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Resumo

Esse relato técnico busca verificar se o mapa estratégico, com base nos conceitos de Kaplan e Norton (2004), contribui para que a
missão e a visão da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM sejam atingidas. Para a realização deste estudo optou-
se pela análise documental de dados públicos do município, versus aos fundamentos teóricos. Como resultado deste estudo evidenciou-
se que a CGM do RJ elaborou um mapa estratégico com elementos adequados e suficientes para que a missão desse órgão da gestão
pública fosse efetivamente atingida, entretanto, apesar da implantação de várias iniciativas ligadas à melhoria dos processos internos,
ela não estabeleceu as iniciativas estratégicas relacionadas aos objetivos estratégicos com maior potencial de contribuição do
cumprimento de sua missão e visão. Entretanto, demonstrou-se o potencial do BSC como uma ferramenta de transparência nas
Organizações Públicas quanto a efetiva implementação do Planejamento Estratégico, representado no Mapa Estratégico. Dessa forma,
recomenda-se o uso do Mapa Estratégico como ferramenta que contribui para a evidenciação e o cumprimento da missão de
organismos ligados à gestão pública
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Resumo 

 

Esse relato técnico busca verificar se o mapa estratégico, com base nos conceitos de Kaplan e 

Norton (2004), contribui para que a missão e a visão da Controladoria Geral do Município do 

Rio de Janeiro - CGM sejam atingidas. Para a realização deste estudo optou-se pela análise 

documental de dados públicos do município, versus aos fundamentos teóricos. Como 

resultado deste estudo evidenciou-se que a CGM do RJ elaborou um mapa estratégico com 

elementos adequados e suficientes para que a missão desse órgão da gestão pública fosse 

efetivamente atingida, entretanto, apesar da implantação de várias iniciativas ligadas à 

melhoria dos processos internos, ela  não estabeleceu as iniciativas estratégicas relacionadas 

aos objetivos estratégicos com maior potencial de contribuição do cumprimento de sua missão 

e visão. Entretanto, demonstrou-se o potencial do BSC como uma ferramenta de transparência 

nas Organizações Públicas quanto a efetiva implementação do Planejamento Estratégico, 

representado no Mapa Estratégico. Dessa forma, recomenda-se o uso do Mapa Estratégico 

como ferramenta que contribui para a evidenciação e o cumprimento da missão de organismos 

ligados à gestão pública.  
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de Janeiro 

 

 

 

Abstract 

 

This technical report aims to verify whether the strategic map, based on the concepts of 

Kaplan and Norton (2004), contributes to the mission and the Comptroller General of the 

vision of the City of Rio de Janeiro - CGM are met. For this study we chose to document 

analysis of the county public data versus the theoretical foundations. As a result of this study 

showed that the RJ CGM developed a strategic map with appropriate and sufficient 

information so that the mission of this public management agency was effectively achieved, 

however, despite the implementation of several initiatives related to improving internal 

processes, it not established the strategic initiatives related to the strategic objectives with 

greater potential to contribute to the fulfillment of achievement of objectives linked directly to 

its mission and vision. However, it demonstrated the BSC's potential as a transparency tool in 

Public Organizations as the effective implementation of the Strategic Planning, represented in 

the Strategic Map. Thus, it is recommended the use of the Strategic Map as a tool that 

contributes to the disclosure and the fulfillment of the mission of organizations related to 

public administration. 

 

Keywords: BSC, Strategic Map, CGM - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro 
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1 Introdução 

 

A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM foi criada em 22 de 

dezembro de 1993, considerado o primeiro município brasileiro a instituir um órgão exclusivo 

para coordenar de forma integrada a fiscalização financeira, contábil e Auditoria do Poder 

Executivo. 

A CGM divulgou por meio da Resolução CGM n° 1226 de 21/03/2016 a revisão do 

Planejamento Estratégico de 2013-2016 e das Ações Estratégicas para o exercício de 2016, 

visando o estabelecimento de diretrizes para alcance da visão e cumprimento da missão pela 

Controladoria.  

