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OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO NO 

SETOR PÚBLICO 

A Eficiência na Gestão do Setor Público 

O setor público adquiriu um auge e um protagonismo como nunca havia 

tido, pela variedade de necessidades que atende, pelo volume de fundos 

económicos que mobiliza e pelo grande número de pessoal adstrito. Trata-

se de uma atividade económica que ultrapassa os 50% do PIB da União 

Europeia, e que emprega à volta de 20% da população ativa (Val Pardo, 

2002:30). Se os Estados se querem orientar para um sistema de mercado, 

devem assegurar condições de liberdade em que os indivíduos possam 

perseguir os seus próprios interesses sem qualquer tipo de interferência. 

Nestas circunstâncias, o Estado deve proceder com critérios económicos e 

de racionalidade, meditados e confrontados, e, no setor público, a 

regulação, a intervenção, o planeamento, a gestão e a programação, são 

medidas contínuas. As ferramentas e técnicas que apoiam a tomada de 

decisão, permitem introduzir melhorias e redução de custos.  

Não é correto falar de “público versus privado” se os dois são ineficientes e 

estão sujeitos ao fracasso, mesmo que de um lado e de outro se proclamem 

as virtudes do outro e vice-versa. É difícil assegurar que as organizações do 

setor privado são mais eficientes, assim como não se pode proclamar que o 

setor público seja mais competitivo, sem um conhecimento verdadeiro do 

que pressupõe tal conceito. Além do mais, a concorrência não é o 

paradigma que gera a eficiência, e as falhas manifestas na produção ótima 

de bens e serviços, tornam necessária a intervenção do governo na 

economia.  

A eficiência define-se como a relação entre os inputs (bens e serviços) 

consumidos e os outputs e resultados obtidos no processo de criação de 

valor da entidade. Como sustentam AECA (2000), Bac (1994) e Simon (1994), 

citados por Aibar Guzmán (2003a:101), o critério de eficiência tem por base 

a gestão empresarial e pressupõe a obtenção de um equilíbrio positivo na 
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relação input/output, ou seja, procura manter padrões de qualidade, através 

da racionalidade dos consumos (eliminando os desperdícios e consumos 

desnecessários). 

Na opinião de Mora Corral y Vivas Urieta (2001), a utilização do conceito de 

eficiência no setor público deve ir mais longe do que o uso puro e simples 

das ideias aplicadas no âmbito privado, pois é necessário ter em conta o 

valor efetivo que as entidades públicas representam para os cidadãos. 

Simon (1994), citado por Aibar Guzmán (2003a:101), defende este princípio, 

acrescentando que o critério de eficiência nas entidades públicas não pode 

ser abordado dum ponto de vista parcial, mas sim geral, o que requer a 

consideração não só dos outputs e resultados, mas também dos efeitos 

decorrentes das atividades desenvolvidas por essas entidades, os quais 

podem, em determinados casos, não ser observados no curto prazo.  

Sente-se, assim, a necessidade de se clarificar o que são os outputs, 

resultados e efeitos ou impactos das atuações de uma determinada 

entidade. Segundo Carter (1994), citado por Aibar Guzmán (2003a:101), os 

outputs da atuação duma entidade pública, são os serviços que a mesma 

presta aos cidadãos, enquanto os resultados dessa atuação se representam 

pelo impacto que os serviços prestados têm sobre os recetores, tal como se 

evidencia na figura 1. 

Figura 1. Processo de formação de resultados nas entidades públicas. Fonte: Blanco Dopico et. 

al (2001), in Aibar Guzmán (2003ª:101) 

 

INPUTS 
OUTPUTS 

DIRETOS 

RESULTADO 

INTERMÉDIO 
ATIVIDADES 

RESULTADO 

FINAL 
RESULTADO  
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Já para Glyn et. al (1995), num determinado projeto político ou programa 

público, entende-se por:  

a) Outputs, os bens e serviços de natureza normalmente tangível 

produzidos por ele mesmo;  

b) Resultados, as consequências diretas que têm sobre aqueles a 

quem se destina; e  

c) Impactos, os efeitos mais abstratos e gerais que produz (por 

exemplo sobre o nível de proveitos ou de emprego na economia). 

A avaliação dos outputs e dos resultados, ainda que não isenta de 

dificuldades, é menos problemática que a avaliação dos impactos gerais, 

devendo aferir-se se os efeitos atribuídos a determinado programa se 

devem realmente a este e não a outros fatores, sendo necessário controlar 

todos os fatores externos que possam ter influência nesta relação. 

Segundo Albi (2000:238) uma boa gestão, além da utilização de determina-

das técnicas complementares, é, em geral, uma “arte” que requer pondera-

ções e equilíbrios entre fins e meios, mais do que receitas milagrosas de 

validade universal. Isto torna-se particularmente interessante quando se 

trata da gestão dos serviços públicos, para os quais se definem objetivos 

pouco concretos
1
, assentando as decisões dos gestores num alto grau de 

subjetividade, com o perigo de se poder confundir discricionariedade com 

arbitrariedade, ou que se priorizem outputs intermédios (atividades 

realizadas) do que os resultados (melhoria do bem estar social).  

A gestão pública requer que se considerem os outputs intermédios em 

função dos objetivos finais. Assim, as universidades, os hospitais, os 

departamentos de polícia, os tribunais de justiça, etc. na sua gestão 

respondem a outputs concretos: alunos aprovados, enfermos tratados, 

                                                                 
1 Albi (2000: 238) exemplifica esta falta de objetividade, do seguinte modo: “por exemplo pode 
resultar ambíguo o significado de distribuir a despesa segundo o princípio de “igualdade de 
oportunidades”, o critério da imparcialidade, a participação democrática no processo de 
tomada de decisões, etc...”  
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prisão de suspeitos, sentenças ditadas, etc., ainda que as suas metas sejam 

naturalmente outras: ensinar, investigar, curar, eliminar o delito da 

sociedade, impor a justiça, etc.  

