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Resumo: O desenvolvimento deste trabalho é decorrente da necessidade de avaliar o 
desempenho global do setor de contabilidade de uma entidade fechada de previdência 
complementar tendo em vista o seu auto-gerenciamento. Sendo assim, o problema que 
informa esta pesquisa é como avaliar o desempenho do setor de contabilidade da “Entidade 
Alfa” considerando aspectos como: o ambiente globalizado e complexo; múltiplos aspectos 
simultaneamente; visão sistêmica; periodicidade; comunicação nivelada entre os decisores. 
Desta forma, o estudo de caráter exploratório e empírico, propõe a construção de um modelo 
de avaliação de desempenho, com base na interação entre a ferramenta balanced scorecard e 
a metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista. Por meio do modelo construído 
foi possível avaliar o desempenho atual do setor, identificando os pontos fortes e fracos e 
conseqüentemente demonstrando onde os gestores precisam agir para melhorar a 
performance do mesmo.  Diante disso, observa-se que a interação dessas duas metodologias 
foi proveitosa e cumpriu com o objetivo estabelecido. Observa-se também que o uso de 
modelos para avaliar o desempenho são  úteis no que diz respeito ao auto-gerenciamento das 
organizações. 
Palavras-chave: Previdência complementar; Balanced scorecard (BSC); Metodologia 
multicritério de apoio à decisão - metodologia MCDA-C.  

1. Introdução 

O ambiente empresarial altamente competitivo gera a necessidade de buscar técnicas e 
ferramentas de gestão administrativas que englobam todos os aspectos organizacionais. Isso 
permite controlar todas as atividades desenvolvidas pela empresa visando o auto-
gerenciamento da mesma. 

Para saber se o gerenciamento está sendo eficiente é necessário realizar uma avaliação 
global do desempenho da entidade como um todo, bem como de cada setor que a compõe. 
Essa avaliação global permite identificar as ações que precisam ser implementadas com o 
intuito de alavancar o desempenho da entidade. 

A avaliação de desempenho, de acordo com Sink & Tuttle oferece informações quanto 
às características potenciais da organização, oportunidades ou ameaças, antes delas se 
concretizarem. Com isso a entidade pode tirar maior proveito de suas vantagens (pontos 
fortes) e fazer com que as desvantagens (pontos fracos) sejam minimizados. 

No entanto, para que seja possível usufruir dos benefícios da avaliação de desempenho 
ela precisa levar em conta: o ambiente globalizado e complexo (sem fronteiras); múltiplos 
aspectos simultaneamente; visão sistêmica (considerando que o todo é maior do que a soma 
das partes); periodicidade (aspecto temporal); e , a comunicação nivelada entre os decisores 
(PETRI, 2005).  

Sendo assim, surge a pergunta de pesquisa que este trabalho deseja responder. Como 
avaliar o desempenho do setor de contabilidade da “Entidade Alfa”, considerando os aspectos 
apresentados. 

A resposta a essa questão decorre da construção de um modelo de avaliação de 
desempenho para o setor de contabilidade da “Entidade Alfa” que considere, 
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simultaneamente, todos estes aspectos. Neste contexto, os autores deste trabalho acreditam 
que a junção de duas metodologias de avaliação de desempenho - o Balanced Scorecard 
(BSC) e a metodologia Multicritério em Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) - podem 
subsidiar a construção deste modelo.  

A seleção destas metodologias é justificada por suas características. O Balanced 
Scorecard que é responsável por traduzir a visão e a estratégia da empresa em um conjunto de 
medidas de desempenho além de disseminá-las para todos os colaboradores; e a  metodologia 
Multicritério em Apoio à Decisão Construtivista que visa identificar e organizar a percepção 
dos decisores para o contexto decisional em estudo.  

O objetivo portanto é construir um modelo para subsidiar o auto gerenciamento do 
setor de contabilidade, com base na ferramenta BSC e na metodologia MCDA-C, de tal forma 
a propiciar geração de conhecimento quanto aos aspectos que irão compor o modelo de 
avaliação e quanto à forma como tais aspectos serão avaliados; além de oferecer aos gestores 
um diagnóstico do desempenho atual do setor e os procedimentos a serem realizados para 
alavancar a performance do mesmo.  