Ainda a mesma Resolução, destaca que o Planejamento Estratégico foi elaborado com 

base na metodologia Balanced Scorecard – BSC, contemplando os Objetivos Estratégicos, o 

Mapa Estratégico e as diretrizes para implantação do planejamento, informando as ações 

estratégicas a serem desenvolvidas e/ou em desenvolvimento em 2016 e respectivos produtos 

e metas de resultado pretendidas. 

“O processo de tradução da visão ajuda a construir um consenso sobre a visão e a 

estratégia da organização. O resultado deste processo é a tradução da estratégia em termos 

operacionais, ou seja, o desenho dos mapas estratégicos, os BSCs” (Filgueiras, Barros & 

Gomes, p. 51, 2010). 

Neste contexto, a questão de pesquisa é: O mapa estratégico, com base nos conceitos 

de Kaplan e Norton (2004), contribui para que a missão e a visão da CGM sejam atingidas? 

Como contribuição para a prática, levando-se em conta que a intervenção adotada 

trouxe resultados positivos e sustentáveis para a CGM do Rio de Janeiro, pretende-se 

demonstrar que o método pode ser replicado a outras Organizações Públicas. 

Sendo assim este relato técnico obedecerá a seguinte sequência: uma breve introdução 

com a contextualização da pesquisa, e as questões e objetivos da pesquisa, um tópico com 

referencial teórico que tem como objetivo entender os conceitos do BSC e do Mapa 

Estratégico, outro com a metodologia que descreve os tipos de pesquisas utilizadas, em outro 

tópico são apresentados os resultados obtidos e análises dos achados de pesquisa e finalmente 

as conclusões/considerações finais. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Em 1990, o Instituto Nolan Norton, patrocinou estudo no período de um ano entre 

diversas empresas, conhecido como “Mensuring Performance in The Organization of the 

Future”. As constatações do grupo de estudos foram sintetizadas no artigo “The Balanced 

Scorecard – Measures That Drive Performance”, onde foram descritos os primeiros conceitos 

do BSC – Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1997).  

Segundo Parisi (p. 107, 2011), o BSC surgiu em resposta à dificuldade das empresas 

em colocarem em prática os planos estratégicos, além do uso do lucro contábil como critério 

principal de avaliação de desempenho. 

Para Kaplan e Norton (p. 2, 1997), “o BSC traduz a missão e a estratégia das empresas 

num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica”. 

Parisi (2011) afirmou que inicialmente o BSC foi entendido como um sistema 

avaliação de desempenho baseado em quatro perspectivas: finanças, clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento, que busca: a) Mensurar o valor das empresas por meio 

de indicadores financeiros e não financeiros relacionados aos objetivos da organização; b) 

Explicar o desempenho da empresa por meio da relação causa-efeito entre os indicadores de 

desempenho das quatro perspectivas; e c) Integrar as estratégias aos planos de ações para 
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viabilizá-las. Entretanto com seu uso passou a ser integrado com diversas outras ferramentas 

(Gestão Baseada em Valor, Gestão de Projetos, Orçamento Empresarial, etc.) se integrando 

dentro de um amplo processo de gestão integrada. 

As quatro perspectivas equilibram os objetivos de curto e longo prazos, os resultados 

desejados e os vetores do desempenho desses resultados, as medidas objetivas e as medidas 

subjetivas, ao passo que todas as medidas apontam para a execução de uma estratégia 

integrada (Kaplan & Norton, 1997). Os autores assim conceituaram as quatro perspectivas do 

BSC: 

Perspectiva Financeira – As medidas financeiras de desempenho indicam se a 

estratégia, sua implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados 

financeiros. Os objetivos financeiros estão relacionados com o aumento da produtividade e 

com a expansão da receita. Podem ser mensurados por meio da lucratividade, da receita 

operacional, do retorno sobre o capital, do valor econômico agregado, pelo fluxo de caixa, 

entre outros. 

Perspectiva do Cliente – Permite que os executivos identifiquem os segmentos de 

clientes e mercados nos quais a organização e/ou unidade de negócios competirá e as medidas 

de desempenho nesses segmentos alvo. Essa perspectiva inclui medias que traduzem uma 

estratégia bem formulada e implementada para a satisfação do cliente, retenção de clientes, 

lucratividade de clientes e aquisição de novos clientes. 

