própria unidade gestora, mas que necessitam de 
articulação com Reitoria; são ações que não devem ou não podem ser 
realizadas de formas diferentes em cada campus ou que devem ser 
compartilhadas como boas práticas a serem seguidas por outros câmpus 
além do proponente. 
b) autônomas: projetos elaborados, cadastrados, coordenados e 
executados pela própria unidade gestora. 
c) específicas: projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que 
os câmpus participam na elaboração e/ou execução. (INSTITUTO 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2018). 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entende-se que o objetivo do trabalho aplicado foi atendido, pois houve 
uniformização no que tange à elaboração dos Planos Anuais de Trabalho. A 
metodologia proposta no Planejamento Estratégico 2015-2019 foi incorporada nos 
campi e na Reitoria do IFSC. Com a elaboração dos projetos, as unidades gestoras 
estão preparadas para situações não previsíveis. 

Espera-se que o sistema de planejamento utilizado no cadastro dos projetos 
seja aperfeiçoado para a etapa de acompanhamento, atualmente realizada por meio 
de planilhas. O papel do administrador foi muito importante no suporte à concepção 
desse sistema. 

O IFSC, a cada ciclo, vem aperfeiçoando a sua sistemática de planejamento, 
e acredita-se que a designação de um servidor com formação em Administração 



 

para a Coordenadoria de Planejamento em 2011 contribuiu para a melhora do 
processo na instituição. Atualmente o cargo é ocupado por um tecnólogo em Gestão 
Pública. 

Com a expansão da instituição que teve início em 2009, as atividades que 
antes eram centralizadas na Reitoria tiveram que ser descentralizadas para os 
campi. Dessa forma, iniciou-se o planejamento de contratação de administradores 
para comporem o quadro funcional dos campi, os quais hoje desempenham um 
importante papel na gestão. 

Cabe frisar que iniciou no mês de agosto a elaboração do PDI, que passará a 
vigorar em 2020 e, consequentemente, um novo Planejamento Estratégico para o 
horizonte de cinco anos. Mais uma vez busca-se valorizar as competências do 
administrador. A Assessoria Especial do PDI será ocupada por um servidor com 
cargo de administrador, que, em conjunto com o coordenador de Planejamento e a 
autora deste estudo, trabalharão no projeto. Além disso, foi realizada uma busca na 
plataforma Stela Experta, ferramenta que integra automaticamente os dados dos 
currículos Lattes de professores, pesquisadores, alunos e colaboradores da 
instituição, de modo a apoiar a implementação de políticas de gestão, além de 
possibilitar a contextualização desses dados de acordo com a nomenclatura utilizada 
pela própria instituição, para selecionar servidores que possuam formação em 
Administração para atuarem como apoiadores nos campi do IFSC. 

Vislumbra-se que essa evolução, em paralelo ao alcance da maturidade do 
desenho de modelo de gestão pretendido e pertinente à nova realidade institucional, 
torne cada vez mais possível a inserção contínua de novas estratégias e 
metodologias de gestão, ampliando-se o espaço para a reflexão, ação e intervenção, 
de forma coletiva e participativa. 

Ainda, almeja-se que, com o aperfeiçoamento contínuo do processo, a 
instituição possa cada vez mais utilizar com qualidade os ativos tangíveis e 
intangíveis, com destaque às habilidades dos administradores, em prol do 
desenvolvimento de projetos e ações que possibilitem o cumprimento das suas 
finalidades e que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos 
respectivos territórios de atuação. 
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Resumo 
 
A gestão pública gradativamente avança em nosso país, com a inserção de 
profissionais como os administradores nos quadros de servidores. A própria 
demanda crescente de serviços e novas realidades econômicas, sociais e políticas 
acabou por criar um cenário bastante desafiador. No Brasil, chefes do Executivo e 
parte significativa de gestores públicos é oriunda da gestão empresarial – fato 
inclusive utilizado eleitoralmente. Objetivou-se, neste estudo, compreender se pode 
o servidor, entre eles o administrador, ser o elo que tornaria possível ligar o que há 
de significativo entre a gestão empresarial e a pública, assim como analisar a 
dicotomia entre seus discursos e práticas. Buscaram-se na pesquisa bibliográfica e 
documental os conceitos requeridos, fossem em livros, artigos acadêmicos e 
materiais encontrados na internet. Dessa forma, foi possível realizar análises por 
meio dos métodos indutivo e dedutivo. Conclui-se relacionando o estudo a possíveis 
implicações na gestão pública e em políticas com espaços possíveis para melhorias, 
porém sem ênfase nos discursos, e sim nas práticas de gestão, sendo o servidor, 
entre eles o administrador, um agente integrador nesse processo. 
 
Palavras-chave: Privado. Público. Gestão. Política pública. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Assim como a gestão pública e seus servidores não podem ser generalizados 
como ruins, a gestão empresarial e seus gestores não podem ser entendidos como 
perfeitos nem como corruptos. Essas categorizações são perigosas e tendem à 
injustiça. Por isso, propõe-se neste trabalho a possibilidade de entender o servidor 
como agente de mudança, como alguém que possa funcionar como amálgama do 
que há de bom na gestão empresarial e na pública. Ele conhece “a máquina” e pode 
facilitar ou dificultar os processos inerentes a ela. Pode ser o indivíduo e ao mesmo 
tempo o grupo, por meio da sinergia dos indivíduos, que catalisaria as mudanças 
para o aperfeiçoamento da gestão pública com instrumentos, experiências e 
ferramentas da gestão empresarial, respeitadas as diferenças entre ambas. 
 Portanto, pergunta-se: seria o servidor, entre eles o administrador, o elo que 
tornaria possível ligar o que há de melhor na gestão empresarial à gestão pública? 

                                                           
2
 Administrador, professor e pesquisador do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas 

da UNIVALI. E-mail: mdias@univali.br. 
3
  Bacharel em Administração, servidor público municipal em Joinville, mestrando em Gestão de 

Políticas Públicas da UNIVALI. E-mail: fabio.deoliveirasilva@yahoo.com.br. 
4
 Filósofa, professora e pesquisadora do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas da 

UNIVALI. E-mail: gloria.dittrich@univali.br. 



 

Seria ele não o “elo fraco”, mas o “elo forte” de uma realidade à outra? Propõe-se 
responder a esse questionamento e analisar a dicotomia entre o discurso 
empresarial e o público, além de trazer os conceitos de gestão, eficiência e eficácia 
e a expectativa de sua migração e aplicabilidade do mundo das empresas para o 
serviço público. 

Promoveu-se a revisão de literatura e a coleta de dados no período de 
novembro de 2017 a março de 2018. Primeiramente foram selecionados os temas a 
serem pesquisados. Depois foi necessário selecionar, dentre as matérias obtidas, as 
mais adequadas. 
 
2 SEM EXTREMOS E ESTREMOS 
 

Não é difícil ler ou ouvir notícias que criticam a gestão pública e elogiam a 
gestão empresarial. Por exemplo, matéria da Revista Exame de maio de 2014 
apresentou um instigante título: “O Brasil está no bico do corvo em gestão pública”. 
O texto usa expressões como “a baixa, ou baixíssima, qualidade da administração 
pública federal é velha conhecida de todos” e “Não há resultados a apresentar ou 
realizações que estejam no mundo dos seres vivos; o governo não faz, ou então faz 
mal, demora para fazer e paga preços exorbitantes pelo pouco que faz”. Outro 
exemplo foi retirado da Gazeta (julho de 2016), em que a secretária da Fazenda de 
Goiás, com carreira consolidada na iniciativa privada, afirma: “Modelo de gestão 
pública é inchado e ineficiente”. 

Ademais, encontram-se materiais na internet com temas como “O que a 
gestão empresarial pode ensinar à gestão pública” e “Como a gestão empresarial 
pode auxiliar na melhoria da gestão pública”. O que isso demonstra? Não seria uma 
aparente “superioridade” da gestão empresarial sobre a pública? No site E-Gestão 
Pública (2015), vemos o seguinte: 

 
Quando o assunto é gestão pública, o Brasil ainda enfrenta muitos desafios. 
No “Relatório da Competitividade Global”, realizado pelo Fórum Econômico 
Mundial em 2014, o país ficou em 57º lugar no ranking mundial, entre 144 
países avaliados. A pesquisa reflete alguns problemas que os brasileiros 
enfrentam como as regulamentações tributária e trabalhista restritivas, 
infraestrutura inadequada, taxas altas de impostos, corrupção, burocracia e 
instabilidade de políticas de governo. Algumas diretrizes para a gestão 
pública se tornar mais eficiente, ágil e de qualidade, podem ser tiradas de 
práticas da iniciativa privada.  

 

Competividade, excelência da gestão, pensamento estratégico, implantação 
de processos claros, esforço na desburocratização, entre outros, são aspectos 
apontados como importantes para a melhoria. Mas será que essa “superioridade” é 
realmente verdadeira? Será que ao menos parte dessa ideia não pode ser 
aparentemente uma construção? Quando se fala em resultados ruins, obviamente 
isso passa por processos, estruturas, condições financeiras, tecnológicas, 
econômicas, entre outros aspectos; porém, passa principalmente por quem executa, 
pelo ser, pelo indivíduo. E quem é o executor na gestão pública? O servidor. Será 
ele, então, o problema? 
 Para uma melhor compreensão da dicotomia entre público e privado, Arendt 
(2008) esclarece que o termo “público” significaria o mundo, o que é comum a todos 
e, ao mesmo tempo, diferente do lugar que cada ser ocupa nele. É o lugar que 
respeita a transcendência da vida de homens mortais, sendo construído e planejado 
para as gerações seguintes. O privado, por outro lado, como explica Arendt, tem seu 



 

significado inicial no sentido mesmo de privação. Paradoxalmente, o privado se liga 
e se separa do todo, do mundo comum das coisas. 

O privado, ou, no caso, a gestão empresarial, é talvez o provedor dos maiores 
recursos utilizados no dia a dia, tanto direta quanto indiretamente. Contudo, mesmo 
diante de toda sua história e dos constantes esforços em melhorar, nem sempre o 
resultado é o esperado. Afinal, se cada um se perguntar “Será que ninguém nunca 
foi mal atendido num restaurante?”, “Será que ninguém nunca comprou um produto 
com defeito (não são poucas as notícias sobre recall)?” ou “Organizações 
empresariais não apresentam, em dados momentos, comportamentos que 
contrariam a moral, a ética?”, quais seriam as respostas? 

O que se evidencia aqui é novamente o pedido de reflexão entre a gestão 
pública não ser o pior dos cenários e a empresarial não ser a perfeição, além de se 
tentar enxergar o servidor como possível elo entre os dois modelos. 

Observem-se os excertos abaixo: 
 

Um policial rodoviário federal fez um parto às margens da BR-470, 
em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, na noite desta segunda-feira 
(15). Segundo o policial, a bolsa da mulher já havia rompido. Ainda de 
acordo com a PRF, após fazer o parto, o agente desobstruiu as vias aéreas 
da criança e a colocou no colo da mãe, cobrindo o bebê até a chegada de 
um reforço médico. (G1, 16/12/2014) 
 
O Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), localizado em Goiânia (GO), tornou-se 
referência nacional e internacional depois de implementar o 
sequenciamento genético (DNA) de 11 espécies brasileiras de peixes de 
água doce. (PORTAL BRASIL, 5/5/2017) 
 
A Câmara de Vereadores de Joinville manteve a certificação ISO 9001, 
após auditoria externa anual. A CVJ é certificada desde 2006, quando foi 
criado o Programa Institucional da Qualidade. As auditorias externas para 
manutenção da ISO 9001 são feitas anualmente, enquanto as auditorias de 
recertificação ocorrem a cada três anos. (CÂMARA DE VEREADORES DE 
JOINVILLE, 27/7/2017)  
 

Estes são apenas poucos exemplos para demonstrar que há qualidade na 
gestão pública e que nem tudo o que se ouve, pensa ou divulga sobre ela num 
sentido negativo é verdade. Ademais, se as notícias de que servidores cometem 
infrações existem, também existem as que demonstram o outro lado, o dos 
servidores dedicados, profissionais e que, inclusive, conseguem implementar na 
gestão pública técnicas já consagradas na gestão empresarial, como no caso da 
ISO (International Organization for Standardization).  

Não se deve ser “estremo”, ou seja, estabelecer limites, demarcações que 
para alguns são tão claras entre as benesses da gestão empresarial e os malefícios 
da gestão pública, assim como se torna complexo traçar extremos em adjetivar uma 
como boa e a outra como ruim. Ambas possuem peculiaridades, assim como 
desempenhos e resultados positivos e negativos. 

 
3 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA E NA EMPRESARIAL 
 

Sobre eficiência e eficácia é possível fazer um importante resumo. Uma das 
maiores referências em gestão, Drucker, costumava dizer que eficiência significa 
fazer as coisas de maneira correta e que eficácia são as coisas certas. A eficiência 
está relacionada aos meios e métodos e a eficácia está relacionada aos fins, ao 



 

resultado. Gestão, eficiência e eficácia acabaram por se tornar uma espécie de 
tríade para o sucesso na administração, ao menos no senso geral. 

Partindo-se desses degraus, alcançar-se-ia um ótimo nível de qualidade, de 
satisfação de clientes/consumidores. Isso tornaria a vida das pessoas melhor, mais 
fácil e agradável, com a satisfação de necessidades e a criação de um círculo 
virtuoso em que todos ganhariam – mais ainda o cliente/consumidor. E, claro, com o 
dito sucesso alcançado na gestão empresarial, não tardaria para que seus princípios 
chegassem à gestão pública.  

Vale salientar um momento em que “administração pública” e “gestão pública” 
tomaram sentidos diferentes. A administração pública refere-se à estrutura que, 
independentemente de qualquer demanda temporal, permanecerá estável. Em 
outras palavras, tal qual as estruturas físicas, a de recursos humanos não muda a 
cada período de quatro anos, justamente devido à estabilidade do servidor. Já a 
gestão pública representa o contrário, ou seja, a estruturação transitória que a cada 
governo terá novos formatos e novos gestores, ao menos em tese, com as 
nomeações dos chamados comissionados. 

Há necessidade de pensar se essa rotatividade ou alternância de gestão 
pública, que acaba por impactar sobremaneira a administração pública, já não seria 
um movimento que dificultaria a obtenção de eficiência e eficácia, até pelo “simples” 
fato de que a cada troca de gestão os padrões, ou seja, os níveis de desempenho 
que se têm como referência mudam acentuadamente. Fica a pergunta: como manter 
uma constante de eficiência e eficácia se, em princípio, seus padrões podem variar 
tanto? 

Uma empresa apresenta “mecanismos de continuidade”, como o fato de que 
dificilmente a cada quatro anos serão trocados, ao menos em tese, 100% dos 
cargos de gestão, ou, ainda, a possibilidade de que ferramentas de gestão 
implementadas possam ser simplesmente abandonadas mesmo que tenham 
provado um histórico de êxito. Na gestão pública há, sim, muitas trocas bruscas. 
Esse ponto é de extrema relevância para quaisquer julgamentos, além de 
compreender a essência da gestão pública e da gestão empresarial. 

Para Lima e Diniz (2016), a gestão pública deve ordenar os recursos de um 
ente federado para que possa atender às necessidades sociais, econômicas, 
demográficas, ambientais, entre outras, visando sempre ao melhor resultado 
possível e respeitando as especificidades de cada localidade. Fala-se, há algum 
tempo, na chamada “Nova Gestão Pública”, que representaria o entendimento de 
trazer conceitos gerenciais da esfera empresarial para a pública.  

Segundo Motta (2013), seu objetivo principal é trazer para a área pública 
princípios como eficiência, redução de custos e, por conseguinte, obtenção de maior 
eficácia na prestação de serviços. O que não se pode ou não se deveria esquecer é 
que, como diz certo ditado, “a natureza não dá saltos”, e essa complementariedade 
que a gestão empresarial traria para a gestão pública deveria ser tratada como um 
processo, ou seja, sem atropelos ou solavancos; de maneira estruturada, planejada, 
ordenada e com sensibilidade para pisar num terreno desconhecido. 

Bresser-Pereira, em abril de 2015 (GaúchaZH), concedeu uma entrevista dura 
dizendo ser a favor de privatizações, mas de empresas competitivas, não de 
monopolistas. Disse também que privatizar porque empresas privadas seriam mais 
eficientes é algo bastante relativo. Empresas privadas não seriam necessariamente 
mais eficientes e não teriam nenhum compromisso com o interesse público, o que 
enfatiza mais uma vez a diferença entre gestão pública e empresarial. 



 

O que move a gestão empresarial é diferente do que move a gestão pública e 
do que deriva desta, ou seja, a gestão de políticas públicas. Numa ideia geral, a 
política pública compõe-se de um somatório de fatores, como a identificação de um 
problema público, a busca de alternativas para saná-lo ou minimizá-lo, a 
compreensão de possíveis barreiras de implementação e a avaliação de resultados 
e pontos de melhoria.  

Para Souza (2006), é nos Estados Unidos da América (EUA) que a política 
pública nasce como área de conhecimento e disciplina acadêmica. Ao contrário do 
pensamento europeu que enxergava nessa política um desdobramento das teorias 
sobre o papel do Estado, nos EUA a área vem do meio acadêmico e orbita 
diretamente o que seria a necessária ação dos governos.  

Enfatiza-se, dentro do difundido ciclo de políticas públicas (formação da 
agenda, formação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação), a 
ação de implementação, ou seja, a prática efetiva da política. Cabe à implementação 
“dar vida” ao que foi traçado no planejamento, por meio de diversos recursos, como 
os humanos, tecnológicos e financeiros. Há de se citar os dois fluxos básicos de 
implementação: de cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-up). O 
primeiro, um tanto quanto mais autoritário, no caso brasileiro acaba por apresentar 
uma série de limitações no que tange à necessidade de transpassar os níveis 
federal, estadual e municipal. Para Elmore (1996), uma vez criada a política pública, 
precisa-se de um processo técnico de implementação, o que deixa evidente a 
diferença entre a fase da decisão e a de operacionalização, em que há arenas e 
atores distintos; esta é a perspectiva top-down.  

O segundo fluxo enfatiza o papel dos implementadores, que dentro de um 
nível local podem, no momento da execução, transformar parte do que foi idealizado 
no planejamento em algo bastante diferente. Quem implementa de forma real a 
política pública acaba por deter o poder de promover certos “ajustes” até certo ponto 
inevitáveis e desejáveis, principalmente no que se refere ao quesito local. Esse seria 
o desenho retrospectivo (bottom-up) para Elmore (1996). Logo, na prática a teoria 
acaba sendo outra, como diria um adágio popular. Entre o planejado e o executado, 
é possível o surgimento de um grande fosso, que poderá acarretar efeitos positivos 
ou negativos.  

Novamente retomando o âmago deste trabalho, questiona-se: quem em suma 
operacionaliza a gestão pública ou a política pública? Os servidores. Mesmo que se 
possa entender que há nesse processo os gestores públicos que são responsáveis 
pela gestão, a gestão por si não é a prática. Só há prática quando colocada em 
ação, e quem a coloca em ação é o servidor. Também se pode entender a 
necessidade da contratação de terceiros, por exemplo, mas serão os servidores a 
estabelecerem os contratos e as modalidades de contratação, fiscalização, entre 
outros aspectos. Dessa forma, são eles fundamentais para a concretização.  

Concluindo, eficiência e eficácia são necessárias tanto na gestão empresarial 
quanto na pública. A questão é como retirá-las do espectro conceitual e implementá-
las respeitando as especificidades dos ambientes, que são distintos, e dos atores 
envolvidos. Respeitando-se as diferenças inerentes a cada uma das gestões, pode-
se dizer que há uma forte tendência a uma sinergia profícua e a grandes benefícios 
para a gestão pública ao trazer para si instrumentos, ferramentas e experiências de 
sucesso da gestão empresarial.  

 
 
 



 

4 GESTOR EMPRESARIAL NA GESTÃO PÚBLICA 
 
 A capa da revista Forbes Brasil de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 
apresenta a seguinte chamada: “João Doria, o CEO de São Paulo. Veja de onde o 
prefeito eleito tira força e inspiração para gerir seus negócios – e a cidade”. O Chief 
Executive Officer (CEO) é quem efetivamente faz a gestão de uma organização, 
mesmo que não seja, necessariamente, seu presidente. Paladino do discurso da 
eficiência e eficácia privadas, João Doria foi eleito prefeito de São Paulo tendo como 
base o discurso da gestão. Doria talvez seja hoje o maior exemplo de materialização 
de como o senso coletivo quer que a gestão empresarial transforme a gestão 
pública. Logo, obriga-se a estudar um pouco o desempenho de Doria no seu 
primeiro ano de mandato. Observem-se os seguintes excertos: 

 
“Todos devem fazer a sua parte”; “Só o trabalho dignifica e transforma”; “A 
união faz a força”. As frases que parecem ter saído de um livro de autoajuda 
não estão em uma livraria. São pílulas de inspiração propagadas na conta 
de Facebook de João Doria. O prefeito age na rede como se fosse um 
“coaching”, avalia o pesquisador Fábio Mallini, do laboratório de cibercultura 
da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Segundo ele, as 
mensagens de motivação evidenciam a cultura corporativa da origem do 
prefeito, que venceu as eleições de outubro ressaltando sempre não ser 
político. (UOL, 14/1/2017) 
 
Demitida sob a alegação de que o trabalho no governo exige uma 
“demanda” que não combina com o seu “espírito”, Soninha Francine, ex-
secretária de Assistência Social, foi a primeira baixa na equipe de João 
Doria. Em entrevista, apresentou sua versão sobre o que ocorreu. “O 
prefeito cobrava rapidez de resultados. Eu também tenho pressa, mas 
questões complexas não são resolvidas em algumas semanas”. O discurso 
é semelhante ao de outros integrantes do governo, segundo os quais bons 
projetos podem ser atrapalhados pela correria. (FOLHA DE SÃO PAULO, 
23/4/2017) 
 
Prefeitos regionais recém-nomeados têm se queixado da falta de estrutura, 
de verbas e de pessoal para fazer as ações de zeladoria da capital paulista. 
O prefeito regional de São Miguel, na zona leste, Edson Marques, por 
exemplo, afirma não ter como dar resposta a todas as demandas por poda 
de árvores. “É uma grande demanda e uma capacidade inibida de 
atendimento. Eu, por exemplo, trabalho com duas equipes para essa 
questão da poda de árvores”, afirmou. “Nós acabamos fingindo que 
estamos fazendo e na verdade você vai agindo sob pressão. Não é a 
melhor forma de você administrar”. (UOL, 9/2/2017) 
 
Após levantar bandeira contra o loteamento partidário na administração, o 
prefeito de São Paulo João Doria já nomeia indicados políticos de 
vereadores e filiados a partidos de sua futura base de apoio em cargos nas 
prefeituras regionais. Pelo menos 17 de 20 chefes de gabinetes dessas 
regionais publicados no “Diário Oficial” da cidade desta semana são ex-
assessores parlamentares, filiados ou antigos apoiadores de campanha. Ele 
disse em várias ocasiões que a época do “loteamento acabou” e que os 
postos de chefia seriam ocupados com base em currículo e experiência 
administrativa”. (FOLHA DE SÃO PAULO, 19/1/2017) 
 
Uma escola municipal da gestão João Doria (PSDB) está marcando os 
alunos que comem a merenda para que eles não repitam o lanche quando 
são servidos alimentos industrializados, como bebida láctea e bolachas. A 
avó de um estudante, que preferiu não se identificar, disse que na semana 
passada o garoto de 11 anos chegou em casa com uma bolinha pintada na 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/04/1876263-soninha-pode-deixar-equipe-de-doria-ainda-hoje.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/joao-doria/


 

mão dizendo que, com ela, não podia mais repetir o lanche. (FOLHA DE 
SÃO PAULO, 19/8/2017) 
 
A Prefeitura de São Paulo renovou há quatro meses, pela segunda vez, um 
contrato com uma empresa privada por um sistema automatizado de análise 
bioquímica e de dosagens hormonais que nunca foi utilizado na rede 
municipal de saúde. O valor total do contrato é de R$ 11 milhões por ano. A 
empresa Roche afirmou ao Estado que os equipamentos foram entregues 
“dentro dos prazos e condições contratuais acordados”. (UOL, 21/8/2017) 
 

O que decorre da análise dessas reportagens? Na ânsia, no afã de fazer, 
mesmo gestores empresariais experientes podem cometer erros quando na gestão 
pública, até mesmo o de “atropelar” eficiência e eficácia pela pressa em mostrar 
resultados. A nova realidade econômica, financeira e orçamentária no país também 
torna mais complexo subsidiar gestores e servidores para a implementação de 
ações, o que, por várias vezes, acaba por parecer que se trata de má vontade ou 
indolência, quando, na verdade, se trata de falta de condições.  

A lógica da economicidade também é algo a ser equilibrado quando na gestão 
pública. A gestão pública não visa ao lucro – ou até se pode dizer que sim, mas ao 
“lucro social”. Desse modo, mesmo cara, uma política pública que traga resultado é 
válida e fundamental, embora os “custos” financeiros possam não a justificar. 

Sobre as nomeações de indicações políticas, isso faz parte do jogo. Não se 
trata aqui de avaliar se é certo ou errado, moral ou imoral. Não se faz gestão pública 
“sozinho”, ao contrário do que muitas vezes se dá a entender na gestão empresarial, 
com exemplos alardeados por revistas e jornais. Na gestão pública, a maioria das 
decisões e, principalmente, das implementações devem ser costuradas, negociadas. 
Do contrário, em um momento oportuno, poderá surgir um grande entrave, mesmo 
que na lógica o que se discute seja o melhor para a população. Não existe gestão 
pública sem o viés político, ao menos no mundo real. 