A presente pesquisa apresenta o enquadramento metodológico construtivista com o 
paradigma científico fenomenológico; a estratégia de pesquisa é do tipo particular, 
personalizada e obstrusiva,  utilizando um estudo de caso; o método de pesquisa é do tipo 
misto; as ferramentas de intervenção são o BSC e a metodologia MCDA-C; e, como 
instrumentos de pesquisa, serão utilizados questionários abertos e entrevistas semi-
estruturadas com o diretor responsável pelo setor e os funcionários.   

Esta pesquisa é considerada relevante ao disponibilizar uma ferramenta de auto-
gerenciamento aos funcionários bem como ao Diretor Superintendente da “Entidade Alfa”.  

 

2. Previdência complementar 

O sistema previdenciário desenvolveu-se com o intuito de fornecer proteção social aos 
trabalhadores, no que se refere aos riscos oriundos da atividade laborativa, os quais poderiam 
provocar perda total ou redução da capacidade de trabalho. 

Apesar de sempre ter havido a preocupação com proteção social aos trabalhadores, 
nem sempre essa preocupação existiu de forma regulamentada, como nos dias atuais. Foi com 
o desenvolvimento industrial que se reconheceu a necessidade de solidariedade com os 
incapacitados e, conseqüentemente, desenvolveu-se o conceito de proteção social (CASTRO 
& LAZZARI, 2004). 

Foi o Decreto-Lei 4.682, conhecido como Lei Eloy Chaves, aprovado em janeiro de 
1923 que legalizou a previdência social. Este decreto criou as Caixas de Aposentadoria e 
Pensões para os funcionários das empresas ferroviárias. Posterior a ele, uma série de Decretos 
e Leis instituíram o direito de acesso aos benefícios a outras categorias profissionais 
(DUARTE, 2004). Atualmente, essa proteção é um direito de todos os trabalhadores 
oficialmente registrados, garantido pela Constituição Federal. 

No entanto, antes de ser regulamentada a previdência social, surgiu a previdência 
privada, em 10 de janeiro de 1835, com a criação do MONGERAL - Montepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado, cujo objetivo era oferecer proteção a determinada 
categoria profissional em caso de perda da capacidade laborativa. Após a aprovação da Lei 
Eloy Chaves, através do Decreto-Lei 4.682, em janeiro de 1923, que marca o início da 
previdência social no Brasil, a função principal da previdência privada sofre alterações, 
passando a complementar a renda oferecida pela previdência social (MARTINEZ, 1996). 

No contexto atual, dois regimes previdenciários co-existem no Brasil: o regime de 
previdência social e o regime de previdência privada ou complementar, definidos nos artigos 
201 e 202 da Constituição Federal de 1998 e em legislações complementares. 
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O regime de previdência social, ou o seguro social básico cobre os trabalhadores 
formais do setor privado, através do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e os 
funcionários públicos das várias esferas e níveis administrativos, através dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS). Ele é obrigatório a todos os indivíduos 
economicamente ativos e tem como gestor o Estado, que oferece um benefício limitado a 
manter um padrão mínimo de subsistência (BELTRÃO et al, 2004). 

 O regime de previdência privada ou complementar, ou seguro social complementar, é 
facultativo, e tem como gestor entidades de direito privado, criadas com a finalidade de 
administrar os recursos investidos neste regime. Para os indivíduos que participam do regime 
público, o regime privado tem caráter complementar, ou seja, as contribuições efetuadas ao 
plano retornarão ao contribuinte, complementando o beneficio mínimo oferecido pelo regime 
público. Para os indivíduos que não participam do regime público, o regime privado tem a 
função semelhante àquela do regime público (BELTRAO et al, 2004). 

Dentro do regime de previdência complementar, encontram-se dois segmentos: aberto 
e fechado. No segmento aberto os planos podem ser individuais ou coletivos, oferecidos a 
uma clientela de caráter geral, por sociedades anônimas com fins lucrativos, geralmente 
representadas por seguradoras e bancos, denominadas Entidades Abertas de Previdência 
Complementar (EAPCs). No segmento fechado os planos são necessariamente coletivos, 
porém destinados a grupos restritos, administrados por Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPCs), também conhecidas como fundos de pensão, caracterizadas como 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, com o único objetivo de administrar e 
executar planos de benefícios de natureza previdenciária (MPS, 2006; LC 109, 2001, art. 32; 
BELTRAO et al, 2004).  