Perspectiva dos Processos Internos – Nela são identificados os processos internos 

críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência, o que permite: a) Oferecer propostas 

de valor capazes de atrair e reter clientes em segmentos alvo do mercado, e b) Satisfazer as 

expectativas dos acionistas ao proporcionar maiores retornos financeiros. 

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento – A quarta perspectiva identifica os ativos 

intengíveis que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo. Esta 

perspectiva possui três fontes principais: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. 

Os objetivos das quatro perspectivas estão relacionados numa cadeia de causa e efeito, o 

desenvolvimento e o alinhamento dos ativos intangíveis (dimensão de aprendizado e crescimento) 

são indutores de melhorias no desempenho dos processos internos (dimensão de processos 

internos), que impulsionam o retorno para os clientes (dimensão clientes) e acionistas (dimensão 

financeira) (Kaplan & Norton, 1997). 

Silva Neto, Melo e Pereira (2006) como resultado de uma pesquisa que avaliou a efetividade 

do uso do BSC e dos mapas estratégicos na Prefeitura Municipal de Porto Velho (RO), entendem 

que essas (BSC e Mapas Estratégicos) são ferramentas revolucionárias para a gestão publica, 

entretanto, a natureza das dimensões do mapa estratégico precisa ser ajustada à realidade desse tipo 

de gestão. 

Kaplan e Norton (1997, p. 35) ressaltam que as quatro perspectivas devem ser 

seguidas como um modelo e não como “uma camisa de força”. Destacam que “não existe um 

teorema matemático que segundo o qual as quatro perspectivas são necessárias e suficientes”.  

 

2.1 – Definição da Missão, Valores, Visão e Estratégia – Como um Processo 

Contínuo 
 

Kaplan e Norton (2004) afirmam que a Estratégia não é um processo isolado, mas um 

processo contínuo que envolve toda a organização desde a declaração de missão até o trabalho 

executado pelos empregados de linha de frente e suporte. Acrescentam que a missão e os 

valores essenciais acompanham e permanecem estáveis nas organizações ao longo do tempo, 

ao passo que a visão estabelece um quadro futuro que ajuda os indivíduos a compreender 

como devem apoiar a organização. Já a Estratégia desenvolve-se e evolui com o tempo para 

adaptar-se às exigências impostas pelo o ambiente externo e pelas competências internas. 
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Ainda Kaplan e Norton (2004) apresentaram um modelo (Figura 1) que consideraram 

eficaz na apresentação prática do conceito de processo contínuo e como se cria valor por meio 

do BSC. 

 
 

Figura 1 – BSC – Processo Contínuo 

 

 
Fonte: Kaplan e Norton (2004, p. 35) 

 

Por meio desse diagrama pode-se observar o processo de construção que parte da 

definição da missão da organização e chega aos resultados estratégicos. Nessa trajetória as 

etapas anteriores são pré-requisitos para as posteriores. Dessa forma entende-se que os mapas 

estratégicos e o BSC são decorrências do estabelecimento da missão, valores, visão e 

estratégia da organização. Sem essas o mapa estratégico e o BSC não teriam nenhum sentido  

ou propósito. Observa-se ainda que é por meio das metas, iniciativas e dos objetivos pessoais 

que os objetivos organizacionais vão sendo atingidos. 

Dessa forma, como os contextos internos e internos à organização são mutáveis o 

processo de revisão da estratégia deve ser contínuo. Certamente fundamentos da organização 

tais como seus valores, e missão serão menos mutáveis que a visão e a estratégia, entretanto, 

periodicamente estes devem ser revisitados. Para tanto Kaplan e Norton (2004) sugerem a 

prática das RAE (Reuniões de Acompanhamento da Estratégia). Na visão desses autores esse 

rito, que deve acontecer a cada três meses, é fundamental, e tem por objetivo, levar a alta 

administração, em conjunto com todo o grupo de planejadores, a revisitarem o planejamento 

estratégico fazendo os ajustes que se fizerem necessários. 
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2.2 Mapas Estratégicos 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 14) “o mapa estratégico ajustado à 

estratégia da organização, descreve como ativos intangíveis impulsionam melhorias de 

desempenho nos processos internos da organização que exercem o máximo de alavancagem 

no fornecimento de valor para os clientes”. Na figura 2, apresenta-se a representação gráfica 

do Mapa Estratégico genérico. 