Portanto, não são poucas as dificuldades encontradas pelo gestor empresarial 
ao adentrar na gestão pública. Por melhores que sejam suas intenções, por maior 
que seja sua experiência e por melhores que sejam os resultados que entregara até 
então, isso não será determinante para o sucesso. Determinante será sua 
capacidade de aliar o que traz de positivo da gestão empresarial para a pública, 
conseguindo, dentro do novo ambiente e com todas as suas peculiaridades, 
modificar, aprimorar, adequar e revigorar o que encontrar no seu escopo de ação. 
Para isso, envolver o servidor será fundamental. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A gestão empresarial, aliada à eficiência e à eficácia, traz em si grandes 
significados e uma lógica do dinheiro, do mínimo custo e do máximo lucro; ao menos 
essa é a percepção do senso comum. Já a gestão pública pode, e na maioria das 
vezes precisa, manter ações, projetos, programas “deficitários”. Essas ações “não se 
pagam”, pois não é essa a lógica do público. Não se tem a lógica de uma economia 
de escala, de aumentar a produtividade para ratear os custos fixos, tornando o preço 
final menor. O preço financeiro/econômico final pode ser expressivo e até mesmo 
ilógico diante dos mecanismos empresariais, mas o público não tem compromisso 
com o individual, e sim com o coletivo, o social. Trata-se de aspectos de fácil 
compreensão para servidores públicos com formação em Administração. 

A dicotomia da gestão “empresarial-pública” gerou e gerará ainda muitos 
questionamentos e conflitos, especialmente quando se anda pelo caminho do 



 

confronto, da ideia de que uma deve superar a outra. Entretanto, não seria prudente 
utilizar uma opção mais viável? Com parcimônia, prudência, experiências, testes e, 
sobretudo, diálogo, é possível crer numa afinidade salutar.  

No constante bombardeio à gestão pública, quem a personifica é o servidor, 
que, portanto, acaba por ser o foco da atenção, do medo; nisso o discurso acaba por 
ter uma face, literalmente. Por exemplo, Bresser-Pereira, em entrevista ao jornal 
Zero Hora, disse que os cargos comissionados de Brasília, nos anos em que esteve 
na capital do país, eram entre 80% e 90% ocupados por profissionais que estavam 
lá pela importância que tinham para a manutenção do serviço público e, em boa 
parte, eram servidores de carreira.  

E como não dizer que todo o explanado não interfere na implementação de 
uma política pública? Interfere! Mas de forma positiva ou negativa? Possivelmente 
os dois. As disfunções burocráticas e o servidor descomprometido interferem de 
forma nociva. O excesso de legislação também. Entretanto, paradoxalmente, a 
burocracia e o servidor podem ser justamente o diferencial para o “bem”.  

Na medida certa, a burocracia “costura” os agentes envolvidos e tende a 
garantir a continuidade das ações. E mesmo que em outras fases a política pública 
tenha apresentado problemas, no momento da implementação pode o servidor 
corrigir tanto os desvios no trajeto da política desde a fase de planejamento à de 
implementação quanto corrigir equívocos desde sua formulação. Algo é factível: os 
servidores – e, dentre eles, o administrador – são o diferencial. Seja para o “bem” ou 
para o “mal”, podem, sim, ser o elo entre a gestão empresarial e a pública, buscando 
resultados cada vez melhores para seus clientes, seus usuários. 
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COMPRAS PÚBLICAS: NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA O 
ALCANCE DE METAS ECONÔMICAS E SOCIAIS 
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RESUMO 
 
Este artigo apresenta uma breve ligação entre teoria e prática, de forma raciocinada, 
em relação ao modo como a atividade do administrador pode auxiliar o gestor 
público, dentro de suas atribuições, no alcance das metas econômicas e sociais 
propostas pela legislação em vigor, principalmente quanto ao fomento às pequenas 
e microempresas no âmbito das compras públicas. Também são expostas doutrinas 
no intuito de melhor ilustrar a razão do texto.  
 
Palavras-chave: Planejamento. Compras públicas. Administrador. Microempresa. 
Economia.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A atividade do setor público, em todos os seus poderes e esferas, é voltada ao 
alcance do bem social. O Brasil, por se tratar de um país de livre iniciativa privada e 
princípios capitalistas, exige de seus gestores atos que visem à melhor condução da 
economia e à estabilidade financeira da nação. 

Destarte, o Poder Legislativo, observando a conjuntura contemporânea do país 
e após estudos técnicos e debates políticos, editou atos de lei beneficiando 
empresas de determinados portes em muitos casos, dentre eles o das compras 
efetuadas pelo poder púbico.  

Os atos supracitados, e de forma mais evidente a Lei Complementar nº 
123/2006, visam ao fomento de pequenas e microempresas do país, inclusive em 
nível regional. Para se atingir tal meta, uma das prerrogativas da mencionada 
legislação está nos benefícios concedidos nas compras por parte da administração 
pública a essa gama de empreendimentos. Entretanto, essa finalidade pode ser 
mais bem explorada se houver um eficaz planejamento, que combata situações as 
quais possam levar ao desvio desse objetivo, como mostra a sequência deste artigo, 
destacando a relevante importância do administrador nesse caso.  
 
2 FOMENTO À PEQUENA E MICROEMPRESA  

 
 A conjuntura econômica brasileira, assim como variadas nações 
internacionais, reclama estabilidade e crescimento. Produção de bens, manufatura, 
prestação de serviços, progresso industrial sustentável, entre outros pontos 
correlacionados são primordiais para o progresso das variantes que formam o 
cálculo do desenvolvimento econômico. 
Atentemos, entretanto, para a realidade nacional e, mais precisamente, regional no 
tocante ao avanço da economia e do sustentáculo de nossos entes federativos. 
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 Preliminarmente, consideremos que o principal indicador econômico de um 
ente da federação, assim como da própria União, é o produto interno bruto (PIB), 
que, segundo Mankiw (2007), “é o valor de mercado de todos os bens e serviços 
finais produzidos em um país em um dado período de tempo”. 
 Especificamente, como área de abrangência estrita do presente artigo, 
utilizamos para análise os dados do estado de Santa Catarina. Neste nivelamento, 
deflagramos a iminente importância da presença das pequenas e microempresas na 
economia estadual. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (FIESC), essas empresas respondem por 35,1% do PIB do Estado, 
ou seja, mais de um quarto de toda a riqueza produzida em um dos estados mais 
desenvolvidos do país provém das chamadas MEs e EPPs. 
 Para termos uma noção da dimensão de atuação desse tipo de empresa no 
estado de Santa Catarina, remetemo-nos a uma publicação de mídia local que relata 
os seguintes dados:  

a) 500 mil micro e pequenas empresas; 
b) representam 98% das empresas em SC; 
c) respondem por 35,1% do PIB catarinense; 
d) R$ 75 bilhões do PIB SC; 
e) R$ 7,5 bilhões de arrecadação de impostos estaduais e municipais, desde 

a implantação do Super Simples, em 2007; 
f) 350 mil potenciais empresários. 

 Nesta perspectiva, é flagrante a necessidade de fomento, por parte do poder 
público, ao desenvolvimento de empreendimentos desse porte, visto o retorno que 
trazem à sociedade, de modo que não deve a administração pública ser negligente 
nesse aspecto. 
 Na atualidade estão vigentes legislações que em alguns pontos facultam e em 
outros obrigam os gestores públicos a priorizar esses tipos de empresas em seus 
atos. Destacam-se nesse cenário as Leis Complementares nº 123/2006, 147/2014 e 
155/2016. 
 
3 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUANTO ÀS COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
DIRECIONADAS ÀS PEQUENAS E MICROEMPRESAS  
 
 Para melhor entendermos a evolução da legislação pátria relacionada ao 
fomento às pequenas e microempresas, observemos o que segue. 
 Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, no que tange à simplificação, nas 
licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida no momento de assinatura do 
contrato (art. 42). Assim, essas empresas não precisarão se preocupar em 
comprovar no momento do processo licitatório suas regularidades fiscais para 
efeitos de contratação, ou seja, a ME ou EPP não será excluída do certame 
licitatório se a documentação apresentar irregularidades, podendo no final ser 
declarada a vencedora. Porém, para o efeito da assinatura do contrato, a empresa 
estará condicionada a essa regularidade ou, se houver pendências, terá cinco dias 
úteis, prazo prorrogável por igual período, para regularizá-las (art. 43).  
 Outro ponto que expõe bem esse tratamento diferenciado das pequenas e 
microempresas está no art. 44, segundo o qual nas licitações será assegurada, 
como critério de desempate, preferência da contratação para as MEs EPPs. Esse 
empate é tratado no §§ 1° e 2° desse artigo: 

 



 

§ 1° Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
§ 2° a modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º 
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 

Com o objetivo de concretizar o tratamento jurídico diferenciado previsto no 
art. 179 da Constituição Federal, foi editada a Lei Complementar nº 123/2006, que 
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 
definiu, em seu Capítulo V, os benefícios a serem concedidos nas licitações 
públicas. 

O principal deles encontra-se estabelecido no art. 48, inciso I, e determina a 
realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor do 
item seja de até R$ 80 mil. 
 
4 IMPASSES NO ALCANCE DOS RESULTADOS ECONÔMICOS DA APLICAÇÃO 
DA LEI 
 

É de notoriedade que a legislação pátria tratou de dispensar tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Tanto na 
questão tributária como em contratações públicas, os referidos empreendimentos 
possuem “vantagens” que têm por escopo atingir a finalidade de que tratamos 
inicialmente aqui – o fomento à economia. 

Neste contexto, devemos analisar mais profundamente cada caso. Como o 
objeto deste estudo são exclusivamente as compras públicas, faz-se necessário 
arguir algumas hipóteses que podem incorrer na frustração do objetivo final do 
legislador na criação das normas aqui apresentadas. 

Dissertaremos sobre situações coerentes e reais em relação às compras 
públicas que podem afetar a finalidade precípua da legislação vigente, mesmo sem 
feri-la. 
 
4.1 FALTA DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PÚBLICAS 
 

Existem instrumentos legais e constitucionais que vinculam o gestor público à 
aplicação das despesas da instituição e seus órgãos, como é o caso do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 
Entretanto, estas, em um contexto sintetizado, dispõem apenas de números e 
programações de tipos de despesas a serem efetuadas, bem como de um controle 
orçamentário, não impondo ao gestor público a necessidade de planejamento 
esquematizado e fundamentado do momento exato de se efetuar contratações ou 
lançar instrumentos convocatórios para tal finalidade, deixando à discricionariedade 
do gestor os quantitativos e o calendário de montantes a serem contratados. Dessa 
forma, podemos recair em situações que, apesar de não ferirem a legislação, não 
atingem o objetivo social para o qual esta foi criada.  

Hipoteticamente, consideremos a seguinte situação simplificada: um 
determinado município necessita efetuar a contratação de materiais de limpeza para 
a manutenção de sua sede administrativa. Contudo, a aquisição de um material 
específico, se adquirido com finalidade de estoque para um prazo de doze meses, 
ou para a qual seja firmada ata de registro de preços para igual prazo, tem uma 



 

previsão de gastos de R$ 100 mil, o que ultrapassaria o valor previsto no inciso I do 
art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (R$ 80 mil), devendo o gestor público, 
portanto, abrir concorrência geral para empreendimento de qualquer porte, não 
devendo dar exclusividades às empresas fiadas à já referida lei complementar. 

Esclarecemos que, havendo planejamento adequado, com administração de 
estoque e logística, atributo exclusivo da área de Administração, podemos efetuar o 
lançamento de editais de licitação que propiciem exclusividade às pequenas e 
microempresas, atingindo a finalidade econômica para a qual a legislação foi criada. 

Observe-se que, em todo o caso, o administrador se atentará ao prognóstico 
de observação da Lei Geral de Licitações, principalmente nos pontos em que não 
são admitidos fracionamentos de despesas. Contudo, na modalidade mais 
recorrente em editais de contratações públicas, o pregão, essa vedação em geral 
não ocorre. 

 
4.2 A GESTÃO DE ESTOQUE E O TRABALHO DO ADMINISTRADOR COMO 

FERRAMENTA PARA ALCANÇAR AS METAS ECONÔMICAS 
 

Uma das funções cabíveis ao trabalho do administrador está relacionada com 
o gerenciamento de estoque de uma empresa. No setor público não é diferente. Por 
se tratar de uma empresa com custos e receitas, anseia a necessidade de uma 
gestão eficiente de seus gastos, por isso possui também primordial necessidade de 
controle eficiente de estoque. 

A gestão de estoques surgiu como uma atividade de administração 
necessária para reduzir o desnível entre o fornecimento e a demanda de forma 
economicamente viável. Segundo Viana (2000): 

 
Qualquer que seja o método é fundamental a plena observância das rotinas 
em prática a fim de se evitar problemas de controle, com consequências no 
inventário, que redundam em prejuízos para a empresa. Controle de 
estoque é o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada 
e saída de mercadorias e produtos seja numa indústria ou no comércio.  

 

O controle de estoque deve ser utilizado tanto para matéria-prima quanto para 
mercadorias produzidas ou vendidas. O primeiro passo para conseguir um bom 
controle de estoque é ter um bom e confiável sistema que auxilie na administração 
de todo o material de forma que o administrador consiga ainda realizar suas outras 
funções.  

Conseguir proporcionar o produto certo, no tempo exato para o consumidor, 
sem que a empresa necessite da manutenção nos estoques é praticamente 
impossível para o ramo de comércio. Manter certo nível mínimo de estoques torna-
se necessário para a empresa (BALLOU, 2006). 

Essa função, que no âmbito do setor público por vezes é negligenciada, 
gerando custos “invisíveis” e desnecessários à instituição, deve ser devidamente 
gerenciada de forma profissional e eficaz, o que nos remete à vinculação com o 
sistema de compras, de que trata este artigo. 

Vejamos que, segundo Ballou (2015, p. 2014), “a armazenagem de 
mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento [...]. O ideal seria a perfeita 
sincronização entre oferta e demanda de maneira a tornar a manutenção de 
estoques desnecessária”. 

Conhecer os tipos de inventários existentes é o primeiro passo para se atingir 
a eficácia almejada no controle do estoque. Existem diversos tipos de inventários, 



 

cada um para um tipo de exigência e objetivos a serem alcançados. De tempos em 
tempos as empresas devem executar uma contagem física dos itens estocados a fim 
de obter dados sobre as discrepâncias da quantidade física e a quantidade do 
sistema de informação, apurar o valor total do estoque, ter dados confiáveis no 
sistema para que compradores ou pessoas interessadas possam tomar a melhor 
decisão de compras etc. Nas palavras de Dias (2010, p. 2015): 

 
Uma empresa organizada tem uma estrutura de administração de materiais 
com políticas e procedimentos claramente definidos. Assim sendo, uma das 
suas funções é a precisão nos registros de estoques; então, toda a 
movimentação do estoque deve ser registrada pelos documentos 
adequados. Considerando que o almoxarifado ou depósito tem como uma 
das funções principais o controle efetivo de todo o estoque, sua operação 
deve vir ao encontro dos objetivos de custo e de serviços pretendidos pela 
alta administração da empresa. 

 

Para tanto, observemos que a integração entre o controle de estoque, função 
primordial do administrador, e um planejamento eficaz de compras públicas podem 
tanto suprir necessidades estruturais da administração pública quanto atender aos 
anseios econômicos e sociais da legislação que trata de benefícios às pequenas e 
microempresas. 

 A ideia acima se fundamenta no fato de que, no momento em que o 
administrador, por delegação do gestor público, passa a implantar uma sistemática 
de controle de estoque que permita planejar as compras públicas, de modo a instruir 
os processos licitatórios nos montantes adequados à concessão de exclusividade ou 
prioridades para as empresas de pequeno porte, traz resolução ao entrave da 
vantagem econômica que as grandes corporações possuem na disputa de preços. 
Isso porque, concedendo, em muitos casos, a exclusividade de compras públicas 
prevista no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 147/2014, ele limita essa 
disputa somente entre as beneficiadas. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Analisadas situações fáticas e comparadas à legislação em vigor, temos aqui 

o resultado primordial do estudo. 
A busca pelo fomento às atividades das pequenas e microempresas do país 

foi legislada por meio de leis complementares que passaram a integrar os processos 
licitatórios e contratações dos órgãos públicos. Entretanto, o risco de não essas leis 
não surtirem seus efeitos faz com que os olhos da gestão pública se voltem aos 
seus procedimentos internos. 

A gestão e organização do sistema de estoque, vinculada com a de instrução 
de processo de compras públicas, duas áreas de exclusiva atuação de profissionais 
da Administração, podem ser vitais no que tange ao anseio do objeto da lei em sua 
prática. Essa perspectiva é demonstrada no momento em que se denota que uma 
gestão sem organização, planejamento e controle de estoque afeta diretamente o 
montante das compras. 

No momento em que o importe de cada aquisição é afetado, também se 
desvirtua a finalidade precípua da lei, que são as aquisições exclusivas das 
empresas-foco, gerando uma falta de eficácia da própria legislação. 

Para tanto, concluída esta sintetizada análise e depois de devidamente 
exemplificada, denotamos a extrema importância da atividade do administrador na 
prática da gestão para o alcance dos objetivos da lei no setor público. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é analisar a utilização da ergonomia sob o ponto de vista 
da Nova Gestão Pública e os benefícios trazidos aos servidores e à instituição por 
meio da atuação direta do administrador, mediante suas habilidades, atitudes e 
conhecimento. Apresenta-se uma contextualização da evolução da gestão até o que 
atualmente entende-se por gestão pública, bem como a aplicação dos estudos 
ergonômicos para a saúde física do servidor e para uma vida mais saudável no 
ambiente de trabalho. A metodologia aplicada neste estudo se refere a uma 
investigação teórica com o intuito de compreender os elementos que associam as 
consequências advindas da ergonomia com as finalidades propostas pela Nova 
Gestão Pública e sua inter-relação, em que o papel do administrador se torna 
essencial. Com base em uma reflexão no modo como o administrador atua, verifica-
se fundamental contribuição às ações realizadas, diante de sua capacidade de lidar 
com a complexidade, o que demanda uma visão estratégica, tecnicista e 
participativa. 
 
Palavras-chave: Nova Gestão Pública. Setor público. Ergonomia. Administrador. 
Administração. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução da administração pública é estruturada em três grandes fases: a 
patrimonialista, a burocrática e a gerencial (BRESSER-PEREIRA, 2005). Ao passo 
que a administração pública foi evoluindo, mudanças de paradigmas foram sendo 
impostas, tendo em vista o atendimento das demandas da sociedade pelos serviços 
públicos (MACROPLAN, 2005).  

O modelo patrimonialista, segundo De Jesus e Costa (2014), advém de um 
contexto em que os Estados-nação do início da Idade Moderna administravam e 
asseguravam as posses dos bens adquiridos dos domínios territoriais. Com as 
exigências da população em relação à separação dos bens patrimoniais do Estado e 
dos governantes, inclusive com a falta de contrapartida dos impostos arrecadados, 
ensejou-se um novo modelo de administração pública.  

Diante desse cenário, surge o modelo burocrático como uma forma de 
proteção aos bens do Estado e combate à corrupção e ao clientelismo (PACHECO, 
2008). Configurando-se como megaestado, o Estado burocrático acumulou os 
papéis de agente econômico, fiscal e social (COUTINHO; CAMPOS, 2001). Surgem 
com esse modelo regras e uma estrutura onerosa e pesada, com dificuldades em 
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atender de forma efetiva às demandas de um mundo cada vez mais globalizado e 
flexível (DE JESUS; COSTA, 2014).  

O modelo gerencial emerge dessa rigidez do Estado burocrático, sob um 
olhar na gestão da administração privada. Diante da ineficiência gerada pelo modelo 
burocrático, a eficiência proposta pelo modelo gerencial pode ser caracterizada 
como: 

 
[...] fazer o melhor com menores custos, utilizando a racionalidade 
econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, 
preocupando-se com os mecanismos mais econômicos e viáveis para a 
obtenção do êxito da ação estatal […]. (TORRES, 2004, p. 175) 

 

De Jesus e Costa (2014 apud SILVA PACHECO, 1999) definiram quatro eixos 
fundamentais ao modelo gerencial: a) delimitação da área de atuação do Estado; b) 
desregulamentação; c) governança – aumento da capacidade do governo; e d) 
governabilidade – aumento da democracia e da accountability. 

Nesta linha de pensamento sobre a redução do Estado como um acréscimo 
qualitativo, Fonseca e Vieira (2011 apud NOGUEIRA; SANTANA, 2000) delimitam 
dois grandes grupos argumentativos. No sentido financeiro, partia-se do diagnóstico 
de que a máquina do Estado estava cara e ineficiente. No aspecto administrativo, 
partia-se do preceito de que o estilo burocrático deveria ser substituído por um estilo 
gerencial similar ao adotado pelas empresas privadas. 

O contexto atual de busca constante por inovação, evolução e reorganização 
do processo de gestão e de estabelecimento de estratégias traz desafios cada vez 
mais presentes ao administrador público (ALBARELLO, 2006). 
 Este estudo busca compreender os elementos que associam as 
consequências advindas da ergonomia com as finalidades propostas pela Nova 
Gestão Pública. Avalia-se a atuação do administrador nesse processo de 
implementação de uma atividade administrativa que vise à qualidade de vida no 
trabalho frente às limitações e desafios apresentados pela estrutura do Estado e 
aprimorada com os preceitos da Nova Gestão Pública. Questiona-se, portanto, qual 
a influência direta do administrador para a implementação de uma cultura de 
avaliação ergonômica no setor público e se é possível melhorar a qualidade de vida 
no trabalho no setor público. 
  
2 METODOLOGIA 
 

Este estudo realiza uma investigação teórica com o intuito de compreender os 
elementos que associam as consequências advindas da ergonomia com as 
finalidades propostas pela Nova Gestão Pública e sua inter-relação. Para tanto, 
utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica.  

A presente investigação, realizada de modo empírico, utiliza-se da bibliografia 
disponível, assim como de casos práticos obtidos da literatura. Por fim, este estudo 
apresentará uma análise crítica sobre o tema em discussão com os benefícios 
advindos ao servidor e à instituição na implementação do estudo ergonômico e a 
direta relação com os preceitos da Nova Gestão Pública. 
 
3 NOVA GESTÃO PÚBLICA 
 

Como um aperfeiçoamento do modelo gerencial, a chamada Nova Gestão 
Pública é compreendida como uma evolução daquele modelo. Surge dos anseios da 



 

sociedade por serviços públicos de qualidade superior, fortalecimento da cidadania, 
bem como por mudanças efetivas na realidade econômica, social e ambiental 
(MACROPLAN, 2005). Pode ser definida como um conjunto de princípios de gestão 
com o sentido de desenvolver soluções aos desafios, tais como a escassez de 
recursos públicos, postos ao modelo burocrático, o qual não respondeu 
satisfatoriamente (PACHECO, 2008). 

A emergência de um novo modelo de gestão pública ocorreu a partir da 
década de 1980, com reformas nos Estados Unidos e no Reino Unido, sendo que 
neste último contexto as tratativas de reforma do Estado remontam aos anos de 
1960. Nesse sentido, verificou-se no governo de Margaret Thatcher o 
comprometimento de mudanças no modo de funcionamento do serviço público, 
aumento da eficiência administrativa do Estado, transparência nas informações e 
delegação de decisões (PAULA, 2005).  

Nas palavras de De Jesus e Costa (2014 apud MARINI; MARTINS, 2002), 
esta nova gestão é sintetizada em cinco princípios: a) foco no cidadão/cliente; b) 
orientação para resultados; c) ênfase no controle social e transparência; d) 
valorização e desenvolvimento das pessoas. 
 

Tabela 1 – Princípios da Nova Gestão Pública 

 
Fonte: De Jesus e Costa (2014 apud PACHECO, 2008). 

 
Segundo De Jesus e Costa (2014 apud PACHECO, 2008), tem-se como 

princípios da Nova Gestão Pública os elementos elencados e definidos na Tabela 1 
(governança democrática, orientação para resultados, atitude e ambientes 
empreendedores, descentralização de serviços, valorização da gestão de pessoas, 
articulação de recursos públicos e privados, responsabilização e contratualização).  

Ainda permanece como um desafio a evolução das práticas administrativas 
que caminham em direção ao interesse público, considerando-se a criação de um 
diálogo entre a Administração e a Ciência Política. Críticas em relação à dicotomia 
entre os aspectos instrumentais da gestão e os aspectos sociopolíticos são trazidos 
por Paula (2005), em que a autora analisa a dimensão sociopolítica da gestão e 
chama a atenção às particularidades trazidas pela administração de empresas para 
a administração pública. 
 
4 ERGONOMIA 
 

Em uma abordagem conceitual, a ergonomia se configura como a adaptação 
do trabalho ao homem, considerando trabalho como toda a situação na qual ocorre a 



 

relação homem-trabalho e não apenas no ambiente físico, mas também integrando 
aspectos organizacionais para produção dos resultados esperados. Os objetivos da 
ergonomia são a segurança, o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores, sendo a 
eficiência atribuída como um resultado, algo atribuído a condições adequadas (IIDA, 
1990). 

A ergonomia está inserida no ramo de estudos denominado “Qualidade de 
Vida no Trabalho” (QVT), com maior discussão em órgãos privados e ainda 
embrionário no setor público. A partir da década de 1970, a QVT tornou-se objeto de 
atenção e investimento, especialmente nas grandes corporações. As mudanças no 
cenário produtivo das sociedades capitalistas são acompanhadas por elementos 
como a redução do papel do Estado, as políticas governamentais e a flexibilização 
dos contratos de trabalho. 

Segundo Dul e Weerdmeester (1995), entre as doenças e acidentes de 
trabalho com mais destaque estão tendinites, bursites, tenossinovites, estresse, 
tensões etc. Essas doenças, de acordo com os autores, são as causas mais 
recorrentes de absenteísmo e incapacidade ao trabalho e podem ser atribuídas ao 
uso inadequado de equipamentos e tarefas. Desse modo, a ergonomia representa 
uma contribuição para a gestão eficiente e para a redução dos problemas. O Informe 
Especial por Ocasião do Dia Mundial em Homenagem às Vítimas de Acidente do 
Trabalho, documento elaborado pela Previdência Social (BRASIL, 2014, p. 10), 
destaca “que doenças motivadas por fatores de riscos ergonômicos e mentais 
superam os traumáticos”. 

Conforme dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013), 
divulgados em 2013: 

 
• 2,02 milhões de pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades 
relacionadas com o trabalho.  
• 321 mil pessoas morrem a cada ano como consequência de acidentes no 
trabalho.  
• 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não letais relacionadas com o 
trabalho.  
• A cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral.  