Por atuarem em um segmento bastante específico, onde sua principal função é 
arrecadar recursos oriundos das patrocinadoras e dos participantes e aplicá-los no mercado 
financeiro para pagamento de benefícios futuros, as entidades fechadas de previdência 
complementar assumem um papel fundamental para o desenvolvimento do país, sendo 
responsáveis pelo financiamento de projetos tanto no setor privado quanto no setor público. 

Além disso, a insegurança gerada pelo regime de previdência social, aliada às 
constantes mudanças na legislação previdenciária, são responsáveis por impulsionar a 
previdência complementar. Com o crescimento do setor, o fornecimento de serviços de 
excelência passou a não ser apenas um objetivo da empresa, mas uma exigência dos clientes e 
órgãos fiscalizadores.  

Diante disso, o presente trabalho pretende o alcance da excelência no setor de 
contabilidade da entidade em estudo, construindo modelo de gestão fundamentado na 
ferramenta balanced scorecard (BSC) e na metodologia multicritrério em apoio à decisão 
construtivista (MCDA-C).  

 

3. Construção do modelo de gestão 

Este tópico tem como objetivo apresentar a construção do modelo de gestão para o 
setor de contabilidade da entidade em estudo. Para tanto serão seguidas as etapas de 
elaboração do BSC e da metodologia MCDA-C, iniciando com uma  breve descrição da 
entidade e das atividades desenvolvidas pelo setor de contabilidade. 

A instituição em estudo trata-se de uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC) denominada para efeitos deste trabalho de “Entidade Alfa”, que tem 
como finalidade administrar os planos de previdência privada de suas diversas patrocinadoras. 
Como qualquer organização, a “Entidade Alfa”, divide suas atividades entre os diversos 
setores, que, por sua vez, são ligados a diretorias específicas, o que proporciona um fluxo 
contínuo das atividades das várias diretorias. Contudo, como o objeto deste artigo é somente o 
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setor de contabilidade, faz-se uma breve explanação das atividades por ele desenvolvidas. 
A finalidade do setor de contabilidade da “Entidade Alfa” é atender às necessidades de 

seus clientes internos e externos, registrando, controlando e acompanhando as alterações no 
patrimônio de cada plano administrado pela entidade. É responsável também pelo controle das 
receitas e despesas, evitando atrasos nos pagamentos e cobrando as contas a receber nas datas 
de vencimento. As atividades exercidas pelos colaboradores que atuam no setor de 
contabilidade são diversificadas e envolvem, a contabilização, a conciliação e a divulgação 
das informações resultantes das atividades realizadas mensalmente.  

Dito isso, inicia-se o processo de construção do modelo de gestão com a elaboração do 
planejamento estratégico corporativo. Essa etapa é necessária, tendo em vista que  a 
ferramenta BSC está fundamentada no planejamento estratégico. 

Almeida (2003) considera o planejamento estratégico como uma técnica 
administrativa cujo objetivo é ordenar as idéias oriundas das pessoas a fim de criar uma visão 
geral do caminho que deverá ser seguido, ou seja, a estratégia que será seguida. 

Para Kaplan & Norton (1997) a estratégia de uma organização é um conjunto de ações 
que envolvem a escolha dos segmentos de mercado e clientes onde a entidade deseja atuar; a 
identificação dos principais processos internos necessários para atingir a excelência e agregar 
valor aos clientes; a seleção das capacidades dos indivíduos e da organização importantes para 
que os objetivos internos, dos clientes e financeiros sejam atingidos. 

Desta forma, na elaboração do planejamento estratégico, a fase inicial passa pelo 
estabelecimento de objetivos e estratégias que a instituição pretende seguir, sendo que em 
algumas empresas se estabelece inicialmente a missão, a definição do negócio, a visão, os 
valores, análise do ambiente e fatores críticos de sucesso. Depois de identificados os objetivos 
e estratégias são definidas as ações a serem seguidas para o alcance destes, considerando as 
influências internas e externas à empresa (BETHLEM, 2004; OLIVEIRA, 2001; ALMEIDA, 
2003; THOMPSON & STRICKLAND, 2003). 

Esta seqüência foi utilizada para elaborar o planejamento estratégico corporativo da 
“Entidade Alfa”. Com base no planejamento estratégico da entidade definiu -se a missão e 
visão do setor de contabilidade, a saber. Missão: oferecer excelentes serviços de contabilidade 
previdenciária para a entidade. Visão: ser referência em contabilidade previdenciária. Essas 
informações dão suporte à elaboração do BSC. 

