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Por que adotar indicadores
de gestão?
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ao podemos comparar ou usar como
parâmetro a realidade vTvida pela administra-

ção pública atual com uma verdade passada, ainda
que recente. Hoje, os recursos públicos se esgo-
tam, a sociedade cobra mais e a imprensa está mais
atenta. Ao mesmo tempo, vivemos a era da infor-
mação, na qual computadores e sistemas em rede
integram o cotidiano, e a velocidade no
processamento da informação é uma realidade. A
Internet e o correio eletrônico são maravilhas que
viabilizam a transparência.
comunicação e a compara
ção (ou benchmarkih,g) para
atingir o mais moderno, en
fim, o aperfeiçoamento.

Um dos desafios en
frentados pelo Estado está
relacionado com a avaliação
da gestão pública e a defini
cão das ferramentas que ce
podem utilizar para esse
controle Até pouco tempo -.
atrás, a avaliação de uma
gestão se limitava a examinar a execução de um
orçamento previamente aprovado. Quando muito,
avaliava-se o cumprimento de algumas metas.

Nesse contexto, a aplicação de indicadores de
perfoimanceà realidade das administrações públicas
se converte em um instrumento imprescindível para
dar a conhecer aos gestores e à sociedade os resul-
tados de uma gestão. O uso regular de indicadores
permite enfatizar o conceito anglo-saxão de
acco untabi/ity. tão em moda nos últimos tempos e
que faz referência à responsabilidade que a adminis-
tração pública tem perante os contribuintes na hora
de prestar suas contas e na transparência demo'
trada em sua gestão.

Na abundante literatura existente sobre ges-,.
pública, são diversas as definições apresentadas para
indicadores de gestão. Todas as definições coinci-
dem em uma série de características que podem ser-
resumidas no seguinte conceito: indicadores de ges-
tão são uma magnitude sintética associada a uma
atividade, a um processo ou a um serviço público,
que permite avaliar periodicamente as unidades
gestoras dos serviços públicos mediante uma com-

pardc,ão com certos referencias.
No âmbito do Legislativo, podem ser aplicados

diversos modelos de gestão baseados em indicado-
res. A título de exemplo, podemos citar dois: o
Ba/ancedScorecarde os Modelos de Gestão do
Capital Intelectual. O primeiro, idealizado por Kaplan
y Norton em 1992, é uma forma integrada, balan-
ceada e estratégica de se medir o progresso atual da
entidade e avaliar suas perspectivas, permitindo con-
verter os objetivos da entidade em ações, por mev"

de um conjunto coerente
de indicadores agrupados
em quatro diferentes
enfoques: financeiro, apren-
dizagem e crescimento, or-
ganização interna e satisfa-
ção do cidadão. Uma outra
alternativa seria implantar al-
gum dos diversos modelos
desenvolvidos na segunda
metade dd década de 90
sobre a gestão do Capital
Intelectual, que basicamen-

te consistem na implantação de diferentes indicado-
res que buscam medir a qualidade dos ativos intangí-
veis da entidade, sob a ótica do Capital Humano
Capital Estrutural e Capital Relacional.

Em resumo, há muito trabalho, um grande uni-
verso de possibilidades a ser explorado e um ambi-
ente favorável e tecnologicamente adaptado para sua
implementação. Compete, pois, a todos nós estar-
mos conscientes da importância de se medir nosso
rendimento e a atuação da Assembléia e aos nossos
dirigentes, empenho, vontade política e competên-
cia administrativa para fazê-lo.
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