 

Nesse sentido, com vistas ao atendimento de demanda do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) quanto à ergonomia do trabalho, essas questões 
também vêm atender à Norma Regulamentadora n° 17 do MTE e ao que dispõe o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) através de laudo elaborado 
em análise do ambiente laboral. Uma análise ergonômica do trabalho irá avaliar a 
adaptação das condições de trabalho e as características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, visando preservar a segurança e condições de trabalho adequadas. 

Assim, conforme dispõe a Norma Regulamentadora n° 17: 
 

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que 
permitam a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente. 
17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 
levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 
equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 
organização do trabalho. 

 

 A necessidade de implementação de Programas de Qualidade de Vida no 
ambiente organizacional, público ou privado, acompanha as aceleradas alterações 



 

no mundo do trabalho atual, seguida de inovações nas ciências e tecnológicas, 
crescimento na quantidade de conteúdo e informações disponibilizadas. As 
indústrias do conhecimento cada vez mais demandam profissionais qualificados. Um 
novo paradigma organizacional preconiza que a qualidade final dos produtos e 
serviços venha acompanhada da qualidade de vida no trabalho (FERREIRA; 
ALVES; TOSTES, 2009). 

Sobre a abordagem ergonômica do trabalho, Tersac et al. (2004, p. 84) 
propõem: 

 
Uma atenção particular deveria ser dada às vivências do trabalho e aos 
sistemas de valor que “qualificam oficialmente” [...] certas tarefas como 
penosas e outras como de valor. Compreender as novas formas de trabalho 
não seria também compreender as modalidades de gestão dos 
trabalhadores e da estruturação dos empregos, bem como a articulação 
entre as representações e o modo de vida? Em suma, substituir uma visão 
normativa por uma análise de práticas plurais, que fazem do trabalho de 
significados múltiplos, resultando em formas de organização singulares [...] 
a noção de situação de trabalho é complementada pela análise das 
trajetórias e biografias individuais ou coletivas. Enfim, a noção de trabalho é 
cada vez menos considerada como um dado, e cada vez mais como uma 
construção social, um produto da ação individual e coletiva. 

 

 Diante da estrutura teórica apresentada, verifica-se a figura do administrador 
como essencial para a correta condução da implementação da ergonomia, bem 
como da atualização dos estudos ergonômicos necessários para a instituição. A 
conexão do ambiente proporcionado pela Nova Gestão Pública, ao vislumbrar 
eficientes processos para o alcance dos resultados, gera um fundamento 
considerável para as funções administrativas (planejamento, organização, direção e 
controle). 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um dos destaques trazidos pela Nova Gestão Pública à Administração é a 
orientação para resultados, característica que estabelece uma relação direta com o 
conceito oriundo das empresas privadas. Entre as ferramentas de gestão pública 
podem ser citados os indicadores de desempenho, o planejamento estratégico e a 
atenção à saúde do trabalhador com a análise ergonômica do trabalho. 

O administrador é o fator-chave nas instituições, configurando-se como o 
responsável pela criação de estratégias e elaboração de planos de ação diante dos 
desafios do panorama atual. Assim como a criação de estratégias que auxiliarão a 
instituição a chegar a seus objetivos, o perfil do profissional da administração traz a 
capacidade de resolução de problemas e inovação por meio da criação de novos 
processos ou implementação de processos já existentes. 

Dentre as atribuições do administrador podem ser citados o zelo pelos 
recursos e a aplicação da forma mais efetiva com vistas à utilização racional dos 
recursos financeiros. Nesse contexto, a ergonomia é apresentada e se relaciona ao 
papel do administrador por ser analisada como um custo-benefício. De acordo com 
Iida (1990), os custos são identificáveis no curto prazo, porém os benefícios não são 
tão fáceis de serem quantificados. O autor descreve que os benefícios podem incluir 
itens como conforto, segurança, redução de faltas devido a acidentes e doenças 
ocupacionais, embora não sejam observados diretamente em um primeiro momento. 
Cabe destacar que os custos a qualquer instituição relacionados à medicina do 
trabalho correspondem a valores muito elevados. 



 

No processo de valorização da gestão de pessoas, deve-se compreender que 
as pessoas representam um dos ativos mais significativos da instituição. Essa 
valorização poderá ocorrer de diferentes formas, tais como investimentos em 
ergonomia e segurança do trabalho, avaliação de desempenho, cursos, 
treinamentos e capacitações.  

De acordo com informações oficiais mais recentes, conforme demonstrado no 
Quadro 1, no estado de Santa Catarina durante o ano de 2016 houve um total de 
36.650 casos registrados de acidentes de trabalho. 
 

Quadro 1 – Acidentes de trabalho por UF – Santa Catarina, 2016 

Unidade da 
Federação  

Típico - Com 
Cat 

Trajeto - Com 
Cat 

Doença do 
Trabalho - 
Com Cat Sem Cat Total 

  2016 2016 2016 2016 2016 

Santa 
Catarina 18.953 5.794 480 11.423 36.650 
Fonte: Adaptado de http://www3.dataprev.gov.br/scripts10/dardoweb.cgi. Acesso em: 9 jun. 2018. 

 
Deste número, pode-se aprofundar a análise aos casos abordados neste 

estudo, atentando-se à quantidade de 480 casos relacionados a doenças do 
trabalho, também denominadas de “doenças ocupacionais”, que vêm a ocorrer 
igualmente em função da falta de ergonomia adequada. 

Segundo o Informe Especial por Ocasião do Dia Mundial em Homenagem às 
Vítimas de Acidente do Trabalho, os distúrbios osteomusculares, ou seja, lesões 
decorrentes do trabalho representam uma importante causa aos benefícios de 
auxílio-doença, em cerca de 16,06% de todos os afastamentos. 
 

Quadro 2 – Distúrbios osteomusculares 

 
Fonte: http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/I-Boletim-Quadrimestral-de-
Benef%C3%ADcios-por-Incapacidade1.pdf. Acesso em: 9 jun. 2018. 

 
 Cabe observar que, segundo dados nacionais, as vinte CIDs (Classificação 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) com maiores 
ocorrências para o benefício do auxílio-doença representam 50,17% dos 
afastamentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quadro 3 – Distúrbios osteomusculares. 

 
Fonte: <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/I-Boletim-Quadrimestral-de-
Benef%C3%ADcios-por-Incapacidade1.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2018. 

 
A ergonomia se caracteriza como uma área de estudo que abrange diferentes 

áreas do conhecimento, como medicina, fisiologia e psicologia do trabalho, com a 
finalidade de promover a saúde, o conforto e um ambiente agradável ao trabalhador, 
ao mesmo tempo em que este poderá realizar suas atribuições com melhores 
condições físicas e psicológicas. 

Dentre as ações do administrador, fundamentais para a realização plena e 
adequada de programas de ergonomia no ambiente de trabalho, podem ser 
relacionadas as seguintes: oferecer treinamentos periódicos com toda a equipe, com 
a finalidade de conscientização para boas práticas e hábitos; promover o 
envolvimento dos servidores por meio de práticas educativas que demonstrem a 
importância da ergonomia no ambiente de trabalho, com definição clara dos 
objetivos e responsabilidades; equipar o ambiente de trabalho com os materiais 
ergonômicos, bem como ajustar o layout do ambiente, caso necessário; realizar 
estudos ergonômicos periodicamente; fazer a avaliação e o controle efetivo junto 
aos servidores em acompanhamento das atividades e ajustes a qualquer alteração 
no organograma ou na descrição das funções. As ações mencionadas são 
elencadas na Figura 1.  

Portanto, a atuação ímpar do administrador ao pôr em prática suas 
habilidades, técnicas decisivas e atitudes relacionadas ao bom desempenho 
ergonômico destaca as ações de controle e avaliação, indispensáveis para a rápida 
aplicação de métodos que acompanhem, corrijam e previnam o ambiente dos riscos 
ocupacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 1 – Ações desenvolvidas pelo administrador 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Para Nogueira (2002), a ergonomia contribui para o aumento da produção e 
do bem-estar do colaborador. A qualidade de vida envolve a atenção que a empresa 
deverá ter em identificar e atuar frente aos perigos relacionados à segurança do 
trabalho. Nesse cenário, identifica-se a ação do administrador como fundamental 
para o planejamento e controle dos fatores ambientais que afetem a adequada 
ergonomia e qualidade de vida dos trabalhadores. 
 A ergonomia consiste em um pilar de alta relevância para que a prevenção de 
acidentes de trabalho seja eficaz. Para tanto, é impreterível a participação dos 
trabalhadores e dos gestores da instituição, a fim de projetar uma política de 
prevenção e ação nos acidentes de trabalho. 

Este estudo visou à investigação teórica com o intuito de compreender os 
elementos que associam as consequências advindas da ergonomia com as 
finalidades propostas pela Nova Gestão Pública e sua inter-relação. Portanto, 
conclui-se que aliadas às atividades inerentes à gestão pública estão as políticas 
compatíveis com a gestão da saúde do trabalhador e segurança do trabalho, 
essenciais ao atual cenário competitivo, no qual a efetividade das ações determina a 
qualidade dos serviços públicos prestados à população. 

Indo além na inter-relação entre gestão pública e ergonomia, há de se 
estabelecer uma reflexão quanto ao modo como este novo administrador público 
vem atuar. Faz-se de fundamental relevância à ação efetiva do administrador a 
capacidade de lidar com uma complexidade que necessita de uma visão estratégica, 
tecnicista e participativa.  

Sob o contexto da administração pública, o papel do profissional da 
Administração ganha cada vez mais destaque, na medida em que sua presença 
aprimora a relação entre os recursos humanos, financeiros e materiais da instituição. 
A partir do momento em que os recursos passam a ser geridos com uma visão 
sistêmica com vistas a combater o desperdício, há um ganho para todo o setor. Não 
se considera aqui a lucratividade, inerente ao setor privado, mas, sim, o ganho na 
eficiência e nos serviços realizados com mais qualidade ao cidadão. Assim, com 
menos abstenções decorrentes de doenças ocupacionais, o retorno à sociedade 
torna-se inversamente proporcional, beneficiando todo o sistema relacionado àquele 
servidor e o setor aprimorado pela ergonomia como uma ferramenta de gestão. 



 

Consoante o que afirmam Ferreira, Alves e Tostes (2009), fatores como o 
bem-estar dos servidores, a eficiência nos serviços prestados e a satisfação do 
usuário desses serviços governamentais compõem desafios à gestão pública que se 
conectam diretamente, conforme conferido neste estudo, com a promoção da 
qualidade de vida no trabalho.  
 Considerando críticas impostas à Nova Gestão Pública, evidencia-se que se 
faz necessária uma aproximação político-institucional nas relações Estado-
sociedade. Diante disso, cabe ao profissional da Administração, de forma cada vez 
mais enfática, assumir seu importante papel nesse processo com a utilização de 
instrumentos de gestão e conciliação frente a entraves que surgirão durante o 
processo de implantação de inovações e melhorias. 
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Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho é abordar a importância do equilíbrio nas contas 
públicas no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e investigar qual o 
papel desempenhado pelo administrador para a obtenção desse equilíbrio. O artigo 
apresenta, também, a consequência do déficit e do superávit financeiro em uma 
entidade pública, a história da Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira, as 
influências que recebeu de outras leis internacionais e as responsabilidades que o 
gestor público possui perante a sociedade, inclusive envolvendo punições no caso 
de má gestão dos recursos públicos. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica como forma 
de coleta de dados, assim como a análise qualitativa para tratamento do problema 
geral da pesquisa. Os resultados mostram que o administrador, a partir do 
desenvolvimento de suas funções clássicas (planejamento, organização, liderança, 
execução e controle), desempenha papel importante no estabelecimento do 
equilíbrio das contas públicas. As funções de planejamento, execução e controle 
estão diretamente relacionadas com a LRF, a organização pode ser identificada de 
forma indireta e a liderança fica comprometida pelo princípio da legalidade, devendo 
ser desenvolvida de forma diferenciada quando aplicada aos órgãos que pertencem 
à administração pública.  
 
Palavras-chave: Receita. Despesa. Equilíbrio. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Administrador. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

No contexto da crescente demanda por maior controle dos gastos públicos e 
implementação de ações que visem a uma maior transparência dos atos dos entes 
públicos, intensificam-se os debates em torno da eficácia e das implicações de tais 
medidas para a continuidade do fornecimento de diversos serviços prestados pelos 
governos. Um grande avanço nesse sentido foi a criação da Lei Complementar nº 
101 de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que buscou 
normatizar mecanismos com o intuito de disciplinar a conduta dos agentes públicos 
no sentido de administrar os recursos de forma responsável e transparente, a fim de 
manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas. 
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Diante disso, o presente trabalho emprega a pesquisa bibliográfica e a análise 
qualitativa para analisar a importância do equilíbrio das contas públicas no âmbito da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e evidenciar qual é o papel do administrador nesse 
cenário.  

Este artigo inicia-se com o princípio do equilíbrio das contas públicas e como 
ele é conceituado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Apresenta-se também como a 
referida lei surgiu no Brasil pela necessidade de regulamentar os atos na gestão 
pública e as influências que recebeu de outros países. Na sequência, este artigo 
mostra as consequências de uma má gestão fiscal para a entidade, a sociedade e a 
economia e as punições cabíveis no caso de prejuízos ao patrimônio público. Por 
fim, destaca-se a importância do administrador na gestão pública e como as 
ferramentas de gestão podem ser aplicadas para a execução da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
2 EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 
 
 Rui Barbosa, primeiro ministro da Fazenda do Brasil, no fim do século XIX, já 
expressava seu desejo, segundo Junior e Feijó (2015, p. 15): “[...] o desequilíbrio 
entre a receita e a despesa é a enfermidade crônica da nossa existência nacional.” 
Também disse o presidente da República Campos Sales, em 1902, conforme Junior 
e Feijó (2015, p. 15): “Muito terá feito pela República o governo que não fizer outra 
coisa senão cuidar das suas finanças”. 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal veio para acabar com os gastos 
exagerados. De acordo com Cavalcanti e Santana (2014), os gestores públicos 
passam a obedecer às normas, aos limites, e prestam contas de quanto e como 
gastaram os recursos. Não se deve gastar mais do que se arrecada, pois toda 
despesa necessita de uma receita. Este é o princípio do equilíbrio das contas 
públicas, que é tratado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 101 de 
2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000): 
 

§ 1º 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. 

 

 Portanto, conforme Cavalcanti e Santana (2014), agora, com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, os estados e municípios só podem executar ações 
planejadas para o exercício vigente. Não se pode gastar além da arrecadação, ou 
seja, cada despesa exige uma receita. Quando os gastos são maiores que as 
receitas, ocorre o déficit, o que ocasiona um quadro de desequilíbrio e significa uma 
irresponsabilidade fiscal. 
 
2.1 CONCEITOS DE RECEITA, DESPESA, DÉFICIT E SUPERÁVIT 
 
 Para entender o conceito de déficit público e superávit financeiro, é 
necessário conhecer os conceitos de receita pública e despesa pública, conforme se 
verá nesta seção. 
 



 

2.1.1 Receita pública 
 
 A receita pública, de acordo com Andrade (2002, p. 145) apud Souza (2008, 
p. 45), “é o conjunto de ingressos monetários aos cofres públicos, provenientes de 
várias fontes e fatos geradores, que formam as disponibilidades financeiras que a 
Fazenda Pública pode dispor para o financiamento das despesas públicas”. 
 Ainda, a receita pública classifica-se em orçamentária e extraorçamentária. 
Segundo Slomski (2003, p. 309), a receita extraorçamentária “é representada no 
balanço patrimonial como passivo financeiro, ou seja, são recursos de terceiros que 
transitam pelos cofres públicos”. Já a receita orçamentária pertence à entidade 
pública e está classificada economicamente em receitas correntes e de capital. 
 Conforme Kohama (2012, p. 70), são receitas correntes 
 

as receitas tributárias de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando 
destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. 

 

 Para Slomski (2003), as receitas de capital são as provenientes de recursos 
financeiros oriundos da conversão, em espécie, de bens e direitos, da constituição 
de dívidas e dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender às despesas classificáveis em despesa de capital. 
 
2.1.2 Despesa pública 
 
 Segundo Andrade (2002 apud SOUZA, 2008, p. 47), a despesa pública 
constitui-se de 

 
Toda saída de recursos ou de todo pagamento efetuado, a qualquer título, 
pelos agentes pagadores para saldar gastos fixados na lei do orçamento ou 
de lei especial e destinados à execução dos serviços públicos, entre eles 
custeios e investimentos, além dos aumentos patrimoniais, pagamentos de 
dívidas, devolução de importâncias recebidas a títulos de caução, depósitos 
e consignações.  

 

 A despesa pública também é dividida em orçamentária e extraorçamentária. 
Conforme Kohama (2012, p. 99), a despesa orçamentária “depende de autorização 
legislativa. Não pode se realizar sem crédito orçamentário correspondente”. A 
despesa extraorçamentária, por sua vez, independe de autorização legislativa, 
oriunda de receitas extraorçamentárias correspondendo à restituição, como 
cauções, depósitos, consignações e outros.  
 A despesa pública orçamentária é classificada em corrente e despesa de 
capital. De acordo com Kohama (2012), a despesa corrente é o gasto de natureza 
operacional para manutenção e funcionamento de órgãos públicos, ao passo que a 
despesa de capital contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem 
de capital. 
 
2.1.3 Déficit público 
 

Para Cavalcanti e Santana (2014), o déficit público ocorre quando os gastos 
extrapolam as receitas, o que resulta em um desequilíbrio econômico. Conforme 
Ramalho (1997 apud JUNIOR; FEIJÓ, 2015, p. 29), “Déficit orçamentário é o 
montante em que a despesa supera a receita”. 



 

Segundo Giambiagi (1996) apud Souza (2008), o déficit público é classificado 
em: operacional, que ocorre quando se exclui do resultado nominal o efeito da 
inflação, ou seja, é o resultado real das contas públicas; nominal, que é o resultado 
nominal das contas públicas não se excluindo o efeito da inflação sobre o fluxo de 
receitas e despesas; e primário, que é o resultado fiscal das contas públicas, ou 
seja, excluindo-se do resultado operacional a despesa com juros que o governo tem 
que pagar sobre suas dívidas. 
 
2.1.4 Superávit financeiro 
 
 O superávit financeiro é a “diferença entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro apurado em balanço patrimonial do ano anterior. [...] trata-se de saldo 
financeiro e não de nova receita a ser registrada, pois foi receita no ano anterior” 
(FEIJÓ; JÚNIOR; RIBEIRO, 2015, p. 525). 
 
2.2 CONSEQUÊNCIAS DO DÉFICIT E DO SUPERÁVIT 
 
 O déficit é o resultado negativo que indica um gasto maior que a arrecadação. 
Conforme Souza (2008), essa situação vai gerando dívidas para as entidades 
públicas. A dívida pública é assumida através de leis, contratos, convênios e da 
realização de operações de crédito. Estes são compromissos gerados para que 
outras gestões façam a sua quitação.  

Outras formas de reduzir o déficit, de acordo com Cavalcanti e Santana 
(2014), também podem causar prejuízos à sociedade se não forem bem 
administradas. É o caso do aumento de impostos, que retira dinheiro da sociedade e 
diminui o poder de compra da população, podendo gerar desemprego e recessão; 
da emissão de títulos públicos, que pode causar desconfiança na sociedade, 
fazendo com que o Estado aumente os juros pagos; e da emissão de moedas, que 
provoca aumento na inflação. 

Já em relação ao superávit, segundo Cavalcanti e Santana (2014), se ele se 
mantiver por muito tempo, pode ser prejudicial ao Estado, pois demonstra que este 
está retirando da sociedade mais do que é necessário para cumprir suas obrigações, 
o que causa danos à economia, já que a sociedade também é agente de 
desenvolvimento. Portanto, o ideal é manter o equilíbrio das finanças públicas, pois 
um Estado com finanças equilibradas adquire credibilidade, crescimento econômico 
e amplia o bem-estar social. 
 
4 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 
 Entre a década de 1980 e meados dos anos 1990, conforme Junior e Feijó 
(2015) a economia brasileira viveu um período de grande instabilidade, com 
hiperinflação e desordem institucional. As finanças públicas experimentaram, em 
todos os níveis, seja federal, estadual ou municipal, desequilíbrios expressivos. De 
acordo com Martins e Marques (2013), nesse período o Brasil possuía em suas 
contas públicas carência de dados confiáveis sobre a execução financeira e 
orçamentária dos governos. Existiam poucas informações ou estas eram 
disponibilizadas fora do prazo. Assim, a necessidade de informações confiáveis para 
o adequado gerenciamento das contas públicas, o surgimento de tecnologias de 
informação e comunicação e a introdução de modernas ferramentas de gestão 



 

estimularam uma ampla reforma institucional no governo brasileiro que transformou 
a gestão de finanças públicas no país. 
 Segundo Junior e Feijó (2015), a construção de uma cultura de 
responsabilidade fiscal teve uma trajetória longa. A Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 163, autoriza a criação de uma lei complementar, conforme Martins e 
Marques (2013), para regulamentar normas de finanças públicas aplicadas às três 
esferas governamentais: federal, estadual e municipal.  
 Ainda conforme Martins e Marques (2013), para a elaboração da Lei de 
Responsabilidade Fiscal brasileira foram incorporadas normas e princípios de 
acordo com as experiências de outros países. É o caso do Tratado de Maastricht, da 
Comunidade Econômica Europeia, que define critérios para verificar e monitorar o 
orçamento; da experiência norte-americana, da qual se utilizou como modelo a 
limitação de despesas e renúncia de receitas; e da Nova Zelândia, da qual se adotou 
o relatório de gestão fiscal. A partir dessas experiências e necessidades, foi 
elaborada a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal para atender às expectativas da 
sociedade na busca pelo bom uso dos recursos públicos. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com Khair (2000, p. 13), 
“objetiva aprimorar a gestão fiscal dos recursos públicos, por meio de ação 
planejada e transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas”. Segundo Albuquerque (2008) apud Martins e 
Marques (2013), essa lei institui mecanismos rigorosos que devem ser observados 
pelos gestores públicos sob pena de crime de responsabilidade. Por isso, houve 
grandes mudanças nas práticas de muitos governos. Estes não podem mais 
transferir dificuldades fiscais para administrações futuras, pois passam a ser 
responsabilizados criminalmente pela má gestão de recursos públicos e por danos 
ao erário. 
 
5 RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL 
 
 Segundo Martins e Marques (2013), o gestor público deve conduzir o 
planejamento visando ao controle das contas públicas, prevenindo riscos e 
buscando investimentos externos – tudo com transparência. Para isso é necessário 
seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal limitando-se às suas condições e restrições, 
que são a base para uma gestão fiscal responsável. 
 Portanto, conforme Júnior e Feijó (2015), a Lei de Responsabilidade Fiscal dá 
ao gestor público as diretrizes para uma gestão eficaz. Entre essas diretrizes estão: 
agir de forma planejada, o que significa que o gestor público deve “pensar antes de 
fazer” e que o planejamento deve ser o alicerce de todas as suas ações; agir de 
forma transparente, divulgando dados sobre a execução do orçamento, das mais 
variadas formas, e informando como estão sendo aplicados os recursos que lhe 
foram colocados à disposição; e prevenir riscos e corrigir desvios que prejudiquem o 
equilíbrio das contas públicas, pois quem age de forma planejada e transparente 
consegue prever situações de risco e listar os recursos necessários para cumprir o 
que foi planejado. 
 Para uma gestão fiscal responsável, também é preciso cumprir outras regras 
básicas que são determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo Júnior 
e Feijó (2015), a primeira é cumprir metas de resultado entre receitas e despesas ao 
longo do exercício financeiro. Essas metas têm como objetivo controlar a variação 
do endividamento. Outras regras estão voltadas à obediência de limites e condições 
para a prática de determinadas ações. Um exemplo são as condições impostas pela 



 

Lei de Responsabilidade Fiscal para o limite de endividamento e gastos com a folha 
de pagamento. 
 O agente público pode ser responsabilizado no caso de descumprimento dos 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a Controladoria-Geral 
da União (2005), podendo ser aplicadas as seguintes punições: impedimento para a 
entidade em receber transferências voluntárias; proibição de contratação de 
operações de crédito; pagamento de multas; inabilitação para o exercício da função 
por até cinco anos; cassação de mandato; prisão, detenção ou reclusão. O autor dos 
crimes contra as finanças públicas deve também responder civilmente ao dano 
causado ao patrimônio público. 
 
6 A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E O PAPEL DO ADMINISTRADOR 

 
Considerando as razões que motivaram a existência da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, é importante destacar a importância do profissional 
administrador enquanto gestor público e as ferramentas de gestão que podem ser 
aplicadas para cumprimento dessa lei.  
 Antes de tratar das ferramentas que podem ser utilizadas pelo administrador, 
é primordial deixar clara a distinção entre administrador, que é o profissional que 
possui a formação em Administração, e o gestor público, que é a pessoa que detém 
cargo de gestão, direção ou chefia nos órgãos da administração pública.  

Apesar dos diversos conceitos e significados para o termo, utiliza-se, para o 
presente trabalho, o conceito de administração proposto por Kwasnicka (2012, p. 
20), segundo quem o termo “é visto como um processo integrativo fundamental, 
buscando a obtenção de resultados específicos. Administrar é, portanto, um 
processo pelo qual o administrador cria, dirige, mantém, opera e controla uma 
organização”. 

É possível compreender melhor o papel do administrador e a importância da 
administração por meio de seu enfoque funcional, que foi originalmente apresentado 
por Henri Fayol. Essas funções foram resumidas por meio do Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Funções do administrador 

Função Conceito 

Planejamento Definir objetivos, atividades e recursos. 

Organização 

Definir e dividir o trabalho e os recursos necessários para realizar os 

objetivos. Implica a atribuição de responsabilidades e autoridade a 

pessoas e grupos. 

Liderança Trabalhar com pessoas para assegurar a realização dos objetivos. 

Execução Realizar atividades e consumir recursos para atingir os objetivos. 

Controle 
Assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de 

modificá-los. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Maximiano (2011). 

 



 

A partir dos conceitos apresentados no Quadro 1, é possível estabelecer 
relações entre as funções da administração com os preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

No que se refere à função de planejamento, é possível afirmar que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece as regras e os limites que deverão guiar a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será tomada como base para a 
elaboração da Lei de Orçamento Anual e, portanto, será útil como instrumento do 
compromisso que se estabelece entre os governos e o cidadão, tornando possível a 
futura comparação entre o planejado e o executado.  