Segundo seus criadores, Kaplan & Norton, o balanced scorecard é traduz a visão e a 
estratégia da empresa através de um conjunto de medidas de desempenho. Nesse conjunto de 
medidas de desempenho estão as medidas financeiras que são responsáveis por avaliar o 
desempenho passado e as medidas não-financeiras que são responsáveis por impulsionar o 
desempenho futuro (KAPLAN & NORTON, 1997; KAPLAN, 1998). 

De acordo com esta visão, o BSC transforma-se em uma ferramenta de absoluta 
importância para auxiliar aos tomadores de decisão, pois conduzir as organizações em meio a 
um ambiente dinâmico, de mudanças rápidas e altamente competitivo exige dos executivos os 
melhores julgamentos e isso requer um sistema completo de informações, não apenas 
informações baseadas no desempenho financeiro (WRINGHT, KROLL & PARNELL, 2000). 

Isso não significa que os indicadores financeiros devam ser deixados de lado, uma vez 
que eles fornecem informações importantes aos tomadores de decisão, ainda que com algumas 
limitações. A própria estrutura do BSC considera os indicadores financeiros importantes  
quando divide os objetivos estratégicos da organização em quatro perspectivas: (financeira; 
mercado; processos internos; aprendizado), relacionadas entre si, através de relações de causa 
e efeito (SYMNETICS, 2006)  

Banker et al. (2004) relatam que ao combinar as diferentes perspectivas, o balanced 
scorecard auxilia os gerentes a entender os relacionamentos e intercâmbios entre dimensões 
de desempenho alternativas, conduzindo a melhores decisões e soluções de problemas.  
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Através desta ferramenta, se torna mais fácil transmitir aos colaboradores da empresa 
quais são os objetivos da mesma, e o que cada um deles pode fazer para contribuir no alcance 
desses objetivos, bem como avaliar se as metas estipuladas para este fim estão sendo 
cumpridas. Assim, o balanced scorecard se torna um grande aliado dos executivos. 

Seguindo a técnica do BSC, a partir do planejamento estratégico, são definidos os 
objetivos considerados fundamentais para a entidade. Esses objetivos são agrupados em uma 
uma representação gráfica, denominada por Kaplan & Norton (2004) de mapa estratégico, 
onde os objetivos estratégicos são descritos e interelacionados através de relações de causa e 
efeito, culminando no cumprimento da missão da entidade. A figura 1 apresenta o mapa 
estratégico corporativo da “Entidade Alfa”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Mapa estratégico corporativo 
Fonte: Adaptado de ZORZI; BLASZKOWSKI; VICENTINI & SANTOS, 2005, notas de 
aula. 

 

Cabe esclarecer a mudança na posição das perspectivas clientes e financeira utilizada 
para a construção do mapa estratégico para a “Entidade Alfa” em relação ao modelo original. 
Kaplan e Norton, 1997, dizem que as perspectivas básicas criadas por eles, podem ser 
alteradas em virtude do setor e da estratégia da organização para a qual se está elaborando o 

OFERECER EXCELENTES SERVIÇOS DE GESTÃO 
EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 
CLIENTES 

 

 Segurança da  
remuneração no 

futuro 

Satisfação dos 
clientes 

 
FINANCEIRA 

  

Aumentar a 
rentabilidade sobre a meta 

atuarial 

Aumentar as 
receitas 

previdenciárias 

 

Maximizar 
a utilização 

de ativos 

 
PROCESSOS 
INTERNOS 

Responsabilidade 
social 

Captar novos 
participantes Captar novas 

patrocinadoras 

Reter 
cliente

s 

Oferecer novos 
serviços 

Inovação, 
padronização 

e automatização 
de processos 

 
APRENDIZADO 

E CRESCIMENTO 

 

Capacitação, treinamento e  
desenvolvimento 
 de funcionários 

 