 

Figura 2 – Mapa Estratégico Genérico 

 
Fonte: Adaptada de Kaplan e Norton (2004, p. 54) 

 

O mapa estratégico é a representação visual da estratégia, mostrando em uma única 

página como os objetivos das quatro perspectivas se integram e combinam para descrever a 

estratégia. Assim, cada empresa adapta o seu ao conjunto específico de objetivos estratégicos 

(Kaplan & Norton, 2004). 

Conforme pode ser observado na Figura 02, o mapa é constituído por quatro diferentes 

dimensões: a) perspectiva de aprendizado e crescimento, composta pelo capital humano, 

capital da informação e capital organizacional; b) perspectiva interna, composta pelos 

processos de gestão operacional, gestão de clientes, de inovação e regulatórios e sociais; c) 

perspectiva do cliente, composta pelas dimensões preço, qualidade, disponibilidade, seleção 

funcionalidade, serviços, parcerias e marca; e d) perspectiva financeira constituída das 

estratégicas de crescimento e produtividades que em conjunto levam à geração de valor para o 

acionista.  “A representação do mapa estratégico reforça a relevância da informação e 

julgamento da estratégia através da representação explícita de relações causais entre objetivos 

estratégicos no mapa estratégico” (Cheng & Humphreys, p. 918, 2012). 

Para o atingimento dos objetivos devem ser estabelecidas as metas para o 

monitoramento das ações estratégicas desenvolvidas com a finalidade de alcance dos 

resultados. Kaplan e Norton (p. 16, 1997), justificam a importância da definição das 

iniciativas estratégicas ao afirmarem que “a comparação entre as metas de desempenho 

desejadas e os níveis atuais determina o hiato de desempenho que deverá ser o alvo das novas 
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iniciativas estratégicas”, portanto, a efetividade da estratégia se materializará quando da 

criação e conclusão das ações estratégicas associadas a cada um dos objetivos estratégicos 

associados ao Mapa Estratégico. 

 

2.2.3 Mapas Estratégicos – O modelo do setor público 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2004), o modelo utilizado para criação de valor no 

setor público é semelhante ao modelo do setor privado, mas com diferenças a serem 

destacadas. Primeiro com relação ao critério definitivo de sucesso para as organizações do 

setor público, que é o desempenho no cumprimento da missão.  

As organizações do setor público abrangem um conjunto amplo e diversificado de 

missões, definindo o seu impacto social e objetivos de maneira diferente. Semelhantes ao 

setor privado, essas organizações cumprem sua missão ao atender os interesses dos clientes 

alvo, a exemplo dos beneficiários dos serviços públicos. Kaplan e Norton (2004) destacaram 

que as Organizações Públicas atingem o sucesso por meio da performance dos processos 

internos, com o apoio dos ativos intangíveis (aprendizado e crescimento). No entanto, a 

perspectiva financeira, embora com pouca dominância, reflete os objetivos dos contribuintes 

que fornecem recursos financeiros.  

Assim, tais organizações ao satisfazerem os grupos de interesse (contribuintes, 

usuários dos serviços), de forma compatível com a sua missão, criam uma arquitetura 

estratégica eficiente que oferece serviços, ao traduzir produtividade e eficiência na prestação 

dos serviços alinhados com suas missões, e ao mesmo tempo proporcionam crescimento de 

receita aos provedores advindos do setor privado. 

A Figura 3 destaca os modelos de mapas estratégicos para o setor público e as 

organizações em fins lucrativos versus o modelo do setor privado. 

 

Figura 3 – Comparação dos Modelos de Mapas Estratégicos – Setor Público 

e Privado 

 
Fonte: - Kaplan e Norton (2004, p. 8) 
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Kaplan e Norton (2004, p. 9) afirmam que “o critério definitivo de sucesso para as 

organizações do setor público [...] é o desempenho no cumprimento da missão”. A seguir são 

relatadas experiências com a utilização do BSC e Mapa Estratégico na gestão pública 

brasileira como forma de evidenciar os benefícios que essa ferramenta vem causando no 

cumprimento da missão dessas organizações. 