O facto de se reconhecer que nem sempre é possível identificar os outputs 

com os resultados (Bosch et. al, 2003:152), não pode servir de pretexto para 

a irresponsabilidade dos gestores públicos sobre a eficiência da atividade 

realizada. A avaliação desta relativamente aos resultados obtidos, tem 

evidentes consequências políticas e sociais, mas não impede a possível 

avaliação dos outputs, que, esses sim, dependem da sua atuação.  

A propósito de eficiência e produtividade no setor público, Lovell y Pérez 

(2003:49) entendem que os governos não têm prestado atenção às 

questões relacionadas com os resultados financeiros dos produtores dos 

serviços, mesmo sendo a viabilidade financeira um critério que deveria estar 

junto aos de eficiência e produtividade. Em sua opinião, a questão é 

simples: se o governo deve assegurar uma oferta fiável de serviços públicos, 

então os seus fornecedores deveriam manter-se num adequado equilíbrio 

financeiro, resultando em benefícios para a economia.   

Para Hicks (1935), referido pelos autores antecedentes, a competição 

estimula a eficiência, enquanto a sua ausência a desincentiva. Dado que o 

setor público se caracteriza com frequência pela falta de concorrência, a 

produção de serviços públicos, seja sob a titularidade privada ou pública, 

seria uma clara candidata a incentivar condutas ineficientes. O que se 

pretende é promover uma concorrência pública, pela criação dos chamados 

“mercados internos” com a intenção de melhorar a eficiência na gestão, os 

sistemas de informação, a organização e a redução de tempo na prestação, 

com uma concorrência simulada, em que se aceitam fornecedores privados 

(Val Pardo, 2002:30).  

Portanto, da definição de eficiência, que significa a adequação entre a 

valorização do resultado e o custo ou sacrifício realizado para a sua 

consecução (o que na terminologia anglo-saxónica se designa por value for 

money, ou “o serviço vale o que custa”) resulta que a gestão pública se 

preocupa em minimizar os meios e maximizar os resultados. A valorização 
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social destes ultrapassa a esfera de autonomia de que deve dispor, em 

princípio, um gestor. É fundamental separar ambos os componentes (Aibar 

Guzmán, 2003a; Cabasés Hita et. al, 2003; Bosch et. al, 2003; Albi et. al, 

2000).   

No mesmo sentido vai Hughes (1994), citado por Aibar Guzmán (2003c:80), 

quando afirma que “A Nova Gestão Pública implica passar do conceito de 

administrar (cumprir instruções) ao de gerir (obter resultados)”. No atual 

contexto de atuação das entidades públicas, em que os processos de gestão 

no setor público se encontram afetados por uma série de aspetos, tais como 

as novas condicionantes derivadas da globalização da economia mundial, 

uma maior pressão para o controlo da despesa pública, as procuras dos 

cidadãos de serviços públicos de maior qualidade, a crescente 

descentralização da gestão das organizações públicas ou o incremento da 

concorrência (tanto em relação a outras organizações públicas que realizam 

atividades similares como às empresas pertencentes ao setor privado), 

fazem com que os recursos humanos das entidades públicas se convertam 

num elemento básico das mesmas e exijam uma maior atenção sobre as 

suas capacidades e habilidades. Por consequência, torna-se necessário a 

existência de informação capaz de apoiar a processo de mudança na gestão 

pública. 

Os quadros 1 e 2 representam esquemas de alguns componentes da 

eficiência na gestão pública. 

Quadro 1. A gestão globalmente eficiente no setor público. Fonte: Albi (2000: 239) 

Economia: compra de inputs ao menor custo 

Eficiência: relação ótima entre inputs e outputs 

Efetividade: impacto dos inputs ou grau em que se alcançam os objetivos 

sociais fixados 
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Quadro 2. Exemplos de melhorias da eficiência na gestão pública. Fonte: Albi (2000: 239) 

• Um aumento na despesa produz um aumento proporcionalmente maior no 

output 

• A mesma quantidade e padrão de qualidade do serviço produz-se a um menor 

custo. 

• Maiores quantidades, ou as mesmas, mas com padrões de qualidade 

superiores, produzem-se ao mesmo custo, ou a um custo menor. 

• Uma atividade mais útil substitui uma menos útil, ao mesmo custo. 

• Atividades desnecessárias são eliminadas. 

• A melhora na política de compra baixa o custo dos inputs para qualquer nível 

de output. 

• Uma produção conjunta resulta mais barata que a soma do custo de duas 

produções consideradas separadamente. 

A eficiência na gestão surge na afetação de recursos em que se tenham 

comparado benefícios e custos, em função de distintas alternativas. Como 

mínimo, está-se satisfeito com o que se decide quando a “menos boa” das 

coisas por que se opta continua a ser melhor que a melhor das coisas a que 

se renuncia, sempre que se tenha de realizar uma atividade.  

As restrições impostas pelo regime orçamental acabam por impor algumas 

restrições à gestão pública. Esta limitação de recursos impõe no processo de 

tomada de decisões, a necessidade iniludível de os afetar entre as 

alternativas disponíveis. Trata-se de conjugar “o reino dos benefícios” (da 

atividade) com o “reino dos custos” (o orçamento) (Albi et. al, 2000:241).  