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá compor a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais. A importância desse 
componente para o planejamento fica clara no artigo 4º, parágrafo 1º, da lei 
(BRASIL, 2000): 

 
Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de Metas 
Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 
dois seguintes. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal também se utiliza de ferramentas da função 
execução da Ciência Administrativa. Isso ocorre na medida em que ela prevê prazos 
para que a programação financeira e o estabelecimento de um cronograma mensal 
de desembolsos. 

Um dos importantes avanços da Lei de Responsabilidade Fiscal centra-se na 
criação de mecanismos que permitiram que a função de controle se manifestasse 
não somente no âmbito interno, mas também no externo (de acordo com as normas 
de cada ente da federação) e no social, que é o controle exercido pela população. A 
importância que se deu ao princípio da transparência foi fundamental nesse 
processo.  

Podemos destacar alguns documentos importantes que passam a ser 
obrigatórios com a instituição da lei e que contribuiu para o desenvolvimento do 
controle por parte do governo e da sociedade. São eles o Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.  

Com a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, intensifica-se, 
também, a importância do controle externo (a cargo do Poder Legislativo, com o 
auxílio do Tribunal de Contas) e do controle interno no âmbito de cada poder.  

A função de organização, desempenhada pelo administrador, também tem 
grande relevância após a publicação da lei, já que, de acordo com seu preâmbulo, 
ela disciplina as ações e prevê a responsabilização para os gestores públicos que 
não cumprirem as normas estabelecidas, fazendo com que os responsáveis utilizem 
métodos e técnicas para a organização das ações que devem ser executadas para o 
estabelecimento dos objetivos definidos no planejamento. 

Finalmente, ao analisar a função de liderança na administração pública, é 
importante destacar uma diferença fundamental que se verifica no setor público com 
relação ao setor privado, que o princípio constitucional da legalidade. Enquanto no 
setor privado o administrador tem a liberdade de fazer tudo que a lei não proíbe, no 
setor público ele deve fazer somente o que a lei prevê. De certa forma isso difere a 
forma como a liderança é estabelecida nos órgãos públicos, onde o gestor não tem 
autonomia e deve desenvolver suas habilidades de liderança pautado nas normas e 
leis vigentes.  



 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O tema abordado neste artigo é muito importante e cada vez mais é 
necessário para o conhecimento dos gestores públicos e de toda a população para 
que todos possam agir como autores e fiscalizadores dos atos públicos de forma 
eficaz. O equilíbrio das contas públicas deve ser respeitado, pois tanto a 
consequência do déficit público quanto do superávit financeiro pode ser prejudicial 
para a nossa economia, conforme foi exposto no referencial teórico. Por isso, o 
gestor público precisa ter o conhecimento necessário da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e de seus instrumentos para garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas. 

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível verificar que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal mantém uma relação direta com as funções do 
administrador – planejamento, organização, liderança, execução e controle.  

As funções de planejamento, execução e controle podem ser verificadas com 
bastante intensidade ao longo da referida lei. A função de organização está presente 
de forma implícita e indireta. Por fim, percebe-se que os preceitos da liderança se 
mostram limitados pelo princípio da legalidade na administração pública. 
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O SETOR PÚBLICO: UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA ANÁLISE 
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Maurício Vasconcellos Leão Lyrio9 
 

 
Resumo 
 
Este estudo buscou discutir a questão da transposição de ferramentas de gestão do 
setor privado para o setor público. Para tanto, utilizou como exemplo os recursos 
argumentativos empregados por Kaplan (2008) em seu artigo “Conceptual 
foundations of the Balanced Scorecard” para buscar validação de sua metodologia 
junto à comunidade científica, à luz das bases epistemológicas que orientam as 
pesquisas no campo dos estudos organizacionais. O artigo parte da hipótese inicial 
de que a argumentação utilizada por Kaplan é embasada em um paradigma 
funcionalista em estudos organizacionais, o que vem por afetar os fundamentos 
conceituais do Balanced Scorecard, calcados no entendimento da instituição como 
unidade central de análise e as formas propostas para viabilizar o alcance dos 
objetivos institucionais, em detrimento de seus impactos ampliados para o âmbito da 
sociedade. No que tange ao enquadramento metodológico, o estudo se configura 
como de natureza qualitativa e utiliza-se da análise crítica do discurso (ACD) para 
viabilizar seu objetivo principal. Após uma análise de segmentos selecionados, 
busca examinar se há um padrão discursivo no texto de Kaplan que valide a 
hipótese inicial. 
 
Palavras-chave: Tecnologias de gestão. Análise epistemológica. Balanced 
Scorecard. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A discussão proposta neste artigo está relacionada ao modelo gerencial, 
também conhecido como New Public Management (NPM), abordagem surgida em 
países anglo-saxões nos anos 1980, que enfatizavam a eficiência e a efetividade no 
uso dos recursos públicos, com foco em resultados, forte influência de mecanismos 
de mercado e vendo o cidadão como cliente. Kudo (2008) argumenta que a reforma 
gerencial envolveu a reestruturação de instituições governamentais, modernização 
de processos orçamentários, mudanças na gestão de pessoas e renovações de 
forma geral, para melhorar a entrega de serviços públicos ao cidadão. Porém, 
preocupações têm sido levantadas em relação às implicações democráticas e éticas 
da introdução generalizada de ferramentas advindas do setor privado no setor 
público, bem como os efeitos dessa abordagem sobre o comportamento da gestão 
pública (MONFARDINI, 2010). Bovaird e Loffler (2003) fazem uma crítica aos 
princípios da NPM argumentando que esta se limita a uma noção de eficiência e 
economicidade, em que a sustentabilidade das políticas econômicas, sociais e 
ambientais a longo prazo requerem somente um alinhamento de estratégias entre as 
agências governamentais, sem a preocupação em expandir a discussão para o 
âmbito da sociedade em geral. 
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O autor deste artigo argumenta que parte desse problema pode estar 
associada ao paradigma sobre o qual a administração privada se assenta, 
eminentemente funcionalista (ver subseção 2.2) e não adequado ao contexto da 
administração pública. Quando a questão das escolhas paradigmáticas é abordada 
no campo da administração, ela pode se materializar em ferramentas de gestão e 
metodologias, propostas por pesquisadores e utilizadas por praticantes, mas 
inerentemente influenciadas pelo seu entendimento de mundo. O Balanced 
Scorecard (BSC) é uma dessas metodologias, que no presente trabalho se configura 
como objeto de análise e será utilizado como referência para a discussão da 
transposição de ferramentas de gestão do setor privado para o público. 

Nesse sentido, o estudo se insere no contexto dos estudos ligados à 
epistemologia e se propõe a analisar a argumentação utilizada por Robert Kaplan 
(2008) para buscar validação do BSC junto à comunidade científica. Parte-se da 
seguinte hipótese de pesquisa: A argumentação utilizada por Kaplan é embasada 
em um paradigma funcionalista; sendo assim, os fundamentos conceituais do 
Balanced Scorecard são calcados no entendimento da instituição como unidade 
central de análise e visa propor formas de viabilizar o alcance dos objetivos desta, 
em detrimento de seus impactos ampliados para o âmbito da sociedade. 
 No que se refere à importação de tecnologias e metodologias administrativas 
no Brasil, Serva (1992) afirma que existe um “culto à moda”, com uma lógica 
aderente à do mercado. Esses modismos, segundo o autor, vêm povoando o cenário 
nacional e acabam por promover determinada metodologia, por meio da difusão de 
livros, periódicos, pacotes de consultoria, treinamentos, entre outras iniciativas, até 
que seja suplantada por uma nova metodologia, que passa a dominar o mercado. 
Nesse sentido, Audet (1986) afirma que a ideia de uma sociologia da ciência no 
campo da administração é válida, tendo em vista que a produção desse 
conhecimento se dará na arena social sugerida por Bourdieu (1994), o que vem a 
justificar sua discussão. 

Com vistas a confirmar a hipótese de pesquisa proposta, o presente estudo 
buscará analisar o artigo no qual Kaplan (2008) propõe os fundamentos conceituais 
do BSC sob a lente da epistemologia em estudos organizacionais, buscando 
evidenciar passagens no texto que confirmem o paradigma no qual o autor se baseia 
para elaborar sua argumentação. Após essa seção introdutória, a seção 2 – 
referencial teórico – inicialmente apresenta uma breve conceituação da 
epistemologia da ciência, para, em seguida, apresentar em linhas gerais os 
fundamentos dos paradigmas “funcionalista” e “critico”. A seção 3 apresenta o 
quadro metodológico utilizado na realização do estudo, bem como seu 
enquadramento. A seção 4, a análise dos argumentos utilizados por Kaplan à luz de 
uma lente epistemológica. Finalmente, a seção 5 se propõe a tecer as 
considerações finais a respeito do estudo realizado. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA: UMA BREVE CONCEITUAÇÃO 
 

A epistemologia é uma área do conhecimento que se propõe a estudar como 
a ciência se desenvolve e como a produção de conhecimento se dá no âmbito 
acadêmico. Japiassu (1991) argumenta que a ciência deve ser considerada como 
um conjunto de aquisições intelectuais, envolvendo as matemáticas e as disciplinas 



 

empíricas e positivistas.10 Nesse sentido, faz distinção entre ciência e os saberes 
especulativos, como a filosofia e a teologia. O termo “epistemologia”, em sentido 
global, pode ser entendido como “[...] o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua 
organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento e de 
seus produtos intelectuais” (JAPIASSU, 1991, p. 16). Assim sendo, a epistemologia 
se presta a estudar o saber em sua perspectiva ampla, abordando tanto os saberes 
especulativos quanto a ciência. Como um estudo crítico, é uma disciplina que se 
localiza na interseção entre disciplinas diversas, que são incorporadas dependendo 
da maneira como se busca abordar o tema. 

Uma das discussões correntes no campo de epistemologia diz respeito às 
bases epistemológicas e paradigmáticas que orientam a pesquisa em dado campo 
do conhecimento. Essa discussão já remete a longa data, tendo suas origens no 
período do Renascimento (séculos XV e XVI), considerado efervescente para o 
conhecimento científico. Nesse período, com o decréscimo da importância da Igreja 
e da classe aristocrática, aliado a uma maior preocupação com a construção 
científica nas sociedades ocidentais, pesquisadores passaram a discutir o 
desenvolvimento da ciência a partir de uma classificação rigorosa e 
metodologicamente embasada (BACON, 1979; DESCARTES, 1979). Para Bacon 
(1979), nenhum saber é absolutamente seguro; sendo assim, torna-se necessária a 
utilização do que o autor chamou de “escoras para o intelecto”, entendidas como 
instrumentos e máquinas utilizadas pelo homem com vistas a apoiá-lo no 
desenvolvimento de suas atividades. Esses autores (Bacon e Descartes) foram os 
precursores do empirismo e do racionalismo. Posteriormente, já no período do 
Iluminismo, Kant elabora uma síntese filosófica a respeito do racionalismo e do 
empirismo, com base nos limites e aplicações do conhecimento humano e da moral 
da ação humana. Em sua obra “Crítica da razão pura” (KANT, 1980), o autor trata 
dos princípios que possibilitam a construção de conhecimento e, a partir de seus 
estudos, são identificados dois novos paradigmas, a saber, o positivismo e o 
idealismo, que posteriormente deram origem aos paradigmas dominantes no campo 
dos estudos organizacionais. 

Em algumas áreas, como a sociologia e a educação, a discussão sobre 
paradigmas científicos que orientam as pesquisas já se encontra em grau de 
maturidade avançado. Já na área de estudos organizacionais, estudos ligados aos 
paradigmas científicos que orientam a pesquisa ainda se encontram em estágio 
inicial. Para Ramos (1989), sem que haja uma análise crítica de seus alicerces 
teóricos, uma disciplina dificilmente atingirá um nível de sofisticação para ensino em 
grau superior. O autor argumenta que a falta de capacidade analítica da disciplina 
organizacional se deve, em parte, ao viés funcionalista existente nas pesquisas ditas 
mainstream no campo dos estudos organizacionais e à falta de estudos críticos a 
respeito do assunto. Sobre o funcionalismo, Malinowski (1970) afirma que essa linha 
de pensamento adota a instituição como unidade de análise e, nesse sentido, trata 
da integração do homem à organização, bem como não se interessa pela dimensão 
social dos problemas organizacionais, configurando-se como uma microvisão não 
adequada à administração pública. Para melhor entendimento desta discussão, a 
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 O termo “positivismo” é utilizado neste artigo como a visão de mundo que surgiu na Europa na 
segunda metade do século XIX e que representa uma alternativa ou reação ao idealismo da primeira 
metade desse século. Essa corrente de pensamento tem como base o entendimento de que a 
experimentação e os dados positivos se constituem na única fonte de conhecimento e critério de 
verdade (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1990). 



 

próxima subseção trata dos fundamentos básicos dos paradigmas funcionalista e 
crítico, buscando apresentar seu impacto no campo dos estudos organizacionais. 
 
2.2 OS FUNDAMENTOS DOS PARADIGMAS “FUNCIONALISTA” E “CRITICO” E 
SEU IMPACTO NO CAMPO DOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS  
 

O que atualmente é reconhecido como científico, em muito, pode ser atribuído 
à concepção científica de mundo originada a partir do Círculo de Viena. O grupo de 
participantes que compunha o Círculo de Viena – dentre eles Schlick, Carnap, 
Godel, Neurath, Reichenbach e outros – compartilhava do entendimento de que “[...] 
somente a ciência, baseada na demonstração rigorosa e no recurso aos fatos 
observáveis, pode fazer avançar o conhecimento” (DORTIER, 2000). 

Essa visão de mundo – o positivismo – surgiu na Europa na segunda metade 
do século XIX e representa uma alternativa ou reação ao idealismo da primeira 
metade desse século. Essa corrente de pensamento tem como base o entendimento 
de que a experimentação e os dados positivos se constituem na única fonte de 
conhecimento e critério de verdade (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1990). 
Historicamente o positivismo se desenvolveu inicialmente na França, como um 
contraponto ao espiritualismo clássico francês. Seu principal expoente, Augusto 
Comte, buscou discutir a substituição da filosofia pela ciência, focada na razão e na 
lógica. Para Comte (apud PADOVANI; CASTAGNOLA, 1990), “[...] o sistema 
hierárquico das ciências, tendo como objetivo a totalidade dos fenômenos empíricos, 
deveria substituir a filosofia”. O principal discípulo de Comte foi Hipólito Taine, que 
em sua obra principal – De l’intelligence – argumenta que os elementos 
fundamentais do conhecimento são as sensações, entendidas nesse caso como “[...] 
um aparato, uma identidade de sujeito e objeto, um absoluto fenômeno” 
(PADOVANI; CASTAGNOLA, 1990, p. 434). 

No campo da administração, conforme sugerido por Audet e Déry (1996), a 
busca por uma cientificidade se iniciou no século XX por meio de uma apropriação 
de conhecimentos por parte dos praticantes da administração. Porém, esses autores 
afirmam que os praticantes não tiveram sensibilidade para perceber ou considerar o 
movimento que ocorria na época no campo da epistemologia geral, inspirado no 
manifesto do Círculo de Viena. Taylor, por um lado, buscava se apoiar nos estudos 
de tempos e movimentos, baseados em observação e codificação minuciosa do 
trabalho, de acordo com o método indutivo do empirismo anglo-saxão. Por outro 
lado, Fayol constrói seus princípios com base no racionalismo e no 
neocartesianismo francês da época (AUDET; DÉRY, 1996). 

Após a II Guerra Mundial, a ciência da administração teve um formidável 
impulso, principalmente na América do Norte e na Europa ocidental, tendo na 
pesquisa operacional um de seus exemplos clássicos de apropriação de tecnologias 
advindas do campo militar para o campo da administração. Já nos anos 1970, uma 
epistemologia com inspiração mais historiográfica e sociológica surge no campo da 
epistemologia geral, encontrando ressonância em outros campos da produção 
científica, entre eles o da administração. Esse movimento se deu principalmente por 
pesquisadores advindos das áreas da sociologia, ciência política e antropologia, que 
aderiram a um pluralismo epistemológico em detrimento do neopositivismo vigente. 
Para Chevallier e Loschak (1980), não há uma “ciência” administrativa – ao 
contrário, existem tantas disciplinas quanto os discursos distintos que coexistem no 
campo da administração. Para os funcionalistas a concepção de organização pode 
ser caracterizada por quatro formas diferentes: (i) concepção sistêmica e sincrônica 



 

– a relação entre as partes constituintes de uma organização se dá de forma 
coordenada, a partir de uma estrutura de poder hierárquica, a fim de concretizar 
determinados objetivos organizacionais; (ii) concepção teleológica – a concepção de 
uma organização e a coordenação das atividades é orientada para o alcance de 
determinados objetivos relativamente específicos, da organização, e parte-se do 
pressuposto de que esses objetivos são compartilhados pelo conjunto de membros 
da organização; (iii) concepção a-histórica da organização – as análises são 
voltadas exclusivamente ao presente, buscando identificar como as características 
organizacionais se relacionam umas com as outras, visando manter um equilíbrio 
relativamente estável; e (iv) concepção integradora e não conflitual – parte do 
pressuposto da existência e aceitação de objetivos comuns a todos os membros da 
organização, tratando-se de uma visão consensual desta (CHANLAT; SÉGUIN, 
1987b). 

Contrariamente ao que é proposto no paradigma funcionalista, os adeptos do 
paradigma crítico entendem as organizações a partir de seis concepções de 
organização, que se constituem em críticas ao paradigma funcionalista vigente no 
campo dos estudos organizacionais. Para os críticos ao paradigma funcionalista, 
existe (i) uma concepção sociológica da organização – as relações desenvolvidas no 
âmbito de uma organização, assim como suas relações com o ambiente externo a 
ela, não são desligadas de visões de mundo, ideologias e valores que, muitas vezes, 
justificam algumas situações, privilégios e poderes; (ii) uma concepção histórica da 
organização – as organizações possuem uma história, e conhecê-la ajuda e 
entender os pressupostos que regem suas crises e transformações, o foco, nesse 
caso, se volta para o contexto sócio-histórico no qual as relações sociais se dão; (iii) 
uma concepção dialética da organização – as análises, nesse caso, enfatizam o 
conflito, as crises e contradições, privilegiando os processos mais que a estrutura, 
através de uma concepção dialética; (iv) uma concepção desmistificadora da 
organização – priorizando as contradições, conflitos e crises, visa colocar abaixo 
certas concepções clássicas a respeito dos homens e das organizações, buscando 
revelar as relações reais existentes no contexto em estudo; (v) uma concepção 
“acionalista” da organização – o entendimento das organizações como produto 
humano, sendo originadas a partir da práxis de indivíduos ou grupos sociais 
contextualizados; (vi) uma visão emancipadora da organização – na qual se busca, 
por meio de análises críticas das relações sociais existentes nas organizações, 
liberar o homem de certos limites utilizados para justificar formas de dominação e 
exploração. Para os adeptos dessa corrente de pensamento, o paradigma crítico 
não é somente instrumento teórico de análise, mas, mais do que isso, se configura 
como um projeto libertário, visando a uma maior humanização das organizações e 
das relações de poder existentes nelas (CHANLAT; SÉGUIN, 1987a). 
 
3 METODOLOGIA 
 

Com vistas a proceder à análise proposta no presente estudo, buscou-se 
organizar os conceitos ou características dos paradigmas “‘funcionalista” e “crítico” 
em um quadro no qual essas características são cotejadas e contrastadas.  

O Quadro 1 apresenta os contrastes entre as características dos paradigmas 
funcionalista e crítico, elaborada para oferecer subsídios e categorias de análise 
para o estudo discursivo empírico da argumentação textual do artigo de Kaplan 
(2008). 
 



 

Quadro 1 – Características dos paradigmas funcionalista e crítico e das concepções que compõem 
seus núcleos teóricos 

Características do paradigma funcionalista 
e concepções que compõem seu núcleo 

Características do paradigma crítico e 
concepções que compõem seu núcleo 

Interesse por estabilidade, integração, 
coordenação funcional, consenso. 

Interesse por conflito, mudança, 
desintegração e/ou dominação, 
transformações da sociedade. 

Concepção estática das relações sociais: 
fatores fixos, determinados a priori, imutáveis 
e funcionais, como hierarquia, divisão de 
trabalho etc., são determinantes absolutos de 
necessidades funcionais ou categorias 
científicas. 

Concepção dinâmica das relações sociais: 
fatores instáveis, conflitos, zonas de 
opressão, processos de fechamento e/ou 
chances de abertura – hierarquia e divisão 
de trabalho etc. não são determinantes 
absolutos de necessidades funcionais ou 
categorias científicas. 

Quadro social dado, que produz 
desigualdades de poder e de status, 
posteriormente justificados pelas ideologias 
que existem para justificar privilégios. 

Exame do detalhe da estrutura de uma 
sociedade: contradições entre as práticas 
sociais e ideologias. 

Teoria das organizações sem caráter 
sociológico: elementos organizacionais 
dissociados de toda relação com o sistema de 
classes e com o sistema político mais amplo. 

Concepção sociológica da organização: as 
relações que uma organização desenvolve 
com o exterior e suas relações internas 
não são independentes de suas raízes 
sociológicas. 

Concepção sistêmica, sincrônica e atemporal 
(“a-histórica”) da organização: objetivos, 
normas, divisão de trabalho são noções sem 
história; a organização como relação 
coordenada das partes de um conjunto, com o 
fim de realizar determinados objetivos e metas 
(concepção teleológica). 

Concepção histórica da organização: 
tecnologias, inovações e suas aplicações 
na organização são vistas no contexto 
sócio-histórico em que as relações se 
constroem. 

Concepção “integradora e não conflitual” das 
organizações: maior ênfase nas estruturas do 
que nos processos, cristalização de conceitos, 
simplificações, desconsideração de crises, 
conflitos e contradições, tomada de posição 
apriorística. 

Concepção dialética da organização: 
dialética interna, externa e do indivíduo – 
maior ênfase nos processos do que nas 
estruturas, consideração dos conflitos, 
crises e contradições. 

Concepção mistificadora das organizações: 
reificação dos objetivos, racionalidade 
subjacente à organização, ideologias 
gerenciais (eficácia, produtividade etc.), 
trabalhadores considerados apenas como 
“recursos” com os quais é possível contar. 

Concepção desmistificadora das 
organizações: desmonte de concepções 
clássicas, revelação dos motivos não ditos, 
desnudamento dos motivos reais, queda 
de determinismos, ênfase nas relações de 
poder dentro da empresa. 

Concepção da organização como objeto 
imutável, reificação da organização como 
coisa determinada e estranha às pessoas que 
dela fazem parte. 

Concepção “acionalista” da organização: 
visão da organização como produtos 
humanos – potencialidades e projetos de 
homens e mulheres em determinado 
tempo de sua história, mutabilidade das 
organizações. 

Visão limitadora da organização: as análises 
funcionais se pautam em estruturas fixadas a 
priori, hierarquias congeladas, sem 
participação autônoma e cooperativa dos 
trabalhadores. 

Visão emancipadora da organização: as 
análises críticas têm maior participação, 
responsabilização e autonomia por parte 
das diferentes categorias de trabalhadores 
– autogestão, cooperativismo, conselhos 
etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As características acima se convertem em categorias para embasar a análise 
do discurso kaplaniano, a ser desenvolvida na próxima seção. A análise se dará com 
base em trechos extraídos do artigo de Kaplan, que posteriormente são discutidos 



 

com base na tabela acima, com vistas a verificar traços que demonstrem uma 
orientação mais funcionalista ou crítica da argumentação do autor. Nesse sentido, 
no que tange ao enquadramento metodológico, o estudo se configura como de 
natureza qualitativa e utiliza-se da análise crítica do discurso (ACD), método que tem 
dentre seus objetivos buscar entendimento sobre as relações de poder existentes 
em dado contexto, bem como tratar a linguagem como prática social (FAIRCLOUGH, 
2003). A ACD é baseada na gramática sistêmico-funcional e possui foco na 
metafunção da linguagem, ou seja, trata da representação de experiências através 
da língua, bem como do papel social relativo à organização do conteúdo de uma 
dada mensagem, abordando o efeito ideológico do discurso (HALLIDAY, 1994). 
  

4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

O primeiro segmento a ser analisado é parte do momento textual em que 
Kaplan apresenta o trabalho de Peter Drucker como o pioneiro na proposta de 
gerenciamento por objetivos. Inicialmente, o autor apresenta Peter Drucker e seu 
trabalho (clássico livro de 1954) e seu argumento principal (os empregados 
deveriam ter os objetivos de performance individuais alinhados à estratégia 
empresarial). Kaplan inicia o próximo segmento com a adversativa “despite” (“apesar 
de”), reforçado pela presença de outro adversativo, “however” (“entretanto”), na 
mesma frase, o que gera no leitor expectativas de questionamento. Contudo, esse 
questionamento eventualmente não prova ser contra “as ideias” de Drucker, mas 
contra o exercício burocrático em que elas se transformaram – “bureaucratic 
exercise”. As partes sinalizadas em negrito abaixo evidenciam essa análise: 
 

Despite Drucker’s insights and urgings, however, management by 
objectives in the next halfcentury mostly became a somewhat bureaucratic 
exercise, administered by the human resources department, based on local 
goal-setting that was operational and tactical, and rarely informed by 
business-level strategies and objectives. Companies at Drucker’s time and 
for many years thereafter lacked a clear way of describing and 
communicating top-level strategy in a way that middle managers and 
front-line employees could understand and internalize. (p. 6) 

 

Como demonstra o trecho negritado no final do parágrafo, Kaplan termina por 
reforçar as ideias de Drucker, ao afirmar que o que lhes falava era apenas “uma 
maneira clara de descrever e comunicar a estratégia dos altos escalões a toda a 
empresa”. Assim, de acordo com o Quadro 1, verifica-se um nítido interesse por 
integração e reificação dos objetivos empresariais, em detrimento de objetivos de 
homens e mulheres trabalhadores e cooperadores com a organização. 
Em outro segmento selecionado para análise, Kaplan (2008, p. 13-14) reconhece a 
limitação do BSC para gerenciar metas financeiras apenas com base em horizontes 
de curto prazo, aparentemente aceitando uma dimensão diacrônica da organização 
– concepção “histórica” da organização no Quadro 1 (ver segmentos negritados na 
citação abaixo). De forma semelhante, Kaplan parece incluir de alguma forma 
aspectos de uma concepção mais sociológica da organização (as relações que uma 
organização desenvolve com o exterior e suas relações internas, no Quadro 1 
acima): 
 

The Balanced Scorecard recognizes the limitation of managing to financial 
targets alone in short-time horizons when managers are following a long-
term strategy of enhancing the capabilities of their customer and supplier 
relationships, operating and innovation processes, human resources, 



 

information resources, and organizational climate and culture. But 
because the links from process improvements and investments in intangible 
assets to customer and financial outcomes are uncertain (recall the financial 
problems of several of the early excellent-quality companies), the Balanced 
Scorecard includes the outcome metrics as well to signal when the long-term 
strategy appears to be delivering the expected and desired results. 
 