Motivação e 
satisfação dos 
funcionários 

Tecnologia 
avançada 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
6 

BSC. Pode-se alterar a quantidade de perspectivas; a nomenclatura e a posição das mesmas.  
Um exemplo dessa alteração é o que acontece em empresas públicas e entidades sem 

fins lucrativos, onde os objetivos de elaboração do balanced scorecard diferem daqueles das 
empresas do setor privado. Nesse caso, o critério definitivo de sucesso é o desempenho no 
cumprimento da missão que pode ser alcançado atendendo à necessidade dos clientes-alvo por 
meio da performance dos processos internos, com o apoio de seus ativos intangíveis. Em 
virtude da mudança do objetivo dessas entidades, os criadores do BSC fazem uma alteração 
no modelo inicial, alterando o nome da perspectiva financeira para fiduciária e colocando essa 
perspectiva lado a lado com a perspectiva do cliente (KAPLAN & NORTON, 2004). Uma 
outra variação do modelo inicial é a que coloca o cliente em primeiro lugar, utilizada pela 
cidade de Charlotte nos Estados Unidos (EAGLE, 2004) e empregada no modelo proposto. 

Prosseguindo, utilizando como base o planejamento e o mapa estratégico corporativo, 
bem como a definição da missão e visão para o setor de contabilidade é possível elaborar o 
mapa estratégico do setor, alinhado à estratégia da organização. A figura 2 apresenta o mapa 
estratégico do setor de contabilidade da “Entidade Alfa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Mapa estratégico do setor de contabilidade 
Fonte: Autores. 
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Neste momento, a ferramenta BSC determina a elaboração de outra representação 
gráfica, o balanced scorecard propriamente dito, conhecido como painel de desempenho, 
onde são elencados os indicadores, o status quo, as metas a serem alcançadas e as iniciativas a 
serem implementadas a fim de mensurar e avaliar cada objetivo estratégico definido para o 
setor de contabilidade. Para construir o painel de desempenho utiliza-se a metodologia 
MCDA-C, uma vez que ela é capaz de encapsular os múltiplos critérios envolvidos na gestão 
organizacional, proporcionando aos gestores uma visão global da entidade. 

A construção do mapa estratégico substitui o primeiro passo da metodologia MCDA 
que seria identificar os Elementos Primários de Avaliação (EPAs). Partindo então do mapa 
estratégico, faz-se a transição dos objetivos estratégicos identificados no BSC, para o modelo 
multicritério. Esses objetivos foram agrupados por afinidade em duas áreas aqui denominadas 
‘Áreas de Preocupação’, quais sejam: Resultados para a Empresa e Resultados para os 
Funcionários. Com um novo processo de agrupamento dos objetivos estratégicos por 
afinidade foi possível identificar seis sub-áreas de preocupação que representam os pontos 
importantes que devem ser considerados no modelo, os denominados Pontos de Vista 
Fundamentais (PVFs) (KEENEY, 1992). 

 Assim sendo, dentro da área resultados para a empresa tem-se os seguintes PVFs: 
PVF 1: Cumprir prazos; PVF 2: Excelência nos serviços; PVF 3: Equipe uniforme/unida; 
PVF 4: Processos internos. Dentro da área resultados para os funcionários, tem-se como 
PVFs: PVF 5: Motivação e satisfação; e, PVF 6: Crescimento profissional.  

Cada PVF engloba alguns dos objetivos estratégicos demonstrados no BSC, a saber. 
PVF 1: desenvolver o módulo contábil no sistema de controle gerencial; melhorar 
performance no encerramento dos balancetes mensais; tempestividade nas informações 
prestadas.PVF 2: gerenciar os valores a pagar e os valores a receber; satisfação dos clientes. 
PVF 3: trabalho em equipe. PVF 4: inovação, padronização e automatização de processos; 
minimizar problemas; maximizar a utilização de ativos; PVF 5: motivação e satisfação dos 
funcionários. PVF 6: capacitação, treinamento e desenvolvimento dos funcionários. 

Definidos os PVFs, o próximo passo é identificar os Pontos de Vistas Elementares 
(PVEs), ou seja, aqueles que irão explicar cada Ponto de Vista Fundamental, para que seja 
possível mensurá-los. Este processo é feito através de decomposições sucessivas até que seja 
identificada uma dimensão passível de mensuração direta (EDEN, 1988). A tabela 1 apresenta 
a relação completa dos PVEs identificados para o setor de contabilidade da “Entida de Alfa”.  

TABELA 1- PVEs do setor de contabilidade da “Entidade Alfa”  
1 PVE 1.1.1 – Prazos de recebimento de informações: avalia se existem prazos estabelecidos . 