Hope y Fraser (2003:58) argumentam que no processo de gestão é 

necessário ir para além do processo orçamental. Um sistema eficaz de 

gestão do rendimento deve estar orientado para apoiar as unidades de 

negócio autogovernadas. É que a eficiência será alcançada, ou não, em 

função da capacidade de gestão que mostrem os distintos agentes do 

sistema. Gerir significa “controlar os desvios observados entre a prática 

seguida e a melhor prática disponível” (Albi et. al, 2000:244). Estes autores 

adiantam que, não obstante poder resultar trivial, para se falar de gestão 

tem de ser possível: 
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 Um certo grau de autonomia no desempenho da atividade em 

causa, por um lado para aplicar os conhecimentos gerais do gestor 

às situações concretas, por outro para intervir com os instrumentos 

de controlo que sejam mais apropriados; 

 Que se disponha de uma restrição orçamental bem definida e 

credível, vinculada a quem goze da autonomia anterior; e 

 Que a organização permita contemplar simultaneamente os 

elementos de custo e benefício na atividade desempenhada.  

Adolfo Castilha (2000), citado por Ibisate (2002:10), faz uma pergunta-

chave: “Está a ciência ou arte do management preparada para trazer 

soluções face às expectativas de um mundo em mudança, turbulento e 

complexo?”
2
. Com visão histórica e prospetiva, identifica a gestão 

organizacional como prática (experiência), ciência (estudo) e arte (qualidade 

inata), concluindo que é a combinação das três variáveis anteriores, a 

receita mais adequada para garantir a criatividade, a eficácia e a eficiência 

organizacional. 

Gosling y Mintzberg (2004:12) afirmam que a prática de gestão engloba 

cinco perspetivas:  

 Gerir o eu: a mentalidade reflexiva; 

 Gerir as organizações: a mentalidade analítica; 

 Gerir o contexto: a mentalidade mundana; 

 Gerir as relações: a mentalidade de colaboração; 

 Gerir a mudança: a mentalidade da ação.  

Afirmando de seguida que, para quem é dirigente, “este é o seu mundo”. 

Cada uma destas mentalidades dirigentes é uma atitude, uma estrutura 

                                                                 
2 Management – é um substantivo derivado do verbo “to manage” (inspeccionar, examinar, 
revisar e tomar decisões em relação a alguma coisa) e, entre as suas aceções, encontramos a 
referida a “fazer e manter o que é conveniente” (no sentido exclusivo de habilidade ou 
destreza) e a de “tratar com cuidado e esmero”. No seu cabal sentido, estas expressões são a 
base do conceito “managing”, que quer dizer o “saber estar” atual e dinâmico com que se 
caracteriza o exercício da função correspondentes a “to manage”. (Val Pardo, 2002: 21).  
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mental, que abre novas panorâmicas. Advertem, no entanto, que um 

excesso de qualquer destas mentalidades (uma obsessão pela análise ou 

uma colaboração compulsiva, por exemplo) pode fazer com que a 

mentalidade lhe estale nas mãos.  

Podemos, assim, concluir que a gestão requer profissionais competentes, do 

ponto de vista profissional e pessoal, não sendo indiferente para se 

atingirem os níveis de eficiência desejados, o perfil do líder. Como afirma 

Aibar Guzmán (2003c:81) ao citar Connor, (1997) e Ingraham et. al (2000), 

“os recursos humanos das organizações públicas convertem-se num 

elemento básico das mesmas e exigem uma maior atenção sobre as suas 

capacidades e habilidades”, o que, em consequência, dita a necessidade de 

produzir informação sobre e para os empregados. 

A falta de eficácia e eficiência detetada durante décadas nos serviços 

públicos a par de uma melhor formação dos indivíduos, acabou por torná-

los hoje mais exigentes. A isso se deve somar a rápida transformação vivida 

pela sociedade, traduzida em novas e diversificadas procuras. Exige-se 

atualmente ao setor público que esteja mais atento e recetivo às 

necessidades dos cidadãos e que preste os seus serviços com a mesma ou 

melhor qualidade que o setor privado.   

Convém no entanto referir que não existe unanimidade acerca da definição 

e conteúdo atribuídos aos diferentes tipos de eficiência (Muñoz-Repiso, 

2000, citado por Aibar Guzmán, 2003a:102).  

Podem distinguir-se quatro tipos de eficiência [Aibar Guzmán, (2003a); 

Cabasés Hita et. al (2003); Bosch et.. al (2003); Albi et.. al (2000)]: 

 Eficiência técnica – expressa a relação entre inputs e outputs em 

unidades físicas. Segundo Albi et al (2000:240) “existe eficiência 

técnica quando o setor público está sobre a sua fronteira de 

possibilidades de produção”, ou seja, está a utilizar diferentes 

fatores produtivos da melhor forma possível. 

 Eficiência económica – relaciona o custo de utilização dos inputs 

com o valor que representam os outputs, ou seja, implica que os 
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benefícios gerados pela atuação pública sejam maiores que os seus 

custos. A eficiência económica pode desdobrar-se em: 

 Eficiência de afetação – tem a ver com a combinação ótima 

dos distintos fatores produtivos, de tal modo que, mantendo-

se os custos incorridos, se obtenha a maior quantidade de 

output possível. Albi et al (2000) defendem que esta eficiência 

pressupõe que um serviço público, além de ser eficiente 

tecnicamente, está a empregar a combinação dos inputs de 

menor custo. 

 Eficiência produtiva – tem a ver com a obtenção da maior 

quantidade de output possível ao menor custo, ou seja, mede 

a produtividade no uso dos inputs.  