Entretanto, esses movimentos não o conduzem a um paradigma crítico, em 
oposição a um paradigma funcionalista, uma vez que, ao utilizar a adversativa “But” 
(“mas”), encerra sua discussão em uma não aceitação do elemento de “incerteza” 
(“the outcomes are uncertain”) nas relações entre a melhoria dos processos e ativos 
intangíveis nos resultados financeiros e relações com clientes, e termina por afirmar 
que o BSC inclui uma métrica para sinalizar quando a estratégia de longo prazo está 
gerando resultados desejados (observem-se os termos “resultados” e “estratégia”, 
claramente vinculados a concepções teleológicas próprias do paradigma 
funcionalista, conforme apresentado no Quadro 1). 

O segmento a seguir menciona a teoria dos stakeholders, que, a partir de sua 
denominação, parece sinalizar para uma dimensão crítica, uma vez que inclui os 
participantes diversos na composição organizacional, ou seja, “groups of individuals 
inside and outside the enterprise that can influence the organizations’s performance”. 
Observem-se os trechos negritados na citação abaixo: 
 

Stakeholders are defined as the groups or individuals, inside or outside 
the enterprise, that have a stake or can influence the organization’s 
performance. The theory generally identifies five stakeholder groups for a 
company: three of them, shareholders, customers, and communities, define 
the external expectations of a company’s performance; the other two, 
suppliers and employees, participate with the company to plan, design, 
implement and deliver the company’s products and services to its customers 
(Atkinson et al., 1997, p. 27). Management control scholars who apply 
stakeholder theory to performance measurement, believe “performance 
measurement design starts with stakeholders” (Neely and Adams, 2002). 
The stakeholder approach to performance measurement starts by defining 
objectives for what each stakeholder group expects from the corporation 
and how each group contributes to the success of the corporation. Once 
stakeholder expectations or, even further, implicit and explicit contracts 
between the stakeholders and the corporation get defined, the corporation 
then defines a strategy to meet these expectations and fulfill the contracts. 
Thus, while the Balanced Scorecard approach starts with strategy and 
then identifies the inter-relationships and objectives for various stakeholders, 
the stakeholder approach starts with stakeholder objectives and, in a second 
step, defines a strategy to meet shareholder expectations.(p. 14) 

 

Pode-se notar, entretanto, uma vinculação explícita do BSC ao paradigma 
funcionalista no controle exercido pela organização, que estabelece os objetivos, 
define a estratégia; além disso, o BSC não demonstra, no discurso argumentativo de 
Kaplan, possuir recursos para dar conta de uma visão mais emancipadora da 
organização, promovendo mecanismos para as análises críticas com maior 
participação, responsabilização e autonomia por parte das diferentes categorias de 
trabalhadores. Na realidade, nas palavras do próprio Kaplan, “get on the scorecard 
(typically in the Process perspective) when they are essential to the strategy” – ou 
seja, os stakeholders apenas entram no scorecard quando são essenciais para a 
estratégia (p. 16). 

Na página 26 de seu artigo, Kaplan afirma a transformação do BSC de um 
sistema de medida de performance em um sistema de gerenciamento integrativo, 



 

após a pesquisa realizada em 2001, por Kaplan e Norton. Entretanto, na p. 29, 
conforme pode ser visto na citação abaixo, a integratividade e o inter-relacinamento 
estão vinculados a conceitos básicos do paradigma funcionalista, estratégia 
organizacional e alinhamento, que estão acima e antes da consideração das 
relações que uma organização desenvolve com o exterior e suas relações internas – 
ou seja, uma visão sociológica da organização, conforme exposto no Quadro 1: 
 

The integrated and comprehensive closed-loop management system has 
many moving parts and inter-relationships, and requires simultaneous 
coordination among all organizational line and staff units. Existing processes 
that today are run by different parts of the organization – such as budgeting 
by finance, personal goals and communications by human resources, and 
process management by operations – must be modified and coordinated 
to create strategic alignment. (p. 29) 

 

Como pode ser visto nos segmentos negritados na citação, os objetivos 
pessoais e as comunicações pelos recursos humanos e mesmo o gerenciamento 
por processo das operações devem ser modificados e coordenados para criar 
alinhamento estratégico. Esses quatro exemplos de análise do discurso 
argumentativo de Kaplan demonstram como sua argumentação flutua entre uma 
tentativa de incluir um paradigma mais crítico em seu projeto e uma inevitável 
vinculação do BSC com o paradigma funcionalista. Embora Kaplan afirme o esforço 
de contínua evolução do BSC (“continual evolution”, p. 29), essa evolução não 
apresenta sinais de caminhar em direção a uma teoria mais crítica das 
organizações, a julgar pelo próprio discurso do autor do artigo analisado.  

Na realidade, o que se percebe ao longo de todo o artigo é um interesse por 
estabilidade e consenso, acompanhado por uma concepção estática das relações 
sociais em que fatores fixos, determinados a priori, imutáveis e funcionais são 
determinantes das categorias científicas para a análise de organizações 
consideradas como relação coordenada das partes de um conjunto, alinhadas com o 
fim de realizar determinados objetivos e metas.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo utilizou-se o BSC como ilustração de uma metodologia advinda 
do setor privado que vem sendo aplicada amplamente no setor público. A discussão 
apresentada acima demonstrou que a base paradigmática do BSC é eminentemente 
funcionalista, o que leva a uma visão estreita de organização, sem a expansão 
dessa visão para o âmbito da sociedade. Em relação ao processo de apropriação 
dessas tecnologias de gestão, Bergue (2011) argumenta que os pressupostos que 
orientam essas práticas gerenciais não têm dado conta de enfrentar a complexidade 
dos fenômenos com os quais as organizações públicas contemporâneas se 
deparam e que a administração pública não pode ser “tomada como uma estrutura 
uma, monolítica, senão uma complexa rede de atores com diferentes densidades 
institucionais, competências e objetivos” (p. 268). 

Assim, argumenta-se que, na transposição dessas tecnologias para o setor 
público, são necessárias sua adaptação e a reconceituação de seus elementos 
principais com vistas a sua efetiva implementação, seja na gestão estratégica, na 
gestão de projetos, de processos, bem como em todas as questões relacionadas à 
gestão no setor público. Seria inocente acreditar que a mera introdução dessas 
tecnologias levaria, por si só, à solução dos problemas do setor público, 
principalmente no que diz respeito à melhoria do bem-estar social. Para que venham 



 

realmente a trazer os benefícios aos quais se propõem, é necessário, conforme 
sugerido por Bergue (2011), um processo de adaptação criativa que envolveria a 
identificação de seus pressupostos, testes de sua aplicabilidade e inserção das 
especificidades inerentes ao setor público para reconstrução dessas ferramentas e 
modelos.  

Da mesma forma com que Jack Sparrow argumenta que o “Guia dos Piratas 
do Caribe” não precisa ser seguido à risca, os gestores públicos não precisam ver os 
guias metodológicos e corpos de conhecimento advindos do setor privado como 
uma receita de bolo ou camisa-de-força a ser seguida à risca e “enfiada goela 
abaixo”. Por outro lado, podem (e devem), de forma criativa, entender o contexto das 
organizações nas quais estão inseridos e adaptar essas ferramentas à realidade do 
setor público, buscando sua essência e a recombinação de seus conceitos para 
efetiva utilização. 
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Resumo 
 
No presente estudo busca-se verificar como a Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) contemplou os três pilares da sustentabilidade nos processos de licitação 
para implantação de seus restaurantes universitários. Foi realizada uma pesquisa 
qualitativa, por meio de um estudo de caso. Os métodos de coleta de dados foram 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental para analisar 11 processos ocorridos 
entre 2010 e 2014 e entrevistas, visando identificar a percepção dos responsáveis 
pela área no que diz respeito às compras sustentáveis. A análise dos dados revelou 
que, no geral, os envolvidos têm uma percepção ampla sobre o assunto, 
contemplando os três pilares da sustentabilidade. A instituição procura incluir 
critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios, no entanto observa-se ênfase 
nos critérios econômicos e ambientais, confirmando o que vem sendo apresentado 
na teoria e em estudos relacionados. Considerando-se esses aspectos, conclui-se 
que, para o atendimento aos três pilares da sustentabilidade, a instituição precisa 
atentar-se também à questão social, mesmo que para isso precise incluir critérios 
adicionais aos propostos pela legislação. Entre as propostas de melhorias destaca-
se investir na conscientização da comunidade acadêmica e na criação de núcleo de 
sustentabilidade de caráter institucional para refletir e planejar os avanços, em 
especial no pilar social. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Licitações públicas sustentáveis. Triple Bottom 
Line. Compras sustentáveis. Administração pública. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O artigo 22 da Constituição Federal de 1988 institui as normas para licitação, 
com o objetivo de regulamentar o processo licitatório no âmbito da administração 
pública (BRASIL, 1988). Em 1993 ocorre a criação da Lei das Licitações e 
Contratos. O processo licitatório pode ser visto como o principal meio de controle na 
aplicação dos recursos públicos. 

Considerando a preocupação com a sustentabilidade e com o 
desenvolvimento sustentável, com base no seu potencial de comprador e ainda em 
sua responsabilidade em realizar uma gestão sustentável, o governo brasileiro vem 
ampliando o escopo na área de contratações públicas, deixando apenas de avaliar 
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as propostas mais vantajosas para a administração. Passa, assim, a contemplar 
critérios de sustentabilidade a serem seguidos pelas empresas prestadoras de 
serviços e fornecedoras de produtos. 

As instituições públicas necessitam atender aos critérios estabelecidos na 
legislação, bem como fomentar a sustentabilidade, em seus aspectos econômicos, 
sociais e ambientais. A UFFS foi criada pela Lei 12.029, de 15 de setembro de 2009. 
Desde então, uma gama enorme de aquisições e contratações tem ocorrido, dentre 
as quais destacam-se aquelas voltadas à implantação dos restaurantes 
universitários (RUs). 

Nesse sentido, o problema que norteou o desenvolvimento do presente 
estudo consiste em responder à seguinte questão: as contratações ocorridas para 
implantação dos RUs da UFFS atendem aos três pilares da sustentabilidade? 

Justifica-se o desenvolvimento deste estudo por demonstrar como a 
legislação prevê esse processo licitatório sustentável e como ele ocorre 
efetivamente na prática por meio de um estudo de caso na UFFS. Com base na 
gestão sustentável, seguindo as premissas do tripé da sustentabilidade, a instituição 
poderá otimizar a distribuição e utilização dos recursos públicos, disseminar e 
fomentar aspectos relativos à sustentabilidade e, ainda, melhorar sua imagem junto 
à sociedade. 

Assim, como objetivo geral desse estudo, buscou-se verificar se as 
contratações ocorridas para implantação dos RUs da UFFS atendem aos três pilares 
da sustentabilidade. Como objetivos específicos, busca-se identificar a legislação 
que regulamenta o processo licitatório; comparar os requisitos legais presentes na 
legislação com as premissas preconizadas por John Elkington (2001); analisar os 
processos licitatórios ocorridos para implantação dos restaurantes universitários da 
UFFS; identificar a percepção dos responsáveis pela área na instituição pesquisada, 
no que diz respeito às compras sustentáveis; e propor adequações e melhorias para 
o processo licitatório de cunho sustentável. 

Em síntese, a realização deste estudo, além de servir para nortear o processo 
licitatório sustentável na UFFS, na medida em que procura demonstrar quais 
critérios estão previstos na legislação e quais estão sendo aplicados, auxilia também 
aos cidadãos no exercício do controle social, pois permite uma visão mais 
abrangente das compras e licitações na implantação dos RUs da referida instituição.  

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
2.1 SUSTENTABILIDADE 
 

O termo “sustentabilidade” passou a ser utilizado especialmente após a 
publicação do Relatório Brundtland (VAN BELLEN, 2004). O relatório, originalmente 
chamado “Nosso futuro comum”, foi resultado do trabalho da Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Segundo essa comissão, o 
desenvolvimento sustentável é “aquele que responde às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias 
necessidades” (CMMAD, 1991, p. 9). 

A sustentabilidade inicialmente foi associada às questões ambientais. 
Segundo Elkington (2001), ela não está ligada apenas a questões de preservação 
ambiental. Essa é apenas uma das suas dimensões. Trata-se de um sistema 
completo que envolve aspectos econômicos, sociais e ambientais. 



 

O método Triple Bottom Line (TBL), segundo Oliveira et al. (2012), é 
conhecido como 3P em inglês (“people”, “planet” e “profit”) e é traduzido como PPL 
(pessoas, planeta e lucro). Ao analisar cada um dos itens, observa-se o aspecto 
econômico, com a finalidade de criar empreendimentos viáveis, o ambiental, que 
objetiva a redução de danos ao meio ambiente, e o social, que visa às ações justas 
para os stakeholders.  

Criado pelo economista John Elkington, o modelo TBL, como exposto acima, 
considera três aspectos referentes à sustentabilidade: o ambiental, o econômico e o 
social. O objetivo do método é buscar o equilíbrio entre a eficiência econômica, a 
equidade social e a preservação ambiental. De acordo com Elkington (2001), a 
intersecção entre os pilares social e ambiental resulta na justiça ambiental. A 
intersecção entre os aspectos econômicos e ambientais gera a ecoeficiência. 
Porém, ainda existem muitos desafios, como a contabilidade ambiental e a reforma 
tributária ecológica. A intersecção entre o pilar econômico e social gera a ética 
empresarial. Cada um dos pilares individualmente é de suma importância para a 
sustentabilidade, bem como os itens resultantes da intersecção desses pilares.  
 
2.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS E REQUISITOS LEGAIS 
 

Para regulamentar o processo licitatório no âmbito da administração pública, 
em 1993 foi aprovada a Lei das Licitações e Contratos, Lei nº 8.666/93. Licitação 
trata-se de um procedimento preliminar, constituído por lei e promovido pelos órgãos 
governamentais. Deve garantir a legalidade das aquisições e contratações 
realizadas pelo poder público.  

Os critérios que definiam a melhor contratação eram, principalmente, os 
financeiros. Considerando a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, o 
governo entende que precisa atuar de maneira diferente da habitual em suas 
contratações. A partir dessa percepção são instituídas normas que complementam a 
legislação sobre licitações, visando atender também a critérios de sustentabilidade, 
“englobando fatores como qualidade, eficiência, proteção ambiental, garantia dos 
direitos humanos e respeito às leis trabalhistas, dentre outros” (ALENCASTRO; 
SILVA; LOPES, 2014, p. 215). 

A regulamentação dessas mudanças nas licitações públicas pode ser 
observada no Quadro 1, que apresenta uma síntese das principais leis, decretos e 
instruções normativas que regem o processo licitatório nas instituições públicas, 
descrevendo seus propósitos. 
 

Quadro 1 – Legislação que regulamenta o processo licitatório 

Legislação Propósitos 

Lei nº 12.305/2010, 
regulamentada pelo 
Decreto nº 7.404/2010 

Política Nacional de Resíduos Sólidos: estabelece prioridade para aquisição de 
produtos reciclados e recicláveis e que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo sustentáveis (BRASIL, 2010c, 2010a). 

Decreto nº 7.746/2012, 
regulamenta o art. 3º 
da Lei nº 8.666/1993 

Define parâmetros para compras sustentáveis na administração pública. 
Estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade 
na Administração Pública – CISAP (BRASIL, 2012a, 1993).  

Instrução Normativa  
nº 1/2010 

Estabelece a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 
de bens e contratação de serviços e obras sem prejuízos à competitividade do 
processo (BRASIL, 2010b).  

Instrução Normativa  
nº 10/2012 

Estabelece as regras para elaboração dos Planos de Gestão e Logística 
Sustentável, tratados no art. 16 do Decreto nº 7.747/2012 (BRASIL, 2012b). 

Lei nº 8.666/1993, A alteração do art. 3º da Lei nº 8.666/93 inclui como finalidade da licitação a 



 

alterada pela Lei  
nº 12.349/2010 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável (BRASIL, 1993, 2010d).  

Decreto nº 5.450/2005 Regulamenta o pregão eletrônico.  

Lei Complementar 
nº123/2006 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, estabelece 
normas de tratamento diferenciado para microempresa e empresas de 
pequeno porte. 

Decreto nº 6.204/2007 
Regulamenta o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações com a administração pública federal. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se a preocupação do governo em regulamentar as compras 
sustentáveis, através da criação de leis, decretos e instruções normativas. Diante 
dessa evolução nos processos licitatórios, conclui-se que a legislação contempla 
uma série de aspectos relativos à sustentabilidade. No entanto, faz-se necessário o 
acompanhamento dessas ações junto aos órgãos que as executam para verificar a 
aplicabilidade das inovações propostas pelas normas legais, bem como para 
encontrar formas de implementá-las. 
 
3 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado na UFFS, onde foram analisados os 
processos licitatórios realizados para a implantação de seus RUs, totalizando 11 
processos entre os anos de 2010 e 2014.  

A abordagem da pesquisa foi qualitativa, com enfoque no estudo de caso. A 
coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental e entrevistas, e o 
método utilizado para a análise das entrevistas foi a análise de conteúdo. As 
categorias de análise foram definidas pelo conceito do TBL, utilizando-se os três 
pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental e social.  

 
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
A UFFS possui uma estrutura multicampi que atende aos três estados da 

região Sul do país. Com sede em Chapecó, Santa Catarina, possui dois campi no 
Paraná (em Realeza e Laranjeiras do Sul) e três no Rio Grande do Sul (nas cidades 
de Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo). Seus seis campi estão voltados para a 
população dos 396 municípios da mesorregião da Fronteira Sul.  

O perfil da UFFS visa atender às necessidades da mesorregião; pretende-se 
que seja uma universidade pública e popular, de qualidade e comprometida com a 
formação de cidadãos conscientes e com o desenvolvimento sustentável e solidário 
da região Sul, que tenha como premissa a valorização e superação da matriz 
produtiva existente (UFFS, 2015). 
 

Quadro 2 – Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado Formação Cargo/função 

E1 Nutrição Nutricionista/diretora de Nutrição 

E2 Biologia 
Técnica em laboratório/chefe do Departamento de Importações e 
Compras Sustentáveis 

E3 Administração Administrador/chefe do Departamento de Licitações (pregoeiro) 

E4 Administração 
Assistente em Administração/superintendente de Compras e 
Licitações 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



 

 O Quadro 2 apresenta a caracterização dos entrevistados. A amostra foi 
selecionada em função das atribuições de cada servidor. Percebe-se que todos os 
entrevistados desempenham atividades-chave nos processos de licitação realizados 
para a implantação dos RUs.  
 
4.1 COMPARAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DAS PREMISSAS 
PRECONIZADAS POR JOHN ELKINGTON 
 

Os três pilares da sustentabilidade são contemplados pela legislação. O social 
é contemplado por meio da geração de empregos, dos estímulos ao 
desenvolvimento, do crescimento da pequena empresa e, ainda, aqueles 
relacionados aos direitos humanos e trabalhistas. Os fatores mais evidentes 
relacionados ao pilar econômico estão na redução dos custos, mesmo que em longo 
prazo, e no desenvolvimento regional e nacional. Os aspectos referentes ao pilar 
ambiental são identificados nas ações que envolvem redução no consumo e no uso 
dos recursos naturais, destinação adequada para os resíduos, bem como no 
fomento à prática da reciclagem e à redução da emissão de gases. A legislação 
contempla amplamente os pilares econômico e ambiental da sustentabilidade, mas 
não existem ações claras no que se refere ao pilar social. No entanto, deve-se 
considerar o fato de que, atendendo a um determinado pilar, pode-se indiretamente 
atender a outro, devendo-se, ainda, observar as intersecções entre os pilares, 
conforme exposto anteriormente. 
 
4.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS NA IMPLANTAÇÃO DOS RESTAURANTES 
UNIVERSITÁRIOS DA UFFS 
 
 Analisaram-se os processos de concorrência realizados para a contratação de 
empresa para execução de obra dos RUs da UFFS, os quais contemplam o 
fornecimento de material e mão de obra. Também foram objeto desta análise os 
processos referentes à contratação da empresa que elaborou o projeto da obra e os 
pregões referentes à aquisição dos equipamentos e de alimentos. Observou-se que 
estão incluídos nos documentos pertinentes critérios de sustentabilidade 
econômicos, sociais e ambientais.  

Os critérios que podem ser associados ao pilar social envolvem a 
acessibilidade, com catracas, banheiros e bancadas de acesso ao PNE, bem como 
piso tátil; declaração relativa a não possuir menores de idade em trabalhos 
insalubres, perigosos e/ou noturno, considerando as idades previstas em lei para 
cada situação; cumprimento das normas de medicina e segurança do trabalho; e 
estímulo e benefícios às pequenas e microempresas. 
 No âmbito ambiental foram contemplados aspectos referentes ao uso de 
energia solar, reuso de águas pluviais, iluminação de alta eficiência, visando à 
redução do consumo de GLP e energia elétrica, e aquisição de aparelhos 
condicionadores de ar com classificação “A”, de acordo com o programa PROCEL-
INMETRO. Identificaram-se, ainda, a observância da qualidade dos materiais, 
durabilidade e opção por materiais menos poluentes, além de critérios referentes ao 
tratamento adequado dos esgotos. 
 Em relação ao pilar econômico, foram observados os aspectos de 
regularidade das empresas com relação aos impostos e órgão regulatórios e a 
capacidade financeira para execução da obra. São definidos índices de liquidez 
geral, solvência geral e liquidez corrente, e em alguns casos, comprovação de 



 

patrimônio líquido mínimo de 10% do valor da contratação, bem como a exigência 
de garantia por parte da contratada. Também é observado o respeito à margem de 
preferência para microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme prevê a 
legislação específica. As margens de preferência atendem tanto ao pilar econômico 
quanto ao social, pois o desenvolvimento dessas empresas pode significar geração 
de empregos e melhoria na qualidade de vida da população. 
 Observou-se também a solicitação de que o fabricante possua certificação 
ISO 9001 e ISO 14001, além de atendimento à legislação que regulamenta as 
licitações e licitações sustentáveis e às diversas normatizações específicas de cada 
área. Nas compras dos alimentos para os RUs foram inclusos critérios higiênicos 
sanitários que envolvem acondicionamento dos alimentos em recipientes atóxicos, 
transporte e temperatura de carga controlada, alvará sanitário das empresas 
fornecedoras e transportadoras e atendimento às resoluções da Diretoria Colegiada 
(RDC) da Anvisa no que diz respeito a esses alimentos. 
 
4.3 PROPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÕES E MELHORIAS PARA O PROCESSO 
LICITATÓRIO DE CUNHO SUSTENTÁVEL 
 

Dentre as ações propostas para o aprimoramento do processo de licitação de 
cunho sustentável, destacam-se aquelas relativas à conscientização. De acordo com 
E2, é de fundamental importância fortalecer as campanhas virtuais que objetivam a 
conscientização da comunidade acadêmica, a qual pode replicá-las para suas 
famílias. A preferência por divulgação a partir dos meios digitais se dá em função de 
que a mídia impressa pode significar mais consumo, o que afeta tanto o pilar 
econômico quanto ambiental. 

O treinamento e a capacitação de todos os envolvidos no processo, incluindo 
os servidores diretamente ligados às compras sustentáveis, os solicitantes e agentes 
de compra e os fornecedores, podem contribuir de maneira substancial à 
implementação e ao fortalecimento das licitações sustentáveis. E4 destaca que 
alguns problemas estão “relacionados à falta de planejamento e ao 
desconhecimento das normas da instituição”. Para E1 “se faz necessário a 
capacitação do solicitante, mais informações quanto à legislação, às propostas da lei 
e aos impactos que ela pode gerar”. Em conformidade com essa ideia, E2 salienta 
que uma das dificuldades é não haver literatura consistente na área; tudo o que se 
reporta à licitação sustentável é muito novo. Os agentes de compras não inserem os 
critérios de sustentabilidade por ainda não conseguirem visualizar o que podem 
pedir em relação à sustentabilidade. No que se refere aos fornecedores, E3 levanta 
a questão do desconhecimento da legislação recente.  

Além dessas ações, Alencastro, Silva e Lopes (2014) destacam a importância 
da elaboração de manuais e guias para orientação dos servidores. Nesse sentido, 
destaca-se a qualidade dos materiais elaborados pela área na instituição 
pesquisada. 

Outra ação de fundamental importância é a criação de um núcleo de 
sustentabilidade, que poderia articular junto aos campi a implementação de ações 
voltadas à sustentabilidade, bem como ao acompanhamento dos resultados por 
meio de indicadores. Esse núcleo poderia atuar, ainda, no planejamento e na 
definição de metas. Segundo Alencastro, Silva e Lopes (2014), as metas devem ser 
estabelecidas de forma clara; o órgão pode, por exemplo, determinar um percentual 
de produtos sustentáveis ou de contratações que incluam critérios de 
sustentabilidade. E2 salienta que a criação do núcleo poderia institucionalizar ações 



 

que atualmente são desenvolvidas de forma isolada por determinados setores ou 
campi da Universidade. 