Bitencourt (p. 14, 2010) em um estudo de caso na prefeitura do município de Criciúma 

constatou que “o BSC voltado ao setor público contribui expressamente para uma 

reformulação da cultura organizacional, contribuindo para ao alcance dos objetivos 

estratégicos do município”. Também Ensslin, Borgert, Dutra e Lyrio, (2006, p.4) em uma 

pesquisa para a melhoria do processo de gerenciamento do desempeno da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, concluem que “O Mapa Estratégico 

proporciona um meio lógico e abrangente para descrever a estratégica e comunicar os 

resultados almejados pela organização e as hipóteses sobre como esses resultados podem ser 

atingidos”. Enfatizaram ainda que “o Mapa Estratégico (ME) é construído através de um 

processo hierárquico top-down norteado pela missão e visão da organização” 

A pesquisa realizada por Erig, Antunes Júnior e Raimundini (p. 172, 2009), em um 

estudo de caso na prefeitura do município de Porto Alegre concluiu que “a construção do 

Mapa Estratégico do Governo propiciou a explicitação dos objetivos estratégicos, os eixos dos 

governos e as suas perspectivas (visão do futuro, resultados para a sociedade, 

responsabilidade financeira, foco na atuação e Governança Solidária Local)”. 

A pesquisa de Rosa, Petri, Bernardo, Visani Júnior e Bianco (2014) por meio da 

análise dos dados na Fundação Cultural Franklin Cascaes no município de Florianópolis, no 

período de 2011 a 2012, constatou que a adoção do Mapa Estratégico como ferramenta de 

gestão trouxe, por meio da interação entre os objetivos estratégicos das quatro perspectivas, o 

atingimento da Missão da organização. Também, a adoção do gabarito de mapa estratégico 

proposto por Silva Neto, Melo e Pereira (2006), na prefeitura do município de Porto Velho (RO), e 

a adoção dos princípios do Balanced Scorecard contribuíram com administração pública, 

apresentando resultados que ultrapassaram as exigências da legislação orçamentária. Os 

autores acrescentam ainda que essa ferramenta disponibiliza informações gerenciais 

poderosas e que possibilitam ao gestor público tomar decisões estratégicas e alcançar 

resultados positivos para a sociedade. 

Apesar da densidade conceitual e da grande quantidade de organizações que utilizam o 

BSC e os Mapas Estratégicos, pesquisadores tem investigado as dificuldades e os fatores 

críticos relacionados com sua implantação e uso. As criticas podem ser resumidas a dois 

grupos: a) aqueles que refletem sobre as dificuldades técnicas do processo de implementação 

da ferramenta, apontando falhas, evidenciando falta de clareza da concepção dela por parte de 

seus idealizadores, etc. (Kong, 2010; Silva, Santos & Prochnik, 2008; Paranjape, Rossiter & 

Pantano, 2006; Basso & Pace, 2003); e b) aqueles que refletem as questões comportamentais 

associadas às exigências de comprometimentos, realização de ritos, e o quanto isso impacta 

no desempenho do uso da ferramenta. (Pietro, Pereira, Carvalho & Laurindo (2006); Ittner, 

Larcker & Meyer, 2003; Malina & Selto, 2001)  

Pode-se concluir que mesmo havendo o reconhecimento dos diversos questionamentos 

levantados pela academia, essa ferramenta continua sendo utilizada e contribuindo com os 

processos de gestão daqueles que dela se valem. 
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2.3 A Nova Gestão Pública com indicadores 

 

Gestão Pública é uma denominação ampla, entendida de forma diferente por seus 

estudiosos. Como exemplos desses entendimentos apresenta-se a seguir algumas reflexões 

sobre esse tema. Para Slomski (2003, p. 357) a Gestão Pública pode ser definida como uma 

ação que tem por objetivo atender o Estado diante das necessidades do cidadão.  Grateron 

(1999, p. 1) entende que a gestão pode ser sinônimo de administrar e inclui o processo de 

tomada de decisões sobre bens alheios; cabendo um processo de auditoria tanto para o gestor, 

quanto para a organização ou entidade na qual este atua. Marques e Almeida (2004) declaram 

que “o papel dos Gestores Públicos é agora de maior responsabilidade, que devem gerir os 

recursos públicos de forma eficiente e eficaz. Este novo enquadramento requer por parte do 

Estado um controle especializado, que possa aferir da correta atuação dos responsáveis” (p.1).  