 Eficiência operativa – centra-se nos processos, funções e objetivos 

atuais.  

 Eficiência adaptativa – valoriza a flexibilidade de adaptação às 

mudanças rápidas que se produzam na envolvente, a capacidade 

para continuar a prestar serviços em condições de qualidade, e a 

versatilidade para fazer frente às novas procuras de serviços 

públicos por parte dos cidadãos.  

López Díaz (2001) faz a distinção entre eficiência na prestação dos serviços 

públicos e eficiência de produção. A primeira relaciona a oferta de serviços 

públicos com as necessidades sociais dos cidadãos, enquanto a segunda diz 

respeito à utilização adequada dos recursos face à tecnologia existente.  

Por seu lado, o conceito de ineficiência engloba todas as perdas de 

eficiência provocadas por uma carência de incentivos para minimizar custos 

por parte dos gestores. Este comportamento menos diligente pode ter 

múltiplas causas, derivadas do afastamento das condições que caracterizam 

um mercado competitivo. O conceito de ineficiência pressupõe ampliar o 

estrito marco tecnológico da microeconomia neoclássica e assumir que a 

organização está formada por indivíduos com diferentes interesses e 

preferências que podem limitar o seu esforço e adotar uma estratégia 
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oportunista de conduta (Leibenstein, 1966; Leibenstein y Maital, 1992), 

citados por Cabasés Hita et. al (2003:196).  

A Gestão por Objetivos  

Cada vez mais, as administrações públicas procuram desenvolver a sua 

gestão de acordo com objetivos previamente definidos. As universidades, 

como parte integrante do setor público português, estão obrigadas a aplicar 

os diplomas legais em vigor e, quanto à gestão por objetivos, a legislação em 

vigor, nomeadamente a Lei do Enquadramento Orçamental (art.º 15º, nº 1 e 

art.º 64º, nº 1) refere que “os orçamentos e as contas (…) devem ser objeto 

de uma sistematização por objetivos”. Assim sendo, a gestão universitária 

terá de se enquadrar neste âmbito e, como tal, obedecer a tais propósitos. 

O que é a gestão por objetivos? 

“A Gestão por Objetivos é um dos produtos bem-sucedidos das escolas 

racionais de gestão” – The Economist. A gestão por objetivos (GPO) foi 

inicialmente esboçada por Peter Drucker, em 1954, no seu livro “A prática 

da Gestão”.  

O sistema de gestão por objetivos (MBO – “Management by objectives”, na 

terminologia anglo-saxónica) nasceu na prática das empresas privadas. 

Nixon, em 1969, restringiu o uso generalizado do PPBS (Planning, program-

ming and budgeting system) ao sistema de planeamento, e transformou 

este setor em Departamento de Organização e Orçamento. Estava, assim, a 

Administração Pública a dar um passo importante para o aperfeiçoamento e 

evolução da gestão previsional, usando a gestão por objetivos.  

De acordo com Drucker, os gestores devem evitar “a armadilha da 

atividade”. Por se encontrarem demasiado envolvidos nas atividades diárias, 

esquecem-se do seu propósito principal ou objetivo. Sousa Franco 

(1995:421) argumenta que foi Peter Drucker (1954:1978), quem 

amplamente promoveu e utilizou a GPO, primeiro na General Motors e, em 

1973, pelo uso alargado em todas as administrações federais.  
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Um dos conceitos de GPO é que não são apenas os diretores-gerais, mas sim 

todos os gerentes de uma organização que devem participar no processo 

estratégico de planeamento, para melhorar a implementação do plano. 

Outro conceito de GPO é que os gerentes devem estabelecer sistemas de 

desempenho, capazes de ajudar a organização a permanecer na pista 

correta. Claramente, a gestão por objetivos pode, assim, ser vista como um 

predecessor de Value Based Management (Valor Baseado na Gestão).  

Neste processo, os dirigentes de uma organização definem os seus objeti-

vos; nos escalões inferiores de decisão, os gestores fixam objetivos próprios 

para o seu nível específico de decisões, que lhes permitam atingir os seus 

fins. No fim, as ações são coordenadas para um conjunto de áreas orçamen-

tais, em função da sua compatibilidade, eficácia e recursos existentes, num 

horizonte de curto prazo (um ano) ou num horizonte de médio prazo (cinco 

anos), de molde a permitir a definição de estratégias, programas ou projetos 

para a realização dos objetivos (Sousa Franco, 1995:421).  

Pese embora a dificuldade em preencher todos os requisitos deste método, 

ele apresenta-se bastante útil, como estrutura integrada de decisão na 

Administração Pública.  

A gestão por objetivos é uma aproximação organizada e sistemática, que 

permite focalizar a gestão em metas alcançáveis, e atingir os melhores 

resultados possíveis, face aos recursos disponíveis. Os gestores da GPO 

direcionam-se para os resultados e não para as atividades. Delegam tarefas 

por "negociação de um contrato de objetivos” com os seus subordinados, 

sem estabelecer um caminho detalhado para a sua implementação. “A 

gestão por objetivos aumenta o desempenho da organização, ao alinhar 

metas e objetivos inferiores por toda a organização” (Drucker, 1999).  

A GPO preconiza o estabelecimento para si próprio de um conjunto de 

objetivos, que depois se dividem em objetivos mais específicos ou 

resultados-chaves. O princípio subjacente à GPO está alicerçado no facto de 

que todas as pessoas dentro da organização têm um entendimento claro 

dos seus objetivos, bem como a consciência dos seus próprios papéis e 

responsabilidades, para se alcançarem esses objetivos. Um sistema 
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completo de GPO consiste em conseguir gestores e empregados habilitados 

a implementar e alcançar os planos da organização, para se atingirem os 

seus objetivos (Kotelnikov, 2004) (figura 2).  