Para E4, “devem existir políticas envolvendo os órgãos específicos para 
fomentar a sustentabilidade”, sem se atribuir essa responsabilidade à licitação. O 
mesmo entrevistado menciona que a “fiscalização de algumas normas específicas, 
como da legislação trabalhista, e o descarte correto de materiais deveriam ser feitos 
pelos órgãos responsáveis por estas áreas e não pela instituição que realiza a 
licitação”. Sugeriu também a criação de “certificações nacionais” com a devida 
fiscalização, cabendo à instituição licitante a conferência. Quem tiver esse certificado 
ou selo estaria apto a concorrer; caso contrário, não – ou seja, segundo E4, a 
fiscalização dos requisitos da sustentabilidade deveria ser atribuída aos órgãos 
competentes e não às instituições que realizam suas compras dentro da legislação 
vigente. 

Mesmo apresentando algumas fragilidades, principalmente resultantes do fato 
de as práticas de sustentabilidade regulamentadas por normas e leis serem recentes 
nas instituições públicas e pela ênfase maior nos aspectos ambientais, o modelo 
utilizado na Universidade Federal da Fronteira Sul, no geral, é muito bom. A 
instituição deve fomentar a prática e procurar atender a todos os pilares da 
sustentabilidade, mesmo que para isso precise incluir critérios adicionais em seus 
processos licitatórios, fato que é previsto pela legislação, desde que não prejudique 
a competitividade da licitação. Na visão de E4, “a obra dos RUs é um modelo de 
sustentabilidade e atende todas as normas de sustentabilidade”. 

Com base nos resultados apresentados, entende-se que o objetivo geral e os 
objetivos específicos do presente estudo foram atingidos. O presente estudo reforça 
os resultados de outras pesquisas que indicam maior atendimento dos pilares 
econômico e ambiental, em detrimento do pilar social, que obteve modesta atenção 
tanto dos participantes quanto dos critérios observados nos processos licitatórios 
dos RUs da UFFS. Nesse sentido e em terceiro lugar, ganham forma as propostas 
de melhoria de investir na conscientização da comunidade acadêmica para as 
questões e compromissos da sustentabilidade e para a criação de um núcleo de 
sustentabilidade de caráter institucional para refletir e planejar os avanços, em 
especial no pilar social.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste estudo foi verificar se as contratações ocorridas para 
implantação do RU da UFFS atendem aos três pilares da sustentabilidade. Para 
obtenção dos resultados foram definidos objetivos específicos. Visando ao alcance 
desses objetivos, elaboraram-se uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa 
documental e entrevistas. As informações levantadas por meio da coleta de dados 
foram organizadas de maneira a responder os objetivos propostos. 

Constatou-se que os critérios de sustentabilidade foram incluídos nos 
processos licitatórios realizados até o momento para a implantação dos RUs da 
UFFS, contudo não foi verificado equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade, 
ficando mais evidentes as ações voltadas à sustentabilidade ambiental e econômica, 
confirmando o que vem sendo apresentado na teoria e em estudos relacionados. 
Esse fato foi constatado também nas entrevistas acerca da percepção dos 
servidores envolvidos no processo de compras da instituição. Levando-se em 
consideração esses aspectos, conclui-se que, para o atendimento dos três pilares da 
sustentabilidade, a instituição precisa atentar-se também à questão social. Outro 



 

fator relevante foi o fato de que a percepção dos entrevistados acerca da 
sustentabilidade enfatizava determinado pilar de acordo com a formação do servidor.  

Dentre as principais contribuições do estudo, pode-se destacar a constatação 
das maiores dificuldades encontradas para implementação das compras 
sustentáveis, entre elas as relativas à conscientização da comunidade acadêmica e 
dos agentes de compras frente à sustentabilidade. Outro fator relevante observado 
foi referente à informação, tanto dos fornecedores como dos servidores envolvidos 
no processo, no tocante ao conhecimento da legislação e ao impacto que ações 
voltadas à sustentabilidade podem trazer para a instituição e a sociedade como um 
todo. 

Uma ação proposta pelos participantes é a criação de um núcleo de 
sustentabilidade, de caráter institucional e intercampi, para disseminar informações e 
fomentar a ampliação do atendimento dos pilares da sustentabilidade, em especial o 
social. 

Como limitação do estudo, pode-se citar a dificuldade de análise dos 
processos referentes às obras dos restaurantes universitários, pois envolve uma 
gama enorme de termos técnicos que dificultaram o processo de análise.  

Em termos de recomendações para estudos futuros, uma possibilidade seria 
a análise dos próximos processos envolvendo os restaurantes universitários, como a 
contratação de empresa terceirizada para fornecimento das refeições ou os 
próximos processos de compras que possivelmente envolverão a compra direta da 
agricultura familiar e a aquisição de alimentos orgânicos.  
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Resumo 
 
A licitação é o procedimento administrativo pelo qual o ente público pretende alienar, 
adquirir ou locar bens ou serviços, selecionando interessados para apresentação de 
propostas, a fim de que se revele a proposta mais conveniente em função do edital 
antecipadamente estabelecido e divulgado. O estudo tem como objetivo identificar a 
influência dos índices contábeis na análise econômico-financeira em processos 
licitatórios. Metodologicamente, caracterizou-se como uma pesquisa exploratória e 
descritiva, quanto aos fins, e documental e de estudo de caso, quanto aos meios de 
investigação. O estudo foi dado por meio das demonstrações contábeis, financeiras 
e econômicas das empresas participantes de um processo licitatório que ocorreu em 
Santa Catarina. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa e quantitativa. 
Verificou-se que na maioria das empresas não há qualificação econômico-financeira, 
conforme a análise discriminante dos autores por meio de diversos indicadores. 
Sendo assim, demonstra-se uma fragilidade significativa nos indicadores e nas 
análises atualmente usadas pelos órgãos públicos.  

 
Palavras-chave: Licitação. Análise econômico-financeira. Indicadores. 
Administração pública. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Por meio da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, são estabelecidas normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante procedimento 
com diversas etapas, escolhendo a proposta que traga mais vantagens e dando 
oportunidade aos particulares que queiram participar da contratação. 

Esses recursos devem ser usados de forma racional, utilizando-se o menor 
preço possível e, com isso, visando a uma maior economia. No Brasil, em seu 
quadro econômico atual, continua havendo retrocessos, por diversos fatores, o que 
provoca um comportamento de usar melhor seus recursos. 

Todavia, as empresas participantes ou licitadas devem estar em conformidade 
com a legislação vigente e cumprir com prazos e valores estipulados. 
Consequentemente, devem apresentar uma proposta que garanta para os governos 
que os serviços ou produtos solicitados vão ser cumpridos ou entregues. 

Uma das formas de garantia econômico-financeira exigidas pela lei é a 
apresentação do balanço patrimonial e seus índices contábeis. Neste contexto, a 
análise das demonstrações contábeis passa a ser uma garantia que visa demonstrar 
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a situação econômico-financeira para a empresa licitante, já que, se os indicadores 
forem interpretados pelos pregoeiros corretamente, proporcionam condições 
seguras para a tomada de decisão. 

O presente estudo tem como objetivo identificar a influência dos índices 
contábeis na análise econômico-financeira em processos licitatórios, realizando 
análise por meio de indicadores solicitados em editais de uma licitação realizada no 
estado de Santa Catarina, estudando a legislação de licitação pública. Será 
verificada, ainda, a possibilidade de novos indicadores que possam ser utilizados 
nas contratações da administração pública. 

Para se chegar ao objetivo geral, foram elencados quatro objetivos específicos: 
examinar a legislação aplicada aos processos licitatórios; conhecer a estrutura dos 
processos licitatórios; realizar análise dos índices contábeis solicitados nas 
licitações; aplicar indicadores que possam auxiliar na avaliação econômico-
financeira em licitações. 

A pesquisa proposta será relevante para os órgãos públicos e para a 
administração pública, que por meio da licitação faz suas compras, sendo que no 
Brasil é feito um investimento anual médio de R$ 52.344.585.770,49 para compras 
por meio de licitação. Com o estudo, pregoeiros e órgãos públicos poderão 
identificar índices e análises que ajudem órgãos públicos, empresas e demais entes 
que fazem compras por meio de licitações e que precisem de garantia financeira, 
sendo analisada a saúde econômica e financeira e a liquidez das empresas em uma 
análise descriminante.  

Pregoeiros e órgãos públicos poderão, ainda, basear-se nos resultados do 
estudo para aprimorar seus processos licitatórios. Também o acadêmico enriquecerá 
seus conhecimentos devido à oportunidade de realizar o estudo; por fim, a 
universidade terá a sua disposição um trabalho que poderá servir para futuras 
pesquisas. 

 
3 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS  

 
2.1 LICITAÇÕES 

 
A palavra “licitação” tem origem do latim licitatione, que significa “venda por 

lances”. Ao termo foi dado o sentido de oferecimento de lances de menor quantia no 
momento da alienação, ao adquirir ou locar bens ou serviços, convocando-se 
interessados para apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele 
mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e 
divulgados.  

Estão obrigadas a licitar todos os órgãos da administração pública direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em suas 
concessões, compras, serviços, obras, publicidade, alienações, permissões e 
locações (FIGUEIREDO, 2002). 

Existem modalidades para cada licitação, formas específicas de conduzir o 
procedimento licitatório a partir dos critérios definidos em lei. O principal fator para a 
escolha da modalidade de licitação é o valor estimado para a contratação. Já as 
modalidades de pregão, concurso e leilão estão vinculadas a valores, por serem 
modalidades com características específicas. Para cada modalidade de licitação há 



 

exigências específicas de procedimentos, formalização do processo e prazos 
(GASPARINI, 2004). 
 
2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
A Lei nº 8.666/93 regulamenta a qualificação econômico-financeira, por meio 

do artigo 31, limitando a documentação comprobatória da qualificação econômico-
financeira. As unidades administrativas que utilizam o procedimento de licitação 
devem fazer constar dos instrumentos públicos de convocação (edital ou carta-
convite) quais são os documentos e critérios pelos quais irão julgar e habilitar os 
interessados, nos termos a seguir (BRASIL, 1993): 

 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; [...]. 

 

A exigência de qualificação econômico-financeira na fase de habilitação das 
licitações deve ser feita levando-se em consideração o caso concreto, sob pena de 
se restringir a competitividade. Ao estabelecer índices para a comprovação da boa 
saúde financeira do licitante, a administração deve, além de fixá-lo de forma objetiva 
no edital, certificar-se de que é suficiente para comprovar a condição financeira da 
licitante em executar o objeto pactuado. Também deve haver justificativa nos autos e 
adotar índices usualmente utilizados no mercado.  

A escolha dos índices de aferição da situação financeira dos habilitantes 
deverá estar exposta e fundamentada no processo administrativo da licitação, do 
qual resultará o texto do edital. As razões da escolha devem guardar nexo causal 
com o objeto e o grau de complexidade de sua execução, a fim de que se cumpra o 
mandamento constitucional de serem formuladas tão somente exigências 
necessárias a garantir o cumprimento das obrigações que se venham a avençar 
(PEREIRA JUNIOR, 2003). 

 
2.3 ANÁLISE DO BALANÇO 

 
O balanço patrimonial é um dos mais importantes demonstrativos contábeis. 

Por meio dele é possível se perceber a situação patrimonial e econômico-financeira 
de uma entidade. Seus números refletem a situação de uma entidade em um 
momento específico (CRUZ et al., 2014). 

A análise do balanço visa relatar, com base nas informações contábeis 
fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas que 
determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. Portanto, analisar as 
demonstrações contábeis pressupõe a preparação de informações aproveitáveis 
para os usuários, sendo que cada um pode ter uma necessidade diferente (ÁVILA, 
2012; ASSAF NETO, 2015). 

Neste trabalho faz-se a análise dos balanços por meio de indicadores de 
liquidez, rentabilidade e endividamento. Os indicadores de liquidez demonstram sua 
capacidade de arcar com as dívidas assumidas; os de rentabilidade relacionam os 
resultados obtidos pela empresa, ou seja, valor de vendas, ativo total, patrimônio 



 

líquido ou ativo operacional. Já os índices de endividamento objetivam mostrar o 
quanto o ativo está comprometido em uma entidade. Abaixo encontramos a 
interpretação de todos os índices. 

 
Quadro 1 – Interpretação dos índices 

ÍNDICES INTERPRETAÇÃO 

LIQUIDEZ 

Liquidez corrente <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

Liquidez seca <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

Liquidez geral <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

Liquidez imediata <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

RENTABILIDADE 

Retorno sobre o ativo <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

Retorno sobre o patrimônio líquido <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

Margem líquida <1=Quanto maior, mais cômoda a situação 

ENDIVIDAMENTO 

Endividamento geral >1= Quanto menor, mais cômoda a situação 

Imobilização de patrimônio líquido >1= Quanto menor, mais cômoda a situação 

Participação de capital de terceiros >1= Quanto menor, mais cômoda a situação 

           Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010). 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
De acordo com Lakatos e Marconi (2008, p. 3), “procedimento é aquele por 

meio do qual novos conhecimentos são coletados, de fontes primárias ou de 
primeira mão”. Portanto, foi delimitado o tipo de pesquisa como exploratória e 
descritiva quanto aos fins, categorizando-se quanto aos meios de investigação como 
documental e estudo de caso. A definição da área estudada tratou-se de um 
processo licitatório do estado de Santa Catarina, com modalidade de concorrência 
leal. Tratou-se de dados primários e secundários em uma pesquisa documental e 
bibliográfica. O plano de análise dos dados foi feito com base no balanço patrimonial 
e na DRE. 

A pesquisa exploratória é um tipo de pesquisa empírica cujo objetivo é a 
formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente e esclarecer 
fatos ou fenômenos. A pesquisa descritiva, por sua vez, é a simples descrição de um 
fenômeno, delineando o que é e abordando-o sob quatro aspectos: descrição, 
registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu 
funcionamento no presente. Já a pesquisa documental é a fonte de coleta de dados 
que se encontram restritos a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 
denomina de fontes primárias. Os autores salientam que essa pesquisa pode ser 
recolhida no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois (LAKATOS; 
MARCONI, 2008). 

Uma abordagem qualitativa depende de muitos fatores, como a natureza dos 
dados, o tamanho da amostra, os instrumentos de pesquisa e a conceituação teórica 
das questões, juntamente com a abordagem quantitativa, que é utilizada na análise 
de dados de diversas empresas licitantes. 

 



 

4 APRESENTAÇÃO DE DADOS 
 

 A análise dos dados foi realizada por meio do edital de licitação, com 
modalidade de tomada de preços, do sul do Estado Santa Catarina, com o objetivo 
de selecionar a melhor proposta para contratação de empresa especializada para 
pavimentação com lajota sextavada de concreto em quatro ruas. Os valores 
previstos pela prefeitura para executar os serviços em cada lote são os seguintes: 

 
Quadro 2 – Descrição do objetivo do edital 

LOTE DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO 

1 

RUA 01, numa extensão de 236,20m UND 1 R$ 191.326,13 

RUA 02, numa extensão de 384,99m UND 1 R$ 284.133,61 

RUA 03, numa extensão de 323,97m UND 1 R$ 274.540,26 

Total R$ 750.000,00 

2 
RUA 04, numa extensão de 118,72m UND 1 R$ 150.118,89 

RUA 05, numa extensão de 131,51m UND 1 R$ 99.881,11 

Total R$ 250.000,00 

TOTAL GERAL R$ 1.000.000,00 

Fonte: Adaptado do edital. 

 
O prazo para execução do objeto é de três meses, contados após a assinatura 

da ordem de serviço. São solicitados a todos os participantes os documentos de 
habilitação e de proposta de preço, que são entregues de forma separada e em 
envelope lacrado, considerando que os balanços patrimoniais são entregues dentro 
do envelope de documentação de habilitação, conforme a cláusula 5.1.10 do edital. 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovam a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data da apresentação da proposta. 

Nos casos de empresas novas que ainda não possuam balanço encerrado com 
registro na Junta Comercial do Estado da sede, estas deverão apresentar balanço 
de abertura assinado pelo contador e por representantes da empresa. 
Solicita-se, ainda, o cálculo dos seguintes índices, provenientes de dados extraídos 
do balanço do último exercício fiscal (onde ILG é o índice de liquidez geral, ILC é o 
índice de liquidez corrente, GEG é o grau de endividamento, AC é o ativo circulante, 
PC é o passivo circulante, RLP é o realizável de longo prazo, ELP é o exigível de 
longo prazo e AT é o ativo total): 

 
Quadro 3 – Índices solicitados no edital 

ILG 
AC+RLP 

>= 1,00 
PC+ELP 

ILC 
AC 

>= 1,00 
PC 

GEG 
PC+ELP 

<= 1,00 
AT 

Fonte: Adaptado do edital. 

 



 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Os balanços e as demonstrações são entregues aos pregoeiros no dia da 
licitação e são disponibilizados por meio de um requerimento. Conforme o edital, é 
solicitado que as empresas participantes tenham solvência, nos índices de liquidez 
geral, liquidez corrente e grau de endividamento geral. Abaixo são apresentados os 
resultados dos indicadores das empresas licitantes no que se referente aos índices 
solicitados no edital do processo licitatório: 

 
Quadro 4 – Resultados dos indicadores nas empresas licitantes 

 

         Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
Entende-se que, para se analisar a qualificação financeira, será usado o 

balanço do último ano do exercício social entregue pelos contadores. As empresas 
01 e 04 não apresentaram o balanço em conformidade, pois o ano do exercício 
social do balanço entregue era diferente do correto, sendo analisadas então de 
forma parcial referente ao ano de 2014. Elas atingiram todos os índices de acordo 
com o solicitado no edital no ano de 2014, porém foram desclassificadas por não 
terem apresentado o balanço conforme o edital e não terem garantido a segurança 
necessária à administração pública. 

Aplicando os indicadores na empresa 03, percebe-se que no índice de 
endividamento geral o licitante não atingiu o esperado, conforme solicitado no edital. 
Dessa forma, a empresa foi desclassificada por não ter o aspecto de qualificação 
econômico-financeira suficiente para garantir a prefeitura no processo, mesmo com 
os demais índices atingidos. 

Por meio dos indicadores as empresas 05 e 06 demostram uma visão cômoda. 
Seus balanços estão estruturados, pois os resultados dos indicadores são positivos. 
Essas empresas estão qualificadas econômica-financeiramente. 

De modo geral, três empresas participantes estavam aptas a continuar 
participando da licitação, pois apresentaram índices em uma situação cômoda com 
relação ao endividamento e à liquidez. Assim, para o edital da prefeitura existe 
garantia somente para três empresas em relação ao que foi solicitado. 

Conforme o edital, os resultados obtidos e as análises dos indicadores, tornam 
habilitadas as empresas abaixo:  

 
Quadro 5 – Classificação das empresas conforme o edital 

EMPRESAS SITUAÇÃO MOTIVO 

EMPRESA 01 Inabilitada 
Apresentou balanço com data 

diferente do ano de exercício social 

EMPRESA 02 Habilitada 
 

EMPRESA 03 Inabilitada Índice de endividamento maior que 1 

EMPRESA 04 Inabilitada 
Apresentou balanço com data 

diferente do ano de exercício social 

EMPRESA 05 Habilitada 
 

EMPRESAS ILG ILC GEG 

EMPRESA 01* 4,68 4,68 0,27 

EMPRESA 02 1,08 14,00 0,27 

EMPRESA 03 1,28 1,74 2,13 

EMPRESA 04 10,56 21,11 0,03 

EMPRESA 05 11,86 25,49 0,02 

EMPRESA 06 1,65 1,98 0,60 



 

EMPRESA 06 Habilitada 
 

              Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
O órgão responsável pelo certame disponibilizou a ata final do processo 

licitatório, que demonstra a empresa vencedora de cada lote, conforme a análise dos 
pregoeiros e demais concorrentes, sendo a vencedora do primeiro lote a empresa 
06, com o valor global de R$ 743.995,45, e do segundo lote a empresa 03, com o 
valor global de R$ 247.455,71, habilitando de forma incorreta com uma análise 
somente referente ao edital. Logo, a empresa com a menor liquidez foi contratada 
para prestar o serviço, demonstrando uma fragilidade com relação ao que foi 
solicitado no edital e que a administração pública, conforme o princípio da 
legalidade, não cumpriu o que estava explícito em lei. 

 
4.2 ANÁLISE PROPOSTA 

 
Somente os indicadores analisados pelos pregoeiros no edital da licitação 

estudada não são suficientes para garantir uma empresa financeiramente saudável. 
Assim, o estudo aplica outras formas de análise do balanço para uma visão mais 
ampla sobre a empresa que pretende licitar, de forma a garantir às prefeituras uma 
estrutura econômico-financeira segura. 

O objetivo da análise de relatórios e demonstrações contábeis compreende a 
indicação de informações numéricas, preferencialmente de dois ou mais períodos 
regulares, de modo a auxiliar administradores, acionistas, governo e outros 
interessados a conhecer a situação da empresa (VALTER, 1984). 

Algumas análises poderão ser feitas conforme os dados demonstrados no 
balanço patrimonial, analisados por meio dos indicadores adicionais abaixo: 

 
Quadro 6 – Outros índices 

Liquidez seca 
AC – Estoque 

>= 1,00 
PC 

   

Liquidez imediata 
Disponibilidades 

>= 1,00 
PC 

 

Retorno do ativo 
Lucro líquido 

>= 1,00 
AT 

   
Retorno sobre o patrimônio 

líquido 

Lucro líquido 
>= 1,00 

Patrimônio líquido - Lucro líquido 

   

Margem líquida 
Lucro líquido 

>= 1,00 
Receita de intermediação financeira 

 

Mobilização do patrimônio 
Líquido 

Ativo permanente 
<= 1,00 

Patrimônio líquido 

   
Participação do capital de 

terceiros 

CT 
<= 1,00 

P 

   
Participação do capital de 

terceiros 
PL <= 1,00 
CL 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 



 

 
Os indicadores acima auxiliaram os pregoeiros e compradores a desenvolver 

uma garantia maior de finalização e cumprimento com objetivo do procedimento 
licitatório. Sendo assim, analisam-se por meio dos balanços das empresas 
participantes do processo licitatório estudado os índices de liquidez, rentabilidade e 
endividamento que passam a ser aplicados de forma a incentivar as empresas a 
serem qualificadas econômica-financeiramente, conforme os resultados a seguir: 

 
Quadro 7 – Resultados 

EMPRESAS 
Liquidez 

Seca 
Liquidez 
imediata 

Retorno 
do ativo 

Retorno sobre o 
patrimônio líquido 

Margem líquida 

EMPRESA 01 4,68 4,45 0,97 0,63 0,26 

EMPRESA 02 14,00 3,64 0,13 0,19 0,10 

EMPRESA 03 0,31 0,12 - 0,21 - 0,40 - 0,12 

EMPRESA 04 14,08 14,08 0,04 0,05 0,74 

EMPRESA 05 21,49 21,49 0,00 0,00 0,00 

EMPRESA 06 1,30 0,47 0,02 0,04 0,03 

EMPRESAS 
Imobilização do 

patrimônio líquido 

Participação do capital 
de terceiros sobre o 

Passivo 

Participação do PL 
sobre o capital de 

terceiros 

EMPRESA 01 - 0,21 0,27 

EMPRESA 02 0,98 0,21 0,21 

EMPRESA 03 0,40 0,68 2,13 

EMPRESA 04 0,48 0,03 0,03 

EMPRESA 05 0,81 0,02 0,02 

EMPRESA 06 0,61 0,37 0,60 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
A liquidez seca para a empresa 03 é impactada diretamente por seu estoque, 

porém ela não se encontra em nível regular também no índice de liquidez imediata, 
juntamente com a empresa 06. 

Os indicadores de rentabilidade devem ter como resultado um valor acima de 1 
para que a empresa seja considerada rentável. Conforme analisado no Quadro 08, 
nenhuma empresa está demonstrando níveis satisfatórios e rentáveis por se tratar 
de pouco lucro com relação às demais contas do balanço, ou seja, nenhuma 
empresa atingiu o ideal. Há um elevado resultado na participação do capital da 
empresa 03, considerando o patrimônio líquido insatisfatório para liquidar suas 
dívidas com terceiros. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo licitatório tornou-se hoje um grande aliado às empresas, 

independentemente de seu porte, pois elas não ficam dependentes somente do 
mercado regular, podendo ser fornecedores também nos órgãos públicos. 

Considera-se, então, que a licitação é um processo administrativo isonômico, 
pelo qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, menos 
onerosa e com melhor qualidade possível para a contratação.  

Percebe-se que, para a administração pública, as empresas não somente 
precisam produzir e vender, mas precisam estar atentas a todos os processos 
envolvidos desde a documentação, sendo necessárias diversas qualificações.  



 

Desta forma, analisando a legislação aplicada aos processos licitatórios, 
percebe-se que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é clara, o que confirma a 
importância da qualificação econômico-financeira de modo a exigir e deixar à 
escolha do pregoeiro os indicadores. Esses profissionais, por sua vez, não têm o 
conhecimento necessário sobre os indicadores e, por não saberem o nível de 
importância e de benefício que esse requisito pode oferecer ao órgão público, 
podem prejudicar drasticamente o órgão. Observou-se também que a maioria dos 
pregoeiros usa os mesmos indicadores, sendo eles estudados de forma 
discriminante.  

Sendo assim, foram analisados todos os balanços das empresas participantes 
do processo licitatório que aconteceu no estado de Santa Catarina, onde os autores 
identificaram empresas que, conforme a lei, deveriam ser inabilitadas, embora isso 
não tenha sido percebido pela administração, sendo elas habilitadas e tendo uma 
vencido o certame. 

Analisou-se flexibilidade perante os órgãos, pois no estudo de caso a empresa 
com a menor liquidez venceu o certame. Verifica-se também que não foram 
mensuradas as empresas que apresentaram o balanço referente ao ano anterior ao 
do exercício social, logo essa qualificação financeira não está sendo profundamente 
analisada e considerada da forma que é necessário, levando em consideração 
dados atuais. 

Verifica-se por meio da análise discriminante que as estruturas das empresas 
licitantes não estariam de acordo com os índices propostos, mas que, caso isso 
fosse aplicado rigorosamente, poderia reduzir índices de empresas que não 
correspondem ao objetivo do edital (não finalizam a obra e dão prejuízos), 
considerando também que, se for feita uma análise profunda, essa é uma forma de 
apoiar as empresas que estão de acordo com a lei e têm uma qualificação 
financeira. 

Como proposta, sugere-se que os órgãos públicos procurem se aprimorar a 
respeito dos benefícios da análise discriminante dos balanços patrimoniais, para que 
efetivem a garantia econômico-financeira das empresas das quais estão adquirindo 
bens ou serviços.  