Ressaltam ainda que “neste contexto, também a auditoria pública vê aumentado o seu papel, 

na medida em que assegura o interesse coletivo” (p.2). 

No entanto, Crantschanivov, Matheus e Silva (2011, p. 75) enfatizam que a utilização 

de outra modalidade de gestão, a participativa, que “poderia ser útil para demonstrar ao 

governo as reais necessidades da sociedade, via posicionamento de seus membros”, e, por fim 

Silva (2002, p. 95) define gestão pública, como sendo o conjunto de operações que visam 

diretamente alcançar os fins próprios da administração governamental. 

A Nova Gestão Pública com indicadores inclui uma reformulação no estudo de 

indicadores de desempenho governamentais que visam promover o aprendizado e a evolução 

da gestão publica (Brasil, 2012). A utilização do BSC e do Mapa Estratégico tem contribuído 

com a gestão publica, conforme evidenciado nas citações do tópico anterior, possibilitando 

com isso a melhoria da prestação de contas (Accountability) e na Transparência Pública. 

Niven (2008, p. 27) afirma que governos locais e estaduais que se valem do BSC em 

seus sistemas gerenciais, possuem uma melhor avaliação sobre a prestação de serviços e 

resultados, por conta da realização de projetos governamentais interligados com o orçamento 

com base nas atividades planejadas.  

Com base no que foi apresentado até este momento, pode-se concluir que o BSC 

aplicado ao setor público é uma ferramenta importante para o controle e melhor avaliação da 

gestão pública. Dentro desse contexto Silva (2004) – Controlador Geral do Município do Rio 

de Janeiro - se remete à inovação na prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da utilização do 

BSC e seus indicadores como um apoio ao processo de melhoria contínua demandado da 

gestão pública, conforme segue: 

“A gestão do sistema de controle interno, assim como dos demais, está e estará sempre 

submetida às tendências da moderna administração pública. Por isso hoje é comum 

tratar da descentralização para maior flexibilidade das ações governamentais, da 

comparação entre serviço público e privado, do uso de indicadores, do envolvimento 

cada vez maior da comunidade nas decisões de governo e, finalmente, da abordagem 

contingencial que enfatiza a natureza múltipla das organizações tentando compreender 

como elas operam sob condições variadas e em circunstâncias específicas”.   

 

3 Metodologia 

 

Este relato técnico foi idealizado com o objetivo de avaliar se o mapa estratégico, com base 

nos conceitos de Kaplan e Norton (2004), contribui para que a missão e a visão da 

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro sejam atingidas. O estudo foi conduzido 

como pesquisa bibliográfica e documental.  Uma pesquisa bibliográfica, conforme Cervo e 

Bervian (2002, p. 65), procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em livros e periódicos. De acordo com Martins e Teófilo (2007, p. 85-86) a 
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pesquisa documental não levanta material editado em livros e periódicos, mas tem como 

objetivo analisar memorandos.  

Foram analisados os conteúdos de documentos da Controladoria Geral do Município, 

disponíveis publicamente tais como: relatórios da Controladoria do Município do Rio de 

Janeiro, notícias, normas, resoluções, acessíveis por meio de websites de empresas 

relacionadas com o governo e a Prefeitura do município do Rio de Janeiro.  

Os dados obtidos por meio dessas analises foram confrontados com a teoria e a 

experiência profissional dos pesquisadores, buscando identificar se os objetivos da pesquisa 

são efetivamente atendidos. 

  

 

4 Resultados Obtidos e Análises 

 

A Controladoria Geral do Município - CGM foi criada com o objetivo de instituir o 

Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria do Poder Executivo 

por meio da Lei nº 2.068 de 1993, alterada pela Lei Municipal nº 4.015 de 2005 e as suas 

principais competências são: comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia 

e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração municipal, e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado 

e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas 

de governo e dos orçamentos do Município e o cumprimento dos contratos, convênios, 

acordos e ajustes de qualquer natureza. 