Figura 2. Gestão por objetivos 

Os cinco passos do processo da GPO. Fonte: Kotelnikov (2004) 

 

Existem duas questões a que um gestor deve responder para o 

desenvolvimento integral do processo: 

1. Onde quero ir? (Qual é o objetivo?) 

2. Como me devo colocar a mim próprio para ver que estou a 

conseguir isso? (Quais são os meus padrões, quais os resultados-

chaves?) 

É preciso assegurar que as respostas sejam precisas. 

Tipos de objetivos Os objetivos devem ser: 

 Objetivos de Rotina  

 Objetivos de Inovação  

 Objetivos de Melhora 

 Focalizados num resultado, não numa atividade  

 Consistentes 

 Específicos 

 Mensuráveis 

 Relacionados no tempo 

 Atingíveis 

Revisão dos 

objetivos 

organizacionais 

Início da GPO para o 

próximo período 

operacional 

Conjunto de 

objetivos dos 

empregados 

Recompensas 

obtidas 

Monitorização dos 

progressos 
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Onde se usa a gestão por objetivos  

O estilo da GPO é apropriado para organizações baseadas no conhecimento, 

possuidoras de um quadro de pessoal competente. É apropriada para 

quando se quer construir uma gestão dos empregados possuidores de 

liderança própria e habilidades potenciadoras da sua criatividade, 

conhecimento tácito e iniciativa. No Setor Público Administrativo o uso da 

GPO tem perfeito acolhimento.  

Estabelecimento de objetivos  

Kotelnikov (2004) afirma que em sistemas de GPO, os objetivos são 

estabelecidos para cada nível da organização, e aos indivíduos são dados 

objetivos específicos e alvos. O princípio subjacente à GPO consiste em 

assegurar que as pessoas sabem o que a organização tenta alcançar, e que a 

sua parte na organização é contribuir para alcançar esses objetivos. Como 

indivíduos, espera-se que eles possam ajudar. Isto pressupõe que os 

programas da organização e os métodos foram plenamente considerados. 

Se assim não for, começam por construir objetivos de equipa e pedem que 

os membros dessa equipa se envolvam no processo. 

Para a GPO ser eficiente, os decisores individuais devem entender os 

objetivos específicos do seu trabalho e compreender como esses objetivos 

assentam nos objetivos totais da organização, estabelecidos pela 

Administração. O trabalho do gerente deve ser baseado numa tarefa e deve 

ser executado para atingir os objetivos da organização; o gerente deve ser 

dirigido e deve ser controlado
3
 pelos objetivos de desempenho, fixados pelo 

seu diretor. Vendrell (2002:6) apresenta como vantagens de um sistema de 

gestão por objetivos comuns, as seguintes:  

 Permite visualizar a contribuição de cada unidade para as metas 

comuns. 

 Permite um alinhamento de objetivos entre os diferentes 

                                                                 
3 Aqui os indicadores de gestão podem constituir um precioso auxílio.  
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departamentos, reduzindo a tendência a desvios das unidades 

gestoras. 

 Possibilita o tratamento integrado da informação orçamental e o 

seu cruzamento com outro tipo de dados e resultados. Os dados 

orçamentais integram-se num sistema global de informação e 

seguimento. 

 Permite fixar incentivos para a consecução de objetivos. 

 Mostra os programas não-alinhados com os objetivos, assim como 

nos âmbitos em que a ação pública não é suficientemente intensa.  

 Facilita a identificação e motivação do pessoal ao conhecer de 

antemão em que medida estão contribuindo para a consecução dos 

objetivos gerais do governo. 

 Melhora a capacidade de avaliação dos resultados e a comparação 

desses resultados com padrões de referência. 

 Facilita a coordenação interdepartamental e o desenvolvimento de 

programas transversais entre unidades que compartilham os 

mesmos objetivos. 

 Abre a porta à transição para uma nova administração, menos 

hierárquica, orientada para a previsão e a avaliação, e mais 

compreensível para o cidadão.  

A gestão por objetivos também introduziu o método SMART (Specific, 

Measurable, Attainable/Achievable, Realistic and Time-bound), para 

verificar a validade dos objetivos. O que deve ser "SMART":  

 Específico - Um objetivo deve estar direcionado para um alvo 

específico ou realização;  

 Mensurável - Estabelecer uma medida que indica que um objetivo 

foi atingido; 

 Atingível – Se um objetivo não pode ser alcançado, então é 

provavelmente uma meta; 

 Realista – os limites dos objetivos devem ser realistas e podem ser 

feitos com recursos disponíveis; 
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 Tempo-limite - os objetivos devem ser alcançados dentro de um 

tempo específico. 

Nos anos 90, Peter Drucker diminuiu a importância deste método, quando 

disse: "é apenas outra ferramenta. Não é a cura para uma gestão 

ineficiente. A gestão por objetivos funciona, se você conhece os objetivos, 

mas em 90% das vezes você não os conhece".  

Como se disse no início deste ponto, em Portugal, é a própria Lei do 

enquadramento orçamental (Lei nº 91/2001, de 20 de Agosto) a prever a 

adoção da gestão por objetivos. Aguarda-se que a gestão das entidades 

públicas em geral e das universidades em particular, apresente 

consideráveis melhorias com a introdução duma gestão por objetivos.  