A pesquisa limitou-se exclusivamente a um processo licitatório da região Sul de 
Santa Catarina, portanto percebe-se a viabilidade de estudo em outros processos 
licitatórios. Como proposta para estudos futuros a partir deste tema, recomenda-se 
uma pesquisa com outras regiões de outros estados, bem como uma análise geral 
em nível governamental. 
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Resumo 
 
Por meio deste ensaio teórico pretende-se apresentar reflexões voltadas às 
instâncias de governança regional do turismo e à inovação. Desse modo, o estudo 
propõe analisar o campo teórico proposto e possui como metodologia uma revisão 
bibliográfica dos temas apresentados, percebendo que as instâncias de governança 
regional do turismo dependem fundamentalmente dos stakeholders (associações, 
universidades, atores políticos, entre outros) para existirem e que a inovação 
(principalmente vinculada a sistemas, ondas e gestão inovativa) é o vínculo que 
pode impulsionar o sucesso ou fracasso de um determinado trade turístico. 
Ressalta-se que este ensaio teórico tem como possível desdobramento a 
possibilidade de análises empíricas vinculadas às instâncias de governança regional 
do turismo e seu sistema inovativo. 
 
Palavras-chave: Instâncias de governança regional do turismo. Inovação. 
Governanças turísticas. 
 
 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Inserido em um cenário marcado pelo progresso tecnológico e com uma nova 
configuração da competitividade, o setor de turismo tem buscado a adaptação e o 
fortalecimento de suas práticas de trabalho para atender às mudanças de 
comportamento cada dia mais evidentes em seus clientes (UNWTO, 2011). Dentro 
dessa ótica, o progresso e as práticas de trabalho no turismo passam a ser 
analisados como resultado a longo prazo, gerado através dos esforços de múltiplos 
atores, os quais buscam objetivos específicos, mas integrados entre si. 

Nesse sentido, as instâncias de governança regional do turismo permitem 
coordenar a participação de múltiplos atores governamentais e extragovernamentais 
de uma unidade territorial, estabelecendo metas de interesse coletivo através do 
desenvolvimento de soluções e oportunidades conjuntas (DURAN, 2013). As 
instâncias são instituídas e organizadas com a participação do poder público e dos 
atores privados de determinadas regiões turísticas com o papel de coordenar, 
conduzir e reger ações de forma integrada (MTUR, 2007; 2009; 2014). Isso significa 
que institucionalizar uma instância de governança regional pode estabelecer uma 
organização que visa decidir e conduzir o desenvolvimento turístico de uma região 
com a integração de seus atores, podendo, assim, ter maior compreensão dos 
desafios e das oportunidades associadas ao turismo de determinada região e 
sabendo de forma prática as reais possibilidades de querer e/ou poder executar 
determinada ação em um sistema turístico em desenvolvimento (MTUR, 2007; 
WESLEY; PFORR, 2010). 



 

 A realização dos objetivos de um sistema pode ser influenciada pelos 
stakeholders, os atores cujas iniciativas podem prejudicar ou contribuir para a 
consecução das atividades de negócios (WALIGO et al., 2014). Percebe-se, então, 
que o foco sistêmico não diz respeito somente à essência dos negócios, mas que os 
atores têm grande responsabilidade no sucesso ou no fracasso de um determinado 
sistema (JUNQUEIRA; WADA, 2011). Nesse aspecto, a questão da identificação e 
dos relacionamentos entre os diferentes stakeholders é fundamental, conforme 
mencionado por Freeman et al. (2010), podendo desencadear um processo de 
irradiação de benefícios que ultrapassam os limites das atividades, principalmente 
as turísticas, que, quando bem desenvolvidas, geram reflexos nos contextos em que 
estão inseridas (AMÂNCIO-VIEIRA et al., 2012; CARLISLE et al., 2013; CINTRA et 
al., 2015; KALBASKA et al., 2017; ZACH; HILL, 2017). 
 Se a integração é necessária para unir, inovar é a premissa básica para 
competir de forma diferenciada, pois a inovação produz uma contínua mutação que 
incessantemente revoluciona as estruturas e gera reflexos em todo o contexto 
econômico (SCHUMPETER, 1954; GARCIA, 2014; SOBIROV, 2017). A inovação 
não pode somente ser caracterizada pela atuação de um único indivíduo ou uma 
única organização. Ela vincula-se a um ambiente inter-relacionado, no qual as 
inovações podem ocorrer a partir de uma rede organizacional (CUNHA et al., 2009; 
VILLAVERDE et al.,2017).  
 Esse ambiente se sustenta por meio da constituição de um aparato 
institucional que fluidifica e consolida as relações de cooperação e sustentabilidade. 
Assim, os Sistemas Inovativos – Sistemas Regionais de Inovação (SRI), Sistemas 
Setoriais de Inovação (SSI) e Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) – são de 
essencial importância para gerar ou adquirir inovações dentro do contexto em que 
estão inseridos, conforme citado por Dodgson et al. (2009) e Nascimento et al. 
(2012), inclusive nos contextos turísticos, como apontado nos estudos de Aldebert et 
al. (2011), Weidenfeld (2013) e Ribarié (2015). 
Em determinados sistemas, as ondas inovativas – que são caracterizadas pela 
inovação em uma determinada empresa ou organização e que geram fortes reflexos 
em todo o contexto em que estão inseridas – são fundamentais para propagações 
inovativas (PEREZ, 2004; NELSON, 2005; MAXWELL, 2009; ALDEBERT et al., 
2011; CAMISÓN; MIR, 2012; QUINTAL; TERRA, 2015). No entanto, essas ondas 
podem ser aceitas com maior facilidade ou não, dependendo da gestão closed ou 
open innovation dos atores de um sistema (MOREIRA et al., 2009; GUIMARÃES, 
2010; WIKHAMN; STYHRE, 2017). Parte do dinamismo de um sistema pode ser 
fruto, então, tanto de atividades internas de inovação como de incorporações de 
inovações externas (closed e open innovation), construindo uma espécie de 
simbiose entre o interno e o externo (CHESBROUGH, 2009). 
 Nos últimos anos, reflexões acerca da importância das instâncias de 
governança regional do turismo têm sido feitas visando impulsionar o 
desenvolvimento regional, assim como o desenvolvimento nacional. Fuini Labigalini 
(2014), em estudos sobre os circuitos turísticos e a governança em São Paulo, 
sugere pesquisas que verifiquem se as governanças geram desenvolvimento local e 
se as estruturas de governança servem para reforçar interesses privados e 
corporativos ou para favorecer um desenvolvimento territorial. Grechi e Lamberti 
(2015) sugerem aprofundar o diálogo sobre o tema em nível regional, e Tomio e 
Schmidt (2014), em estudo sobre as governanças turísticas na região Oeste do 
Paraná, apontam que, devido à complexidade que envolve a temática das 
governanças, a realização de novos estudos pode elucidar outros elementos e 



 

contribuir com a realidade encontrada. Nesse aspecto, o presente estudo busca 
contribuir para análise do campo teórico, vinculado às instâncias de governança 
regional do turismo, sob a ótica da inovação e dos stakeholders. As instâncias de 
governança turísticas se constituem em uma importante estratégia para o 
desenvolvimento de um sistema inovativo equilibrado, ligando intimamente os 
stakeholders, através de seus inter-relacionamentos (MTUR, 2010).  
 
2 QUADRO TEÓRICO  
 
2.1 INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAL DO TURISMO 
 
 Uma instância de governança não se efetiva unicamente por leis ou decretos; 
sua legitimidade ocorre primordialmente pela articulação interinstitucional e pela 
capacidade técnico-política das representações, as quais são fundamentais para o 
fortalecimento e a efetividade da governança (BARBARÁ et al., 2007). Assim, a 
efetivação das instâncias de governança regional do turismo demanda mudanças na 
gestão dos governos. Anunciar a descentralização, implementar normas, leis e 
decretos, além de fomentar a participação, não é o mesmo que efetivar o 
compartilhamento do poder (FERNANDES; CORIOLANO, 2015). Esse 
compartilhamento do poder vinculado às instâncias governamentais é fundamental, 
pois propõe que um determinado governo passe de paternalista e provedor a um 
governo com gestão compartilhada, agindo de forma mais liberalista e atuando 
primordialmente como regulador de um sistema. 

Diversas políticas públicas estão sendo implantadas no Brasil e no mundo 
tratando da questão das governanças como redes descentralizadas em que o 
governo e os atores locais possuem autonomia para trabalharem em conjunto para o 
bem próprio e para o desenvolvimento de determinada região. Especificamente na 
política de regionalização brasileira dentro do turismo, a governança é relacionada 
pela descentralização do poder de decisão, com base na gestão democrática, a 
partir da participação social (MTUR, 2007). As governanças também são 
consideradas temáticas que devem receber especial atenção, segundo os termos do 
“White Paper Unwto”, aprovado pela Assembleia Geral da United Nations World 
Tourism Organization em 2011 (UNWTO, 2011). Elas são um relevante meio de 
novas perspectivas com respeito à coordenação, colaboração e cooperação dos 
atores, gerando estruturas baseadas na necessidade de criar e fortalecer redes e 
coordenar os esforços de diferentes atores no turismo (DURAN, 2013). 

A governança no turismo promove cooperação entre cidadãos, empresas e 
entidades sem fins lucrativos na condução de suas ações, com o Estado assumindo 
posição relevante, mas também adequando novos atores na forma de gerir 
(FERNANDES; CORIOLANO, 2015). Assim, os sistemas produtivos locais e as 
cidades participavam de um processo comum. As decisões de inversão no sistema 
produtivo e de serviços tendem à convergência do desenvolvimento comum dos 
atores que interagem e criam novos espaços, novas soluções, novos intercâmbios e 
novas formas de relacionamentos. Também são mecanismos cujo principal recurso 
é o contato direto com os atores envolvidos em cada uma das regiões turísticas 
envolvidas, apoiando a estruturação e consolidação de produtos turísticos, além de 
fomentar a política pública de municipalização e regionalização turística, visando 
tornar a região um destino turístico de destaque (VIEIRA et al., 2011). Dessa forma, 
é preciso aprimorar as ações de inter-relacionamento entre os diversos atores 
interessados no desenvolvimento turístico de uma determinada região. Isso poderá 



 

ser alcançado com a criação de uma rede sistemática e permanente de 
relacionamentos que reúna as representações dos governos estaduais e municipais, 
das organizações empresariais do turismo e das entidades comunitárias, de 
trabalhadores e microempreendedores (BARBARÁ et al., 2007). 

Nesse aspecto, examinar os interesses e a participação dos atores em um 
processo de colaboração de uma governança é fundamental, além do fato de que 
um diálogo construtivo entre os atores permite maior envolvimento de todos (JAMAL, 
2004). Assim, um sistema de governança colaborativa dependerá de um legítimo 
reconhecimento de todos os stakeholders envolvidos e do estabelecimento básico 
da confiança entre eles, como afirmado por Robtreson (2011). Tal fator também foi 
confirmado nos estudos de Fuini Labigalini (2014), Tomio e Schmidt (2014), Grechi e 
Lamberti (2015), analisando a estrutura das instâncias e inter-relações dos atores, 
da mesma maneira que estudos como os de Wesley e Pforr (2010), Hultmann e Hall 
(2012), Pechlaner et al. (2012), Islam e Ruhanen (2017) discutiram a importância da 
regionalização para um maior desenvolvimento econômico e social, além de 
explicitarem os possíveis desafios e oportunidades para o desenvolvimento turístico 
de determinada região. 
 Desse modo, as instâncias de governança regional do turismo se tornam 
extremamente relevantes tanto no aspecto do desenvolvimento econômico nacional 
como no regional. A efetivação da governança exige mudança na forma de fazer 
política e também na forma de gestão da administração pública, envolvendo uma 
mudança na postura dos administradores públicos, dos empresários e da população 
para viabilizá-la. A ação dos grupos depende da posição dos governantes de 
aceitarem o compartilhamento de poder como modo de funcionamento da gestão 
pública. Dessa forma, obter transformações na governança ligada ao turismo requer 
mudanças mais amplas na sociedade e nos seus atores (FERNANDES; 
CORIOLANO, 2015). Essa mudança fortalece o processo democrático e pode gerar 
ações públicas mais condizentes com as expectativas dos stakeholders, além de 
gerar sistemas inovativos capazes de maior eficácia competitiva. 
 Percebe-se, então, que as instâncias de governança regional do turismo 
estão em fase de compreensão e discussão tanto no contexto teórico como no 
empírico, o que demonstra que ainda existem desafios a serem superados em busca 
do desenvolvimento do turismo regional (TOMIO; SCHMIDT, 2014). Os esforços na 
qualificação do turismo brasileiro e de políticas de empowerment dos municípios e 
de microrregiões turísticas, nas últimas décadas, apontam um avanço qualitativo e 
quantitativo no turismo nacional (TRIGO; MAZARO, 2012). Pode-se, então, afirmar 
que instâncias de governança regional do turismo, fortalecidas por meio da formação 
de parcerias e cooperação dos atores em determinados contextos regionais, são 
protagonistas do desenvolvimento turístico nacional. Elas contribuem com a 
sustentabilidade e a continuidade de forma regional de políticas implantadas 
nacionalmente (MTUR, 2009). 
 
2.2 INOVAÇÃO E SEUS CONCEITOS  
 

A inovação pode ser vista como um processo que está condicionado aos 
resultados inovadores obtidos no contexto em que uma organização está inserida, 
atuando em condições de uma concorrência dinâmica e imperfeita. Essa dinâmica 
produz uma difusão desigual das inovações, tanto pelas indústrias como pelas 
regiões nas quais estão instaladas (SCHUMPETER, 1912). As inovações 
organizacionais, inclusive as turísticas, podem formar um processo inovativo 



 

estratégico tanto em sua gestão organizacional como no envolvimento do contexto 
inserido (KALBASKA et al., 2017; ZACH; HILL, 2017). 

Assim, presume-se que em alguns casos a inovação gera ondas inovativas, 
que atingem todo o ambiente em que esteja inserida. As ondas inovativas foram 
descritas e estudadas por diversos autores, como Perez (2004), Nelson (2005), 
Maxwell (2009), Aldebert et al., (2011), Camisón e Mir (2012) e Quintal e Terra 
(2015). Nelson (2005), no seu livro “As fontes do crescimento econômico”, afirma 
que as épocas econômicas são marcadas por diferentes agrupamentos de 
tecnologia e ramos associados e que uma onda longa (impulsionada por uma 
grande expansão) é gerada toda vez que um novo conjunto de inovações passa a 
existir, ativando os investimentos e ampliando as atividades econômicas. Essas 
fases e ciclos de inovações, que ocorrem primordialmente de forma radical, rompem 
as estruturas existentes e modificam todo o contexto produtivo, social e econômico 
de que fazem parte. No início, o contexto inovativo mundial possuía ondas mais 
duradouras e com menor intensidade inovativa; com o passar do tempo, elas se 
tornaram mais rápidas e constantes e com alto grau inovativo, segundo a Natural 
Edge Project (2004) e Maxwell (2009). Essas ondas não são projetadas no vazio, 
mas reportam-se em maior ou menor intensidade a um cenário empírico, 
simbolizado pelo modelo industrial, tecnológico e de ambiente de negócios que 
distingue cada época (QUINTAL; TERRA, 2015). Percebe-se, então, que as 
inovações estão intrinsecamente ligadas ao contexto, podendo ser medidas e 
melhoradas segundo o sistema em que estejam inseridas (WALKER, 2011; 
NASCIMENTO et al., 2012).  

Nesse sentido, os sistemas inovativos demonstram sua importância e podem 
ser classificados como Sistemas Regionais de Inovação (SRI), Sistemas Setoriais de 
Inovação (SSI) e Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) (DODGSON et al., 2009; 
NASCIMENTO et al., 2012). Os Sistemas Regionais de Inovação estão vinculados a 
uma região que se destaca por ser uma imponente fonte inovadora com um entorno 
regional, que normalmente possui toda uma estrutura apta e com alto potencial 
inovativo e que influencia e desenvolve toda uma cadeia regional, como as regiões 
do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e Sophia Antípolis, na França, redutos de 
grandes inovações tecnológicas (SAXENIAN, 1994; CASTELLS, 2003; 
WEIDENFELD, 2013). Da mesma forma, os Sistemas Setoriais Inovativos são fortes 
influenciadores do crescimento econômico e muitas vezes possuem maior 
expressividade e influência do que alguns sistemas nacionais (pois muitos setores 
são supranacionais). Os mais relevantes podem ser apontados como as indústrias 
de tecnologia da informação (TI) e a biotecnologia (MALERBA, 2002; DODGSON et 
al., 2009). Já os Sistemas Nacionais de Inovação são observados com o 
envolvimento de toda a nação e de diversas instituições, sendo as políticas públicas 
os elos vinculantes desse contexto, com extrema relevância para impulsionar o 
desenvolvimento e a inovação (NELSON; WINTER 2000; ARIENTI, 2003; 
FREEMAN, 2004; NELSON, 2006).  

Em países onde o sistema de inovação encontra-se estruturado, as 
parcerias para geração de inovação são constantes, autônomas, históricas e 
eficientes. Portanto, determinam o sucesso e avanço de tais países, ao contrário dos 
países pouco estruturados. As políticas públicas de inovação também geram 
reflexos institucionais, podendo alterar suas estruturas de desenvolvimento 
internamente e externamente por meio da difusão desigual de inovações entre as 
empresas e regiões (SMITH, 2000; LEE; VON TUNZELMANN, 2005). 

Tão fundamental quanto um sistema inovativo eficaz, uma gestão inovativa 



 

pode definir o melhor posicionamento estratégico institucional. A closed innovation é 
conhecida como o modelo tradicional de gestão e tem como características o 
sistema basicamente fechado de inovação. De acordo com a mentalidade “clássica”, 
essas estruturas possuem tecnologias estratégicas em que as instituições guardam 
da melhor forma possível os seus conhecimentos para que não sejam 
disponibilizados a terceiros (MOREIRA et al., 2009; CHESBROUGH, 2009). Em 
contrapartida, a open innovation diz respeito à interação entre organismos 
empresariais e individuais em busca do aumento da competitividade por meio do 
desenvolvimento de estruturas inovativas abertas e únicas (WINCENT et al., 2009; 
WIKHAMN; STYHRE, 2017). Devido às mudanças tecnológicas, sociais, 
econômicas, ambientais e legais que vêm ocorrendo nos sistemas 
macroeconômicos, a open innovation pode se adaptar ao ambiente externo mais 
facilmente e, assim, estar ciente das atuais situações do mercado. Esse modelo de 
inovação tem se mostrado uma alternativa de grande potencial frente às práticas 
tradicionais de gestão da inovação (CHESBROUGH, 2009; GUIMARAES et al., 
2010). A open innovation não se opõe à closed innovation, mas a complementa. 
Mesmo em um modelo aberto, um processo de inovação prevê que existam 
caminhos internos dentro da empresa para o desenvolvimento de tecnologias e 
produtos. Sendo assim, uma correta gestão inovativa deve observar a relação de 
fornecimento de inovações do mercado, se os recursos são achados com facilidade, 
se é mais viável desenvolver internamente, se existem questões técnicas e legais 
que podem influenciar a inovação organizacional, entre outros aspectos (WALKER, 
2011). 

A correta gestão inovativa é um paradigma que assume que as organizações 
podem e devem usar caminhos inovativos internos e externos para alcançar o 
mercado (CHESBROUGH, 2009). Tanto no modelo fechado quanto no aberto, as 
ferramentas para promover mudanças inovativas são a comunicação clara e 
estruturada, alinhada a mecanismos, métricas, ferramentas e ações que promovam 
as características inovadoras presentes e necessárias (GRIMSTAD; BURGESS, 
2014). A gestão inovativa adequada ainda é uma atividade negligenciada por muitas 
organizações, embora se reconheça o seu aspecto fundamental para garantir que os 
esforços inovativos gerem resultados.  
 
2.3 INOVAÇÃO EM SERVIÇOS – APLICAÇÃO AO TURISMO 
 

O reconhecimento da importância de inovações na área de serviços, 
especificamente no turismo, aliado aos poderes governamentais atentos ao 
mercado, entende que a inovação é necessária para um maior poder competitivo 
dos trades/destinos turísticos. O turismo é um dos principais campos que podem 
determinar uma competitividade intensiva entre os países (DEMAJOROVIC et al., 
2011). Cada estado deve promover os seus valores, cultura e história, tomando em 
consideração um fator importante, capaz de distinguir um país de outro: a inovação 
(ALBU, 2015). As empresas de turismo funcionam em um setor competitivo, no qual 
a inovação muitas vezes é condição da sobrevivência e pode caracterizar o 
desempenho organizacional competitivo superior, sendo o diferencial da dinâmica e 
da evolução organizacionais (SUNDBO et al., 2007; WALKER, 2011). Assim, para 
que haja um setor turístico competitivo, a inovação é peça fundamental desse 
contexto (RIBEIRO; CORREA 2014; JANOSZKA; KOPERA, 2014; SACRAMENTO; 
TEIXEIRA, 2015).  



 

Desse modo, os problemas inovativos no turismo dizem respeito ao ambiente 
do qual faz parte, podendo ser bem-sucedido ou não dependendo das dimensões da 
organização, dos estímulos ou das barreiras inovativas e de seus inter-
relacionamentos (VILLAVERDE et al., 2017). Os mecanismos de interações, tanto 
dentro das empresas como fora delas, são importantes propulsores inovativos; 
atores devem ser identificados, assim como envolvidos nos processos de interações 
ou não do mercado inovativo (MALERBA, 2002; DEMAJOROVIC et al., 2011). 
 O desenvolvimento turístico também pode ser influenciado por tecnologias do 
sistema, infraestrutura disponível, regulamentação do trade e pelo sistema 
propriamente dito, sendo essas forças formas convergentes, que atuam e transferem 
conhecimento para os meios turísticos (HJALAGER, 2002; HJALAGER, 2010). 
Nesse aspecto, estudos nacionais, como os de Trigo e Mazaro (2012), Cane et al. 
(2013), Ribeiro e Correa (2014) e Sacramento e Teixeira (2015), assim como 
estudos internacionais, como Aldebert et al., (2011), Demajorovic et al., (2011), 
Weidenfeld (2013), Janoszka e Kopera (2014) e Lee et al., (2016), observam a 
importância de questões vinculadas à inovação e ao sistema em que o turismo está 
inserido. 

Dependendo da estratégia adotada, a organização turística deve direcionar 
seus esforços, gerando ou não ligações e competências com o contexto conforme 
decisões da gestão inovativa. Assim, a inovação na perspectiva do turismo tende a 
estar adaptada ao seu contexto, e a inovação organizacional pode ter diferenciações 
quanto à capacidade de absorver novas informações, ao perfil de competências de 
empregados e gerentes, ao tamanho da empresa, à divisão interna de rotinas e 
trabalho e à adaptação e disseminação do conhecimento (MARENGO, 1996; 
DEMAJOROVIC et al., 2011; LEE et al., 2016; ISLAM; RUHANEN, 2017).  

A estratégia brasileira de estruturação para a competição do turismo, a partir 
da capacitação e delegação da gestão para instâncias de governança regional e 
local, demonstra acertada forma de transferência de tecnologias, conhecimentos e 
de poder aos destinos, favorecendo o controle sobre o processo de desenvolvimento 
turístico e permitindo a potencialização dos recursos e atrativos próprios de cada 
local ou região, através da integração de seus atores (TRIGO; MAZARO, 2012; 
SOBIROV, 2017; ISLAM; RUHANEN, 2017).  
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com este ensaio teórico, pretendeu-se analisar as instâncias de governança 
regional do turismo sob a ótica da inovação, verificando a importância e a 
multidisciplinariedade das duas temáticas. Tal fato ajuda a fornecer uma 
compreensão detalhada e mais clara do papel do turismo em países 
economicamente menos desenvolvidos (CARLISLE et al., 2013).  
 Com o breve recorte feito no referencial teórico, pode-se apontar que as 
instâncias de governança regional do turismo dependem fundamentalmente dos 
stakeholders (associações, universidades, atores políticos, entre outros) para 
existirem e que a inovação (principalmente vinculada a sistemas, ondas e gestão 
inovativa) é o vínculo que pode impulsionar o sucesso ou o fracasso de determinada 
governança turística.  
 Percebe-se neste ensaio que o papel do Estado é decisivo como fomentador 
tanto das políticas de governanças como das políticas de inovações em uma 
determinada nação, setor ou região. Porém, a integração é fundamental para a 
efetivação das governanças. Desse modo, o desenvolvimento das instâncias de 



 

governança regional do turismo, apoiadas pelos governantes e vinculadas a 
sistemas inovativos, não pode ser considerado apenas um mecanismo de busca de 
novas soluções para problemas antigos, mas deve ser visto como um elemento 
estratégico de gestão pública, na busca de oportunidades e novos modelos de 
negócios que possibilitem o alcance de diferenciais competitivos no mercado, 
especificamente no turístico. 
 Os possíveis desdobramentos do estudo podem ser relacionados com o 
empirismo da aplicação da temática vinculada ao estudo apresentado. Ressalta-se, 
ainda, o possível desdobramento de análises empíricas vinculadas às instâncias de 
governança regional do turismo tanto em nível estadual como nacional.  
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Resumo 
 
Da necessidade identificada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) no sentido de alicerçar seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quinquênio 2015-2019, em uma base 
informacional definida como estratégica para os fins institucionais, a Diretoria de 
Gestão do Conhecimento, vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, 
concebeu o projeto SIM (Síntese Informativa das Microrregiões). O projeto 
caracteriza-se pelo mapeamento de dados, informações e indicadores 
externalizados por meio de tabelas e gráficos, resultando em um diagnóstico dos 
cenários demográfico, econômico, de emprego e de educação de cada microrregião 
do estado de Santa Catarina onde, na época, havia campus do IFSC instalado. O 
presente artigo tem por objetivo analisar o referido case, considerando a base 
informacional disponibilizada como conhecimento estratégico que subsidia e 
qualifica os processos de gestão do conhecimento e de planejamento institucional 
do IFSC. A metodologia aplicada foi a de pesquisa exploratória, do tipo qualitativa, 
realizada a partir da pesquisa bibliográfica em conjunto com o estudo de caso, da 
qual se extrai como resultados a justificação e validação da SIM como base 
informacional estratégica aos processos de gerenciamento e tomada de decisão do 
IFSC, mormente de planejamento estratégico. 
 