Por este motivo, em 2009, foi elaborado o Mapa Estratégico (Figura 4) considerando 

as dimensões do “Balanced Scorecard”, que apresenta a representação gráfica dos objetivos 

estratégicos definidos para o alcance da visão e cumprimento da missão da CGM. A CGM 

implementou o Mapa Estratégico em 2009, e até 2015 os objetivos estratégicos permaneceram 

inalterados como demostrados no quadro 1, e em 2016 acrescentou-se mais 3 objetivos 

estratégicos direcionados ao cumprimento da missão (destacado em quadro pontilhado), por 

isso, nossa analise refere-se aos anos de 2015 e 2016. 
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Figura 4 – Mapa Estratégico da CGM 

 

 
Fonte: Rio (2016)  

 

Quadro 1 - Objetivos estratégicos – 2009 – 2015  - Relatório de 

Atividades 
(OB 01) - Obter os recursos planejados para as atividades e projetos da CGM. 

(OB 02) - Formar e reter Competências. 

(OB 03) - Adequar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica. 

(OB 04) - Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e atualizadas de Controle Interno.  

(OB 05) - Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual e setorial. 

(OB 06) - Aprimorar a circulação de informação interna. 

(OB 07) - Instituir sistema de trabalho interno integrado. 

(OB 08) - Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora. 

(OB 09) - Fortalecer a imagem. 

Novos Objetivos estratégicos – 2016 – Relatório de Atividades 

(OE 10) - Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social. 

(OE 11) - Aprimorar os mecanismos de Accountability
1
 dos Agentes Públicos Municipais. 

(OE 12) - Contribuir para a melhoria de Gestão, do Desempenho e prevenção a Corrupção da Administração 

Pública Municipal. 

Fonte: Rio (2016) 

 

De acordo com o estabelecido na Resolução CGM Nº 1226 de 21 de marco de 2016, 

que divulgou a revisão 2016 do Planejamento Estratégico Sintético - 2013 a 2016 e das Ações 

Estratégicas para o exercício de 2016, a CGM, objetivando o estabelecimento de diretrizes 

para alcance da visão e cumprimento da missão pela Controladoria, promoveu a revisão 2016 

do Plano Estratégico, referente ao período de execução de 2013 a 2016. 

                                                 
1
 Accountability: é um termo da língua inglesa, que pode ser traduzido para a língua  portuguesa como a 

obrigação de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. 
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Outro aspecto destacado na Resolução CGM Nº 1226  de 21 de março de 2016 foi que 

durante o exercício de 2014, desenvolveu-se, por meio da Ação Estratégica “Implementar Painel de 

Controle Completo de Indicadores Estratégicos da CGM”, a revisão do Mapa Estratégico da CGM 

que resultou na criação de 3 novas perspectivas (Legitimação pela Sociedade, Resultados e 

Cumprimento da Missão) e na criação de 3 novos Objetivos Estratégicos, a saber: 1 - OE10 - 

Aprimorar os mecanismos de Transparência Pública e Participação Social; 2 - OE11 - Aprimorar os 

mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais;  e 3 - OE12 - Contribuir para a 

melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública 

Municipal. Um resumo dos objetivos estratégicos e ações a eles associados pode ser visto no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Análises Cumprimento das Ações – Mapa Estratégico CGM 

 

OE Objetivos Estratégicos Perspectiva Ações Ações Realizadas % Realização 

1 
Obter recursos planejados para as 

atividades e projetos da CGM. 

Orçamento e 

Logística 

1 1 100% 

2 

Aprimorar a infraestrutura 

Administrativa e Tecnológica para 

suporte às atividades de Controle. 

5 3 60% 

3 

Aprimorar o processo de avaliação de 

desempenho individual, setorial e 

global. Aprendizado e 

Conhecimento 

2 2 100% 

4 Desenvolver e reter Competências. 2 2 100% 

5 Fortalecer a imagem. 

Processos 

Internos 

1 1 100% 

6 
Instituir sistema de trabalho interno 

integrado. 
1 1 100% 

7 Aperfeiçoar a comunicação interna. 1 1 100% 

8 
Incrementar atividades de controle 

preventivo e ação orientadora. 
5 5 100% 

9 

Aprimorar atuais serviços prestados 

introduzindo práticas modernas e 

inovadoras de Controle Interno. 