2 PVE 1.1.2 – Informações em tempo hábil: avalia se as informações são recebidas dentro dos prazos 
estabelecidos. 

3 PVE 1.2.1 – Desenvolver módulo contábil no Atenas: avalia o progresso (em termos percentuais) do 
desenvolvimento do módulo contábil no sistema de controle gerencial Atenas durante o mês. 

4 PVE 1.2.2 – Reduzir retrabalho: avalia o percentual dos trabalhos mensais executados na contabilidade que 
já foram executados por outro setor da entidade. 

5 PVE 1.3.1 – Manter contabilidade em dia: avalia a quantidade de dias em que a contabilização dos fatos 
ocorridos na entidade fica em atraso. 

6 
PVE 1.3.2 – Enviar as informações aos interessados nos prazos: avalia a tempestividade com que o setor 
divulga as informações aos órgãos reguladores; patrocinadoras; participantes; assistidos e demais 
interessados. 

7 

PVE 2.1.1 – Utilizar ferramentas de controle gerencial:  avalia se o setor utiliza ferramentas de controle 
gerencial ou somente ferramentas de controle operacional. PVE 2.1.2 – Utilizar relatórios de controle 
gerencial: avalia se o setor utiliza relatórios de controle gerencial ou somente ferramentas de controle 
operacional. (Estes dois PVEs são dependentes e por isso foi construído um descritor único). 

8 PVE 2.1.3 – Controlar gerencialmente os serviços executados: avalia o percentual de serviços mensais 
executados que são controlados gerencialmente. 
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TABELA 1- PVEs do setor de contabilidade da “Entidade Alfa” (continuação)  

9 PVE 2.1.4.1 – Contas a pagar: avalia o percentual de juros/multas pagos mensalmente em virtude de 
atrasos nos pagamentos realizados pela entidade. 

10 PVE 2.1.4.2 – Contas a receber: avalia o percentual de juros/multas recebidos mensalmente em virtude de 
atrasos nos recebimentos de ativos. 

11 PVE 2.2 – Acesso às informações: avalia se as informações são repassadas ao setor de contabilidade com 
transparência. 

12 PVE 2.3 – Confiabilidade dos serviços: avalia se os serviços prestados pelo setor são confiáveis. A 
identificação será feita através da quantidade de erros encontrados  na conciliação mensal. 

13 PVE 3.1 – Transferência de conhecimento: avalia se há rodízio de funções para incentivar a transferência 
de conhecimento. 

14 PVE 3.2 – Conhecer os objetivos: avalia se os funcionários do setor conhecem os objetivos do mesmo e o 
seu grau de envolvimento a fim de atingi-los. 

15 PVE 4.1.1 – Tarefas padronizadas: avalia o percentual de tarefas executadas mensalmente que estão 
padronizadas. 

16 PVE 4.1.2 – Tarefas padronizadas documentadas: avalia o percentual de tarefas executadas mensalmente 
que estão padronizadas e documentadas. 

17 PVE 4.2 – Tarefas automatizadas: avalia o percentual de tarefas executadas mensalmente que estão 
automatizadas. 

18 PVE 5.1.1 – Plano de cargos e salários: avalia se existe um plano de cargos e salários para o setor e se está 
implementado. 

19 PVE 5.1.2 – Distribuição de resultados: avalia se a entidade distribui parte dos resultados alcançados no 
ano e qual o percentual de distribuição. 

20 PVE 5.2 – Benefícios não financeiros: avalia se a entidade oferece benefícios não financeiros como: 
previdência privada; exames periódicos; assistência saúde; assistência odontológica; horário flexível. 

21 

PVE 5.3.1 – Reconhecer a qualidade do trabalho executado:  avalia se os superiores reconhecem a 
qualidade dos serviços executados pelo setor. PVE 5.3.2 – Elogiar o cumprimento de metas:  avalia se os 
superiores elogiam o cumprimento de metas pelo setor.(Assim como no caso dos PVE 4.1 e 4.2, os PVEs 
5.3.1 e 5.3.2 são dependentes e por isso foi construído um descritor único) 

22 
PVE 5.4.1 – Móveis e equipamentos individuais: avalia se entidade oferece móveis e equipamentos 
individuais para todos os funcionários do setor, como: mesas; cadeiras; computadores; telefone; 
calculadora. 