Palavras-chave: Planejamento estratégico. Diagnóstico. Cenário prospectivo. Base 
informacional. Gestão do conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O contexto político, econômico e social vivenciado por este país 
hodiernamente teve impacto significativo no gerenciamento das instituições públicas. 
O enfoque nos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, como máximas da administração pública, a partir da 
vigência da Carta Magna de 1988, em termos gerais, tem requerido uma 
apropriação dos conceitos e a aplicação efetiva das ferramentas de gestão. 
 É o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC). Entidade autárquica federal, com destaque em nível de estado e 
país na oferta de educação profissional, científica e tecnológica, composta por 22 
campus e um Centro de Referência em Formação e Educação a Distância, 
vinculados a uma Reitoria, vivencia um período intenso de aprimoramento dos 
processos institucionais. 
 Caracterizado por sua estrutura pluricurricular, multicampi e de gestão em 
rede, sustentável e participativa, o IFSC observou um desafio significativo com a 
publicação da Lei nº 11.195/2005 (advento da interiorização e expansão da 
educação profissional e tecnológica no país). Em consequência, houve uma 
ampliação exponencial de sua estrutura, em um reduzido período, num processo 
ainda não concluído, que requereu a construção de uma nova identidade 
institucional, além de uma nova maneira de gerir uma instituição em crescimento. 
 Nesse sentido, na ocasião do desenvolvimento de seu planejamento 
estratégico para o quinquênio 2015-2019 (PDI – Plano de Desenvolvimento 
Institucional), foi identificada a necessidade de pautar os objetivos, metas e 
iniciativas em um conjunto de dados, informações e indicadores com valor 
estratégico. Esse conjunto, tipificado como conhecimento estratégico, se justifica 
frente ao processo de planejamento da instituição, por conferir vantagem competitiva 
e de sustentabilidade para o alcance dos grandes objetivos e finalidades do IFSC. 
 Partindo desses pressupostos, concebeu-se a SIM (Síntese Informativa das 
Microrregiões), com vistas à sistematização de uma base informacional relevante, 
mormente para a prospecção da oferta formativa dos campi do IFSC. Em um 
segundo momento, o projeto passou a ser observado como ferramenta de 
qualificação do macroprocesso de planejamento estratégico institucional. 
 Dessa forma, este trabalho propõe-se a examinar a hipótese de a SIM, na 
qualidade de base informacional qualificada, constituir-se em conhecimento 
estratégico institucional, além de averiguar, em consequência, a aplicabilidade dos 
princípios da gestão do conhecimento estratégico no aprimoramento dos processos 
de gestão e de planejamento institucional. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A FUNÇÃO PLANEJAMENTO NO ESTADO 
  

A dicotomia firmada entre as funções de planejamento governamental e de 
gestão pública, nas últimas décadas, impactou negativamente o processo de 
desenvolvimento do país. A partir de 2003, porém, impulsionada por vários fatores, 
começa a ser colocada em prática a reconciliação entre tais funções do Estado na 
promoção do desenvolvimento nacional (CARDOSO JR.; GARCIA, 2013). 
 Destaca-se o trecho a seguir, que explicita em detalhe esse contexto: 

 



 

[...] necessidade de se conectarem – analítica e politicamente – as 
dimensões do planejamento governamental e da gestão pública, para fins 
tanto de se compreender e melhor qualificar o debate em curso, como para 
sugerir caminhos para a reconstrução do Estado rumo ao desenvolvimento. 
Trata-se aqui de reconstituir, de maneira sucinta, a trajetória do binômio 
planejamento e gestão no Brasil, evidenciando, grosso modo, um longo ciclo 
composto por três grandes fases da função planejamento estatal, também 
aplicável, em linhas gerais, ao restante da América Latina, a saber: auge 
(décadas de 1940 a 1970); declínio (décadas de 1980 e 1990); e retomada 
(primeira década do século XXI), conforme sugestões de Lafer (1970), 
Bielschowsky (1998), Kon (1999) e Cardoso Jr. (2011) (CARDOSO JR., 
2013, p. 29-30 apud CARDOSO JR.; GARCIA, 2013). 
 

 Afinal, se planejamento governamental e gestão pública são instâncias 
lógicas de mediação prática entre Estado e desenvolvimento, torna-se relevante 
ressignificar e requalificar os termos pelos quais, atualmente, devem ser redefinidos 
o conceito e a prática do planejamento público governamental. Em ambos os casos, 
salienta-se a necessidade de buscar equilíbrio maior entre os mecanismos de 
controle das políticas e dos gastos públicos, de um lado, e os mecanismos 
propriamente ditos de planejamento, implementação e gestão dessas políticas, de 
outro (CARDOSO JR.; GARCIA, 2013). 
 Como bem estabelecido na Agenda Comum de Gestão Pública União-
Estados (2013), o papel da administração pública brasileira é realizar o modelo de 
Estado democrático, escolhido pelo povo e consignado na Constituição Federal, 
promovendo o desenvolvimento socioeconômico com democracia e redução da 
desigualdade. Para isso, é necessário investir em novos modelos de organização da 
administração pública que favoreçam a ação mais ágil, coordenada e efetiva. 
 
2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 
 Gestão do conhecimento é o processo pelo qual uma organização, de forma 
consciente e sistemática, coleta, cria, organiza, compartilha e quantifica seu acervo 
de conhecimentos para atingir seus objetivos estratégicos. Essas atividades 
dependem da combinação de política de gestão de pessoas às estruturas e culturas 
organizacionais e tecnologias adequadas (HERNANDES et al., 2000). 
 Para Alvarenga Neto (2008), a gestão do conhecimento incorpora conceitos 
da ciência da informação, administração e ciência da computação. No âmbito da 
gestão pública, a gestão do conhecimento pode ser compreendida como o conjunto 
de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de incrementar as 
habilidades dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e 
compartilhar informações e conhecimentos estratégicos que podem facilitar a 
tomada de decisão e a inovação, para a gestão de políticas públicas e para a 
inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo (COMITÊ EXECUTIVO 
DO GOVERNO ELETRÔNICO, 2004). Pensar a gestão do conhecimento na 
administração pública é pensar prioritariamente nos benefícios que ela pode trazer 
ao cidadão (FRESNEDA et al., 2009). 
 O conhecimento estratégico pode ser definido como um tipo de conhecimento 
organizacional que abarca saberes relacionados ao planejamento, à descrição, ao 
impacto, à predição, à avaliação e à geração de estratégias, sendo formado por uma 
vertente explícita – as informações estratégicas e as de acompanhamento – e uma 
tácita – o conhecimento acumulado por estrategistas e decisores nos processos de 
formulação e decisão estratégicas (MIRANDA, 2004). 



 

 Sobre a vantagem proporcionada pelo conhecimento, Davenport e Prusak 
(1998) a denominam de vantagem sustentável, porque gera retornos crescentes. 
Segundo esses autores, o conhecimento é mais profundo e rico do que dados e 
informações, porque, quando aplicado para apoiar decisões, considerando melhorias 
no desempenho e ou no resultado da organização, ele é inteligência, constituindo-se 
em uma vantagem competitiva estratégica. 
 Na gestão do conhecimento estratégico, o foco da motivação está na ação do 
planejamento estratégico, envolvendo o estabelecimento de objetivos e metas 
voltados para a estratégia organizacional. Fazer a gestão desse conhecimento 
estratégico torna-se importante para o processo de planejamento estratégico, uma 
vez que esse conhecimento pode ser transferido, disseminado e utilizado 
ciclicamente na organização (FUGIHARA, 2009). 
 
2.3 DIAGNÓSTICOS PROSPECTIVOS E O CONHECIMENTO ESTRATÉGICO 
ORGANIZACIONAL 
 
 O modelo da organização do conhecimento delineado por Choo (2003) 
propõe um framework de conhecimento organizacional, de maneira a evidenciar 
como as organizações podem se tornar um melhor sistema de processamento de 
informação. Nesse modelo, o conhecimento organizacional emerge quando os três 
modos de usar a informação – construção de sentido, criação de conhecimento e 
tomada de decisão – se conectam para constituir uma rede maior de processos, os 
quais geram significado, aprendizado e ações de forma contínua. 
 Em termos gerenciais, o processo está relacionado com práticas de 
monitoração ambiental ou inteligência competitiva. Schwartz (2000) entende que os 
cenários podem ser considerados plataformas para conversações estratégicas que 
levam à aprendizagem organizacional a respeito de decisões-chave e prioridades. 
 Note-se que a prospecção de cenários está fortemente relacionada à 
monitoração ambiental e à inteligência competitiva. Compreende-se como processo 
permanente de monitoramento das relações de uma organização com o seu meio 
ambiente, visando à identificação dos sinais que decorrem dessa relação e à 
transformação deles em informações apropriadas ao processo decisório, com o 
objetivo de subsidiar suas ações estratégicas. 
 Davenport e Prusak (1998) destacam que a gestão do conhecimento nas 
organizações deve atender, dentre outros, à criação de um repositório constituído de 
conhecimento externo, utilizando, por exemplo, os conceitos e ferramentas de 
inteligência competitiva; o conhecimento interno estruturado e conhecimento interno 
informal; a manutenção do foco no conhecimento e não no dado ou na informação. 
 
2.4 CONHECIMENTO ESTRATÉGICO APLICADO AO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
 Planejar como o cálculo que precede e preside a ação; que dispõe o 
conhecimento e a informação a serviço da decisão sobre como, com quem, onde e 
quando agir para realizar os objetivos maiores do plano: assim leciona Matus (1993), 
para quem é necessário ter condições de se fazer uma aposta fundamentada no 
momento de agir. O autor compreende o planejamento como um processo 
incessante e contínuo, no qual constantemente, em cada nova situação criada pelo 
agir anterior, se repetem o cálculo, a ação, a avaliação de resultados e a correção 
de rumos. 



 

 No âmbito do planejamento político governamental, cabe tecer um paralelo 
com Cardoso Jr. (2013), que destaca como uma das diretrizes importantes para a 
ressignificação dotar a função planejamento de fortes conteúdos prospectivos e 
propositivos, ou seja, fundamentalmente dotar o planejamento de instrumentos e 
técnicas de apreensão e interpretação de cenários e tendências, e, 
simultaneamente, de teor propositivo para reorientar e redirecionar, quando 
pertinente, as políticas, os programas e as ações de governo (CARDOSO JR., 2013, 
p. 44 apud CARDOSO JR.; GARCIA, 2013).  
 Por outro lado, o Ministério do Planejamento (2014) afirma que é fundamental 
a produção e utilização de informações de qualidade com vistas a subsidiar o 
planejamento e a gestão das políticas públicas de forma a orientar as intervenções 
capazes de promover a alocação equânime, integrada e eficiente dos recursos.  
 Atualmente, entre as abordagens utilizadas pelas organizações para o 
desenvolvimento do planejamento estratégico, merece destaque o BSC, ou 
Balanced Scorecard, originado dos trabalhos de Robert Kaplan e David Norton no 
início da década de 1990. Trata-se de um sistema de avaliação de desempenho que 
coloca a estratégia no centro do processo de gestão. O BSC possibilita traduzir a 
missão, a visão e o plano estratégico organizacional em um conjunto de indicadores 
de desempenho estruturados em uma relação de causa e efeito, distribuídos em 
distintas perspectivas, que serve de base para um sistema de medição e gestão 
estratégica, possibilitando a implantação, o acompanhamento e a avaliação das 
estratégias organizacionais (KAPLAN; NORTON, 1997). 
 Tradicionalmente, o BSC organiza o desempenho organizacional em quatro 
perspectivas, a saber: financeira, dos clientes, dos processos internos e do 
aprendizado e crescimento. Cabe destacar que um dos grandes diferenciais do BSC 
é a ampliação do foco, possibilitando a avaliação do desempenho organizacional 
para além da dimensão financeira. Essa necessidade é corroborada por Hernandez 
et al. (2000), quando afirmam que no BSC diversos vetores de desempenho 
organizacional devem ser reunidos de modo alinhado com a estratégia corporativa, 
gerando um conjunto de indicadores que extrapolam as formas tradicionais de 
medida de desempenho, particularmente o enfoque em medidas financeiras. 
 Dado o exposto, independentemente da abordagem adotada de construção 
do planejamento estratégico por uma dada organização e do certo ceticismo que 
ronda a apropriação de metodologias de planejamento por parte de organizações 
educacionais e públicas, há que se promover o fortalecimento da função 
planejamento como essencial à gestão e ao processo decisório. 
 
3 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 
3.1 A APLICABILIDADE DA SIM COMO BASE INFORMACIONAL ESTRATÉGICA 
AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO IFSC 
 
 A Síntese Informativa das Microrregiões foi concebida, inicialmente, para 
constituir-se em um mapeamento de dados, informações e indicadores para 
prospecção da oferta formativa do IFSC, considerando o quinquênio 2015-2019. O 
escopo do projeto se direcionava à disponibilização de uma base informacional 
específica de suporte à definição e reestruturação da oferta de cursos e vagas. 
 A construção do novo PDI foi o marco para que fosse idealizado o projeto 
SIM. O PDI, um dos mais importantes macroprocessos do IFSC, pode ser definido 
como um instrumento de planejamento e gestão que considera os elementos 



 

identitários da instituição para o estabelecimento de objetivos estratégicos, 
indicadores, metas e iniciativas estratégicas para um horizonte de cinco anos (IFSC, 
2014). Como instituição de ensino superior, o PDI é requisito imprescindível para o 
reconhecimento e a avaliação de cursos superiores. 
 Essa necessidade está relacionada à previsão normativa do Decreto nº 5.773, 
de 9/5/2006, que dispõe acerca dos elementos obrigatórios mínimos do plano de 
desenvolvimento institucional – in verbis:  
 

Art. 16. O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo 
menos, os seguintes elementos:  
I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem 
como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso;  
II - projeto pedagógico da instituição;  
III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada 
um de seus cursos;  
IV - organização didático-pedagógica da instituição;  
V - perfil do corpo docente;  
VI - organização administrativa da instituição;  
VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas;  
VIII - oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de apoio 
presencial;  
IX - oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e  
X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 

  

A ideia do projeto SIM era disponibilizar ao processo de planejamento e de 
tomada de decisão uma base informacional alinhada aos cenários e às demandas 
sociais, locais e regionais, que conferisse apoio e ferramenta ao desafio da 
efetividade da oferta formativa dos campi. Tal intento tinha por pressupostos os 
objetivos e as finalidades institucionais previstas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, 
mormente o artigo 6º e seus nove incisos, vislumbrados como norteadores para os 
fins que devem ser buscados pela instituição a título de resultados. 
 De acordo com a norma referida, que, dentre outras disposições, institui a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos 
Federais, são finalidades do IFSC, em especial, ofertar educação profissional e 
tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, formando e qualificando 
cidadãos para a atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase 
no desenvolvimento local, regional e nacional (artigo 6º, I); e orientar a oferta 
formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, 
sociais e culturais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural (artigo 6º, IV). 
 No tocante à metodologia aplicada, o trabalho de pesquisa documental 
realizado pelo Observatório do Mundo do Trabalho, do Instituto Federal de Goiás, e 
junto a renomadas instituições de pesquisa, a exemplo do IBGE, serviu de referência 
para o desenvolvimento do projeto SIM. A metodologia aplicada confere acesso 
simplificado a uma base informacional fidedigna, minimizando estratégias 
institucionais para a realização das próprias pesquisas. Registre-se que o Censo 
IBGE 2010 “[...] se constitui na base sobre a qual deverá se assentar todo o 
planejamento público e privado da próxima década” (IBGE, 2010). 
 No projeto, estruturou-se a pesquisa sobre quatro pilares básicos – 
demografia, economia, emprego e educação – em cada uma das microrregiões de 
Santa Catarina e seus respectivos municípios, delimitação geográfica que observou 
a classificação proposta pelo IBGE, pela qual o estado de Santa Catarina é 
constituído de 20 microrregiões. Modelada sob a forma de catálogo, a SIM de cada 



 

microrregião apresenta um total de 20 tabelas e 7 gráficos, sendo socializada 
posteriormente em um banco de dados específico no sítio da intranet institucional. 
 A proposta da dimensão demográfica se pautava no desenho populacional da 
microrregião, buscando a compreensão, em linhas gerais, das características do 
público estratégico do campus para, especialmente, direcionar a oferta formativa a 
uma população identificada e delimitada. Nessa esteira, os dados foram 
categorizados, sob a perspectiva do quantitativo de pessoas residentes em cada 
município e na microrregião, em gênero, idade, cor ou raça, renda e Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 
 Por sua vez, o aspecto econômico detinha-se em dados, informações e 
indicadores para compreensão das dinâmicas e das potencialidades da economia da 
microrregião, justificando-se pelo preconizado nas finalidades institucionais do IFSC. 
A pesquisa considerava o PIB, o PIB per capita, o valor adicionado por setor, a 
participação dos setores no valor adicionado bruto e os arranjos produtivos locais. 
 Já o campo da pesquisa voltado à empregabilidade na microrregião tinha por 
objetivo precípuo verificar a observância da intenção prevista na Lei nº 11.892/2008, 
no sentido de que a oferta formativa dos institutos federais qualifique os cidadãos 
para atuar profissionalmente nos diversos setores da economia. Para tanto, foram 
pesquisados os percentuais de pessoas ocupadas e desocupadas, a participação 
dos setores na oferta de emprego, os quantitativos de empregos formais e os 
empregos com mais estoques, além dos totais de empresas por município da 
microrregião e aquelas com maior destaque econômico. 
 O último aspecto da pesquisa, notadamente o de maior valor estratégico para 
os fins inicialmente previstos para a SIM, referente aos dados e indicadores 
educacionais, tinha por escopo proporcionar uma base informacional da 
escolaridade da população da microrregião e do que existia em termos de oferta de 
ensino, para a definição dos cursos mais adequados às peculiaridades identificadas. 
Isso foi possível a partir da pesquisa dos seguintes dados: nível de instrução das 
pessoas, matrículas na educação básica e no ensino superior, taxa de 
analfabetismo, matrículas no ensino fundamental e no ensino médio por série, 
instituições de ensino superior da microrregião e sua oferta (pública e privada) e, 
destaca-se, a relação de cursos técnicos ofertados e a cidade de procedência dos 
alunos matriculados no campus. 
 Realizada a pesquisa e sistematização desse conhecimento estratégico em 
bases informacionais direcionadas a cada microrregião catarinense, o projeto 
passou a um estágio de inserção nas práticas institucionais. À medida que suas 
concepções e propostas internalizam-se na cultura organizacional do IFSC, a SIM 
consolida-se gradativamente como fonte de conhecimento estratégico ao processo 
de gestão, mormente ao planejamento estratégico institucional. 
 Tem-se, assim, que os dados, informações e conhecimentos disponibilizados 
possibilitam também a qualificação da etapa de diagnóstico institucional, etapa esta 
imprescindível para subsidiar o processo de planejamento, tanto em nível 
estratégico quanto tático e operacional. 
 
4 METODOLOGIA 
 
 A proposta metodológica deste trabalho se direcionou à identificação de 
formas de validar ou negar a hipótese suscitada na pesquisa, que se concentra na 
possibilidade de a SIM se constituir em uma base informacional viabilizadora de 
conhecimento estratégico para o planejamento de longo prazo do IFSC. 



 

 Em conformidade com os tipos de pesquisa de Gil (2008), a pesquisa 
exploratória, do tipo qualitativa, foi desenvolvida a partir da adoção de dois 
procedimentos: a pesquisa bibliográfica, para revisão da literatura existente, 
especialmente no tocante às temáticas de gestão do conhecimento, gestão do 
conhecimento estratégico e planejamento estratégico, e o estudo de caso, da 
aplicação da SIM no IFSC. 
 Em outras palavras, o problema de pesquisa aventado e investigado pelas 
autoras deste trabalho requeria o exame aprofundado do case, adicionado à 
compreensão teórica da hipótese. Para tanto, houve o estudo da metodologia 
aplicada na concepção e desenvolvimento da SIM e de sua relação com o processo 
de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional, seguido do exame da 
proposta doutrinária para as práticas de gestão do conhecimento estratégico 
aplicado ao planejamento estratégico. 
 
5 RESULTADOS 
 
 A título de resultados alcançados, a partir da aplicação conjugada do estudo 
de caso com a pesquisa bibliográfica, verificou-se que o diagnóstico das dimensões 
demográfica, econômica, de emprego e de educação de determinada microrregião 
do estado de Santa Catarina, intitulado SIM (Síntese Informativa das Microrregiões), 
passa a ser, gradativamente, incorporado pela cultura organizacional do IFSC como 
conhecimento valioso e norteador dos processos institucionais, especialmente de 
planejamento estratégico. 
 Identifica-se a natureza fidedigna, pertinente e contemporânea dos dados, 
informações e indicadores sistematizados na SIM, diante da credibilidade das fontes 
em que foram disponibilizados, da relação direta com as finalidades institucionais 
previstas na Lei nº 11.892/2008, bem como da intencionalidade por parte dos 
gestores de revisão periódica dos dados coletados. 
 Nessa esteira, a SIM possibilita uma percepção aprofundada dos cenários 
interno e externos à organização, a partir de uma base informacional qualificada, 
imprescindível ao subsídio do processo de planejamento, tanto no nível estratégico 
quanto no tático e operacional. Proporciona informações ao desenvolvimento da sua 
estratégia, traduzida em objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas. 
 As bases informacionais disponibilizadas para contextualizar as microrregiões 
catarinenses consolidam-se como diferencial na tomada de decisão, tanto no 
tocante ao processo de prospecção da oferta formativa quanto como vantagem 
competitiva. 
 Na perspectiva do PDI 2015-2019, para o qual foi inicialmente concebida, 
constatou-se a validade da SIM como ferramenta estratégica à prospecção e revisão 
da oferta formativa, por conferir vantagem competitiva ao mapear o contexto de 
inserção e atuação local e regional do campus, além de sistematizar dados que 
demonstram uma realidade interna importante, como a procedência dos alunos. 
Observou-se que seu viés estratégico torna-se fundamental ao processo de 
planejamento institucional, o qual, por sua natureza cíclica, requer informações que 
expressem múltiplos cenários em suas variadas perspectivas e tendências. 
 Por fim, é possível verificar na gênese e no desenvolvimento do projeto SIM, 
a título de resultados, estreita relação com algumas das práticas e objetivos da 
administração e gestão pública: benchmarking interno e externo; identificação de 
fontes e redes de experts; mapeamento e estruturação de dados, informações e 
conhecimentos para melhoria do desempenho e alcance das finalidades 



 

estratégicas; contextualização da informação e do conhecimento; sintetização e 
compartilhamento do conhecimento; prospecção de cenários; agregação do 
conhecimento em processos críticos; otimização do processo de tomada de decisão 
e criação e compartilhamento de novos conhecimentos, subsidiando a 
aprendizagem organizacional, a inovação e a sustentabilidade. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Da revisão de literatura realizada, coadunada com o case da SIM, é possível 
concluir que o uso de bases informacionais em instituições públicas pode constituir-
se em conhecimento relevante e norteador em nível de processos intensivos de 
conhecimento, a exemplo do planejamento estratégico, e que, ainda, a SIM constitui-
se em valiosa ferramenta voltada à geração e disseminação de conhecimento 
estratégico institucional, bem como à inovação. 
 O mapeamento do estado catarinense, sob as perspectivas demográfica, 
econômica, de emprego e educação, para composição da SIM tem contribuído tanto 
à tomada de decisão eficiente, no que diz respeito à prospecção e revisão da oferta 
formativa do IFSC, quanto à melhoria dos processos organizacionais, em especial 
de planejar-se. 
 Destaca-se que as informações sistematizadas comportam uma quantidade 
significativa de recursos ao planejamento e à execução dos processos e projetos 
institucionais. Ainda que não sintetize todas as informações estratégicas aos 
interesses do IFSC, apresenta-se como conhecimento valioso aos diferentes atores 
institucionais no exercício de suas funções. 
 Como todo plano, é necessário o acompanhamento e avaliação sistemáticos 
da SIM, processo que pode implicar atualizações visando ao realinhamento aos 
contextos interno e externo. A atualização periódica da SIM e a análise qualificada 
da base informacional podem possibilitar, em um primeiro momento, a verificação da 
aderência das ofertas propostas ao cenário diagnosticado; em outra perspectiva, a 
disponibilização de informações estratégicas ao IFSC em sua atuação perante os 
demais agentes atuantes na esfera da educação. 
 Em complemento, vislumbra-se a SIM como ferramenta essencial para 
construção do mapa do conhecimento institucional e de uma base informacional 
alinhados à estratégia e, quiçá, à concepção de outro projeto inovador no IFSC, 
direcionado à estruturação de um Observatório do Mundo do Trabalho. 
 Registre-se, ainda, que o que torna o conhecimento valioso para a instituição 
é, em última instância, a capacidade de tornar melhores as decisões e medidas a 
partir dele. Porém, conforme pontuado por Davenport e Prusak (2003), tentar 
vincular conhecimento ao processo decisório não é tarefa fácil, pois questões como 
política e cultura organizacional podem impactar fortemente a tomada de decisão. 
 Nessa vertente, em que pese a necessidade de disponibilização de dados, 
informações e conhecimento, por meio de relatórios e sistemas de informação, 
entende-se que, para que seja possível a análise sobre a evolução da performance 
institucional, faz-se especial destaque à continuidade do desenvolvimento de 
competência institucional voltada à capacidade analítica. É por meio de análises 
críticas e fundamentadas que se aprimora o ciclo de planejamento e gestão, 
possibilitando a correção da trajetória, em prol do alcance das finalidades 
institucionais e do atendimento às demandas sociais e políticas públicas delineadas. 
 Por fim, destaca-se que o aspecto multidisciplinar da equipe que desenvolveu 
o projeto SIM, bem como a coordenação de profissional vinculada ao campo da 



 

administração e gestão pública, foram fatores que contribuíram para o êxito do 
projeto. Em paralelo merece destaque também a abertura da instituição para o 
desenvolvimento de projetos inovadores, voltados à melhoria do seu desempenho e 
do atendimento às demandas da sociedade. 
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