Os Sistemas de Informação de Gestão Pública, Indispensáveis ao 

Estabelecimento de Indicadores  

Para melhor compreensão da matéria a estudar neste ponto, torna-se 

importante definir alguns conceitos fundamentais. Assim, para o 

entendimento dos sistemas de informação é importante compreender a 

diferença entre Dado, Informação e Conhecimento. 

Rascão (2001:22) define estes conceitos da seguinte forma: 

 Dados são factos e/ou eventos, imagens ou sons que podem ser 

pertinentes ou úteis para o desempenho de uma tarefa, mas que 

por si só não conduzem à compreensão desse facto ou situação 

(por exemplo o número 3.500 é um dado). 

 Informação é um dado cuja forma e conteúdo são apropriados para 

uma utilização particular (exemplo 3.500 euros são o preço de um 

bem), ou seja, informação é um dado útil que permite tomar 

decisões e que está relacionado e/ou associado a algo que nos faz 

sentido e nos ajuda a compreender o facto e/ou o evento. 

 Conhecimento é a combinação de instintos, ideias, regras e 

procedimentos que guiam as ações e as decisões. 
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As pessoas atuam baseadas na sua informação e no seu conhecimento 

acumulado acerca da situação atual, para a tomada de decisões. As ações e 

os seus resultados alimentam o processo de acumulação de conhecimentos. 

Esta acumulação habilita as pessoas a transformar os dados em informação 

e a fazer uso dela, para agirem no futuro. A distinção entre informação e 

conhecimento ajuda a entender o modo de operar dos sistemas de 

informação.  

Um sistema é um conjunto de componentes inter-relacionados que 

trabalham juntos para atingir objetivos comuns, aceitando dados de entrada 

(inputs) e produzindo resultados (outputs) numa organizada transformação 

de processos (Rascão, 2001:23). É composto por quatro funções básicas: 

 Input – envolve a recolha/aquisição e assemblagem dos elementos 

que entram no sistema para serem processados. 

 Tratamento – envolve o processo de transformação que converte 

os dados de entrada em produto acabado. 

 Output – representa o resultado do processo de transformação, ou 

seja, o produto acabado. 

 Armazenamento – envolve o armazenamento temporário dos 

dados (informação).  

Segundo Lucas (1987), citado por Rascão (2001:26), “sistema de informação 

é um conjunto organizado de procedimentos que, quando executados, 

produzem informação para apoio à tomada de decisão e ao controlo das 

organizações”. Desta definição retira-se rapidamente a ideia de que existe 

interdependência entre o sistema de informação e o sistema de comando.  

Mckeown e Leitch (1992), citados pelo autor atrás referido, entendem que, 

na economia atual, grande parte das organizações tem, de alguma forma, 

sistemas de informação que permitem uma gestão eficiente dos recursos, 

de modo a alcançar os objetivos. Definem sistema de informação como “a 

combinação do computador com os utilizadores que gerem a transformação 

dos dados em informação e o armazenamento dos dados e das 

informações”. 



23 

Figura 3. Sistema de informação. Fonte: Rascão (2001: 26), adaptado de Carol e Lyall (1991) 

 

As organizações procuram sistemas de informação de gestão que se ocupem 

explicitamente dos clientes antes da comunidade financeira. A diferenciação 

de sistemas de informação de gestão é relevante no sentido de que, sendo 

um padrão, é consistente com a complexidade emergente associada às 

novas tecnologias e à competição globalizada (Seal, 2001:488).  

O papel das tecnologias de informação e de comunicação 

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem ser definidas 

como o conjunto de conhecimentos, de meios materiais (infraestruturas) e 

de know-how necessário à produção, comercialização e/ou utilização de 

bens e serviços relacionados com o armazenamento temporário ou 

permanente da informação, bem como o processamento e a comunicação 

da mesma (Rascão, 2001:27). Qualquer organização que se preze 

pretenderá estar a par das mais recentes novidades no que às tecnologias 

de informação e de comunicação diz respeito (Rodríguez e Ayesta, 2003:2). 

Na atualidade, o recurso às tecnologias de informação e comunicação tem 

vindo a registar uma progressiva expansão, pelo que a expressão inglesa 

“Information Systems” representa aquilo que em português se designa por 

“Sistemas Informáticos”, que representam uma forma sistemática, completa 

e organizada de recolha, seleção, tratamento, análise e difusão da informa-

ção da organização. Por outro lado, o desenvolvimento das tecnologias de 
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informação (TI) durante os últimos dez anos tem cambaleado. Na opinião de 

Granlund e Mouritsen, (2003:77), o uso das tecnologias de informação como 

apoio aos processos de negócio aumentou surpreendentemente com o 

advento das tecnologias eletrónicas de comunicação: “internet”, “intranet”, 

“browsers” e a tecnologia de base de dados. 

As tecnologias de informação e de comunicação facultam o 

armazenamento, o tratamento e a circulação dos fluxos de informação, não 

podendo confundir-se a tecnologia do processo (hardware) e a do produto 

(software) com o produto (informação).  

A compreensão da diferença entre o que é informação para a gestão do 

negócio e as tecnologias de informação e de comunicação é crucial para os 

gestores, porquanto a informação ajuda os gestores a tomar decisões, seja 

qual for a tecnologia de suporte. É preciso, porém, que os gestores não se 

esqueçam de que são as tecnologias de informação e de comunicação o 

suporte do sistema de informação, que lhes permite obter vantagens 

competitivas, independentemente da quota de mercado e da dimensão do 

negócio.  