6 6 100% 

10 

Aprimorar os mecanismos de 

transparência pública e participação 

social. Legitimação 

pela Sociedade 

N/A N/A N/A 

11 

Aprimorar os mecanismos de 

Accountability dos Agentes Públicos 

Municipais. 

N/A N/A N/A 

12 

Contribuir para a melhoria da Gestão, 

do Desempenho e prevenção à 

Corrupção da Administração Pública 

Municipal. 

Resultados N/A N/A N/A 

TOTAIS 24 22 92% 

Fonte: Rio (2016) 

No Quadro 2, demonstra-se que embora o cumprimento das ações tenha atingido o índice de 

92%, estas restringem-se a apenas 9 (75%) dos doze objetivos estratégicos e três das cinco 

perspectivas do Mapa Estratégico da CGM ligados diretamente à missão da CGM, inexistindo-se 

iniciativas estratégicas para o alcance do aprimoramento  dos mecanismos de transparência pública 

e participação social, dos mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais e para a 
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melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública 

Municipal. 

 

5 Conclusões/Considerações finais 

 

Tendo em vista, as referências dos autores, Kaplan e Norton (1997), “o BSC traduz a missão 

e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base 

para um sistema de medição e gestão estratégica”. 

Com relação ao Mapa Estratégico, a representação é definida por Cheng & Humphreys 

(2012) como “A representação do mapa estratégico reforça a relevância da informação e julgamento 

da estratégia através da representação explícita de relações causais entre objetivos estratégicos no 

mapa estratégico”. 

Sobre este aspecto, com base na análise documental no Relatório de Atividades de 2005-

2016, observa-se que embora a CGM tenha definido os objetivos estratégicos alinhados à sua 

missão e visão, com a devida relação de causa e efeito estabelecida dentre as perspectivas, não 

foram estabelecidas iniciativas estratégicas para o alcance dos objetivos 10, 11 e 12 (Quadro 2), o 

que impacta diretamente no atingimento da missão da CGM, assim deixando de materializar a 

estratégia do Órgão. 

Destaca-se que embora o cumprimento das Ações tenha atingido o índice de 92%, estas 

restringem-se a apenas 9 (75%) dos doze objetivos estratégicos e três das cinco perspectivas do 

Mapa Estratégico da CGM ligados diretamente à missão da CGM, inexistindo-se, no momento da 

análise, iniciativas estratégicas para o alcance do aprimoramento  dos mecanismos de transparência 

pública e participação social, dos mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais e 

para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública 

Municipal. 

Isto retrata que conforme definido por Filgueiras, Barros e Gomes (2010), “o processo de 

tradução da visão ajuda a construir um consenso sobre a visão e a estratégia da organização. O 

resultado deste processo é a tradução da estratégia em termos operacionais, ou seja, o desenho dos 

mapas estratégicos, os BSCs”. 

Entende-se que atender a missão e a visão da CGM será um desafio, porque aprimorar os 

mecanismos de transparência pública e participação social e os mecanismos de Accountability dos 

Agentes Públicos Municipais é complexo por conta da mensuração, entretanto esse processo vem 

sendo construído, conforme pode-se observar por meio dos documentos analisados. 

Por outro lado, acrescenta-se a analise subjetiva da responsabilidade e da responsabilização 

dos gestores, observou-se que as ações necessitam serem bem definidas para que possam atender o 

objetivo estratégico, neste ponto também implica no papel que a CGM possui como Controle 

Externo. Por fim, entende-se BSC mostrou-se como uma ferramenta de transparência nas 

Organizações Públicas quanto a efetiva implementação do Planejamento Estratégico, Contudo, 

para aprofundar os resultados desta pesquisa quanto a contribuição do Mapa Estratégico para o 

atingimento da missão e visão das Organizações que exercem a função de controle, recomenda-se 

aos pesquisadores a aplicação em outros Órgãos do Controle Público, Empresas sem Fins 

Lucrativos e na esfera privada, em Departamentos de Auditoria Interna e Empresas de Auditoria 

Independente. 
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