Na Europa, é interessante destacar, entre outros, os estudos realizados no 

projecto FAST (“Forecasting and Assessment in Science and Technology”) 

financiado pela Comissão Europeia. Estes estudos chegaram à conclusão de 

que as novas tecnologias de informação, chamem-se novas tecnologias de 

produção flexível ou automatização, devem ser acompanhadas por um 

processo de integração em termos organizativos e em termos de recursos 

humanos. A maioria dos estudos conclui que a introdução de novas formas 

de organizar o trabalho é uma das condições fundamentais para o êxito 

destas novas tecnologias. Do mesmo modo se evidencia que os fracassos na 

implementação das novas tecnologias estão relacionados com aspetos 

organizativos ou de recursos humanos (FAST, 1991, entre outros, referidos 

por Saizarbitoria et. al, 2001:476). 

As novas tecnologias de informação, tais como os sistemas “enterprise 

resource planning (ERP)”, aplicações de “e-commerce” e em muitas 

situações “mecanismos inter-organizacionais de informação partilhada”, 
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permitem à organização estar a par das modernas atividades de negócio e 

com os seus clientes (Granuland e Mouritsen, 2003:77). No entanto, estas 

novas tecnologias nem sempre são simples e estão aptas a comunicar com 

as partes. E, por razões aplicacionais, estão frequentemente acopladas aos 

sistemas de controlo de gestão da empresa. Neste sentido, a ironia é que 

muitos dos problemas existentes hoje em dia no uso das tecnologias da 

informação não são muito diferentes dos que existiam à volta dos anos 

setenta, quando a primeira geração dos sistemas de informação 

contabilísticos foi implementada.  

Nos anos oitenta do século XX, o advento de modelos flexíveis, como a folha 

de cálculo, permitiram que a tecnologia do computador fosse difundida por 

vários locais e decisores das empresas, e uma explosão de sistemas de 

suporte à decisão surgiu na área da contabilidade, assim como no marketing 

e na produção (Granuland e Mouritsen, 2003:78). 

Compreender a importância dos sistemas de informação é um imperativo 

nos dias de hoje, dada a internacionalização e a globalização dos mercados. 

Por outro lado, a competitividade crescente, os novos fatores legais e 

normativos, etc., fazem sentir a necessidade de sistemas que facilitem a 

tomada de decisões rápidas e que permitam a flexibilidade do negócio 

(Moraleda, 2001:150). 

Essa compreensão terá de passar pela importância que é dada aos sistemas 

de informação, suportados pelas tecnologias de informação e pelo impacto 

que estes têm nas pessoas e nas organizações. Um correto entendimento do 

uso dos sistemas de informação e das tecnologias de informação, permite 

que se iniciem projetos com expectativas mais realistas, se desenvolvam 

melhores planos, se trabalhe com mais eficiência e se implemente a 

estratégia do negócio de modo mais tranquilo.  

Uma informação é boa quando é pertinente, oportuna, exata, permite 

reduzir a incerteza, possui um elemento de surpresa e é acessível. Na 

tomada de decisão é importante analisar todos os fatores e subfactores 

externos e internos e identificar as oportunidades e ameaças, tendo em 

conta os objetivos, a estratégia e as políticas da organização.  
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A Administração Pública tem sido, por natureza, uma poderosa máquina de 

gestão da informação baseada em papel, que maneja informação altamente 

melindrosa, como a que diz respeito aos indivíduos e às empresas e que, 

não obstante, se encontra inserida num contexto em que os processos 

administrativos se têm baseado no princípio da divisão do trabalho. A 

crescente preocupação com a eficiência do setor público, a par das 

crescentes exigências dos cidadãos relativamente à prestação de serviços 

públicos, coloca questões cada vez mais relevantes, donde se destacam, a 

transparência da gestão dos serviços públicos e a necessidade de ter acesso, 

em tempo útil, a circuitos de informações que proporcionem a rápida 

interação entre o utente e a Administração. 

Porém, importa sublinhar que o facto da prestação de serviços públicos se 

encontrar vinculada à prossecução do interesse público, não significa que se 

preste um serviço menos digno que aquele que é prestado pelo setor 

privado. Ao invés, os serviços públicos existem em função da comunidade e 

dos destinatários dos seus produtos. A Administração Pública (AP), quer 

pelo volume de funcionários que enquadra, quer pelas verbas orçamentais 

que movimenta, é uma importante organização produtiva, influenciando 

direta ou indiretamente toda a nossa economia, pelo que “(...) qualquer 

reforma da AP deve partir do cidadão para o Estado” (Preâmbulo do DL nº 

166-A/99, de 13 de Maio).  

Este diploma, que cria o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos (SQSP), 

procura introduzir na AP novas formas de gestão, nomeadamente a 

prestação de serviços de qualidade, tanto mais que está sujeita às mesmas 

pressões e constrangimentos das empresas privadas, o que obriga a 

reconverter os seus métodos de gestão e de funcionamento.  

Os novos paradigmas organizacionais, assentes nas novas tecnologias de 

informação e de comunicação, exigem que os funcionários e agentes do 

Estado estejam aptos e habilitados à sua utilização. Para isso, é necessário 

prever e promover a realização de programas a eles destinados e incentivar 

a sua adaptação e familiarização com as novas tecnologias. A modernização 

dos serviços da Administração, o atendimento ao cidadão, a adaptação às 
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TIC, a formação dos funcionários e a sensibilização do cidadão para o acesso 

à Sociedade da Informação, são medidas essenciais à melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos e ao aumento da eficiência das organizações (Cunha et. 

al, 2001:4).   

Na Figura 4 procura evidenciar-se a necessidade que existe em adotar uma 

estratégia de intervenção ao nível da utilização dos recursos disponíveis e, 

em especial, os recursos humanos afetos à função trabalho.  

Figura 4. Relação das TIC com o serviço prestado. Fonte: (Cunha et. al, 2001: 5) 

 

Na AP, as tecnologias de informação e comunicação podem permitir 

racionalizar esforços e melhorar a qualidade da informação a disponibilizar 

ao utente, assentes em sistemas de informação integrados e integrais que 

garantam uma gestão eficiente e eficaz da máquina administrativa e, 

consequentemente, se traduzam na melhoria da qualidade do serviço 

prestado.  

Com as TIC, pretende-se uma economia e racionalização de meios e 

procedimentos e economia de custos. Assim, o seu uso pode resultar numa 

interligação de toda a Administração Pública; na simplificação 

administrativa; no aumento da produtividade; na economia de custos. Ao 

nível dos órgãos de decisão três valências podem ser desenvolvidas:  

 A construção de sistemas de informação de apoio à tomada de 

decisão, a nível político e administrativo; 

 Sustentação da formação dos recursos humanos em novas 

tecnologias da informação e comunicação; 

Recursos 

Trabalho 

TIC Bens e serviços 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 



28 

 Acompanhamento e auditoria às medidas de inovação por forma a 

que a sua aplicação se dê em toda a Administração Pública.   

As tecnologias de informação e de comunicação na Universidade 

Ainda que as instituições de ensino sejam muito diferentes entre si, com 

ideias distintas sobre os seus fins e sobre o que oferecer aos alunos e à 

sociedade, todas estão de acordo quanto à necessidade de incorporar as TIC 

na educação. A própria União Europeia também o reconhece, pois nos 

objetivos do “Plano de ação e-Learning” encontra-se: “Proporcionar uma 

formação adequada a todos os professores; adaptar os programas de 

formação dos professores e prever medidas de incentivos para que os 

professores utilizem realmente as tecnologias digitais no seu ensino, desde 

agora, até finais de 2002” (Comissão Europeia, 2001, referenciada por Rodrí-

guez e Ayesta, 2003:2). São os próprios autores a reconhecer que em finais 

de 2003 se estava a grande distância de se conseguir essa utilização na aula.  

Os mesmos autores argumentam que a Comissão para o Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação em Espanha, no seu Relatório final de 2003, 

assinala que “a Universidade (...) deve ser o núcleo embrionário da 

vanguarda das novas tecnologias na sociedade. É necessário assegurar que 

as novas tecnologias tenham a sua porta de entrada na sociedade através da 

Universidade” (CDSI, 2003:27, citada por Rodríguez e Ayesta (2003:3). 

De um modo geral, defende-se a conveniência de se utilizarem as TIC como 

instrumento para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. São 

muitas as vozes que defendem que as TIC proporcionam melhores 

resultados académicos. Mas também não faltam as vozes críticas sobre o 

estado atual desta questão: “todas as indicações que temos apontam para o 

facto de, na educação, os esforços bastante parciais e duvidosos para 

integrar educação e TIC, apesar de serem muito caros não tiveram êxito” 

(Aviram, 2002, citado por Rodríguez e Ayesta, 2003:3).  

Em boa medida, defendem aqueles autores, isto deve-se à falta de reflexão 

sobre o como e para quê introduzir as TIC no ensino; estão a utilizar-se 

ferramentas novas com velhos métodos, sem uma adequada reflexão sobre 
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os objetivos da educação, nem a definição do papel do professor e do aluno 

nos mesmos. As TIC surgiram tão de repente e expandiram-se tão rápido, 

que nos apanharam desprevenidos.  

As universidades são instituições conservadoras, que se movem devagar, 

habitualmente de forma reativa, sem se anteciparem à procura e às 

necessidades sociais, mas sim pressionadas pelas mesmas. Dondi (2002), 

citado por Rodríguez e Ayesta (2003:3), adianta que existe uma “poderosa 

força da inércia dos sistemas de educação e formação, que com frequência 

absorveram algumas inovações tecnológicas no passado sem mudar 

substancialmente o seu modo de trabalhar”.  

Desde há alguns anos que se vem debatendo o problema das TIC na 

educação, tornando-se necessária uma reflexão sobre o ponto em que nos 

encontramos e até onde queremos ir. É precisamente aqui que a avaliação 

institucional pode ter um papel fundamental, ao permitir analisar a situação 

das universidades relativamente à incorporação das TIC na docência. E mais 

ainda quando se começam a ouvir propostas para relacionar o 

financiamento das universidades com a incorporação das TIC nas mesmas, 

como a de «Promover que o processo de afetação de orçamentos para as 

universidades incorpore critérios variáveis em função de programas de 

incorporação de TIC, para o que deverá avaliar-se o desenvolvimento de 

infraestruturas e a “internetização” da envolvente de gestão» (CDSI, 2003, 

referido por Rodríguez e Ayesta, 2003:4). 

Em Portugal, a avaliação das universidades encontra-se num ponto de 

viragem, na medida em que com a aprovação da Lei nº 1/2003, de 6 de 

Janeiro, são introduzidas alterações ao modelo anterior. O sistema de 

avaliação das universidades deve permitir que se conheça melhor a 

realidade destas instituições e o seu funcionamento, e que proporcione 

também um juízo de valor sobre a perspetiva daquilo que deveria ser. 

Todavia, conforme referem Benedito, Ferrer e Ferreres (1995), citados por 

Rodríguez e Ayesta (2003:4), não podemos esquecer que “a avaliação não é 

uma atividade neutra, nem pretensamente ‘objetiva’, sempre deveremos 

pensar a quem serve”. 