23 PVE 5.4.2 – Móveis ergonômicos: avalia se a entidade oferece móveis ergonômicos. 

24 PVE 5.4.3 – Local de trabalho limpo e organizado: avalia a quantidade de vezes em que é realizada 
limpeza e organização do local de trabalho durante a semana. 

25 PVE 6.1.1 – Treinamento: avalia o tempo de treinamento oferecido pela entidade aos funcionários do setor 
durante o ano. 

26 PVE 6.1.2 – Custear cursos: avalia o percentual do custeio administrativo aplicado para custear cursos de 
aperfeiçoamento (graduação; pós-graduação; línguas, etc) durante o ano. 

27 PVE 6.2 – Plano de carreira: avalia a quantidade de promoções internas ocorridas durante os últimos 3 
anos. 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

 
Identificados todos os PVEs, passa-se à construção dos descritores para cada um deles. 

Construir descritores significa identificar um conjunto de níveis de impacto que representam, 
de forma não ambígua, os possíveis desempenhos de uma ação, ordenados em termos de 
preferência, segundo os sistemas de valores dos decisores (BANA e COSTA & SILVA, 
1994). Para cada descritor são identificados dois níveis-âncora – Neutro (informa que os 
níveis de impacto inferiores a ele, representam, para os decisores, uma situação que, embora 
ainda aceitável, é considerada não satisfatória) e Bom (informa que os níveis de impacto 
superiores a ele, representam, um desempenho acima das expectativas dos decisores). Os 
níveis do descritor que impactam entre as âncoras são aqueles com um desempenho conforme 
as expectativas dos decisores.  

Na tabela a seguir, demonstra-se o descritor construído para o PVE 1.1.2: Informações 
em tempo hábil, vinculado ao PVF 1: Cumprir prazos. Tal PVE, como o próprio nome indica, 
tem o propósito de avaliar se as informações são recebidas dentro dos prazos estabelecidos. 
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TABELA 2 - Descritor para o PVE 1.1.2: Informações em tempo hábil 

NÍVEL DE IMPACTO 
(PREFERÊNCIA) ÂNCORA DESCRIÇÃO 

N7  Recebidas com 3 dias ou mais de antecedência 
N6 BOM Recebidas com 2 dias de antecedência 
N5  Recebidas com 1 dia de antecedência       
N4  Recebidas nos prazos 
N3 NEUTRO Recebidas com 1 dia de atraso  
N2  Recebidas com 2 dias de atraso 
N1  Recebidas com 3 dias ou mais de atraso 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

Na seqüência são construídas as funções de valor para cada descritor do modelo. A 
função de valor é a representação matemática da intensidade de preferência (diferença de 
atratividade) entre os níveis de impacto de um descritor (ENSSLIN; MONTIBELLER & 
NORONHA, 2001). Para a construção das funções de valor, o método do julgamento 
semântico foi selecionado (ENSSLIN, MONTIBELLER, NORONHA, 2001; BANA e 
COSTA, VANSNICK, 1995), utilizando para isso o software Measuring Attactiveness by a 
Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) (BANA e COSTA, VANSNICK, 
1995). 

Abaixo, apresenta-se a construção da função de valor do PVE 1.1.2: Informações em 
tempo hábil. 

TABELA 3 - Construção da função de valor para o PVE 1.1.2: Informações em tempo hábil 

 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Escala 
Atual Classificação 

N7 0 2 positiva positiva positiva positiva positiva 118 6-extrema 

N6  0 3 positiva positiva positiva positiva 100 5-mt. Forte 

N5   0 3 positiva positiva positiva 73 4-forte 

N4    0 5 positiva positiva 45 3-moderada 

N3     0 4 positiva 0 2-fraca 

N2      0 4 -36 1-mt. Fraca 

N1       0 -72 0-nula 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

Prosseguindo, o próximo passo consiste em identificar as taxas de substituição para os 
PVFs e PVEs. Este procedimento se faz necessário tendo em vista que até o momento só foi 
possível avaliar localmente os objetivos estratégicos. Para gerar uma avaliação global, é 
necessário que se proceda a uma agregação das várias avaliações locais, identificando qual a 
contribuição de cada PVF e PVE na avaliação global. A contribuição de cada PVF e PVE é 
denominada de taxa de substituição (ENSSLIN; MONTIBELLER & NORONHA, 2001). 
Para obtenção das taxas de substituição utilizou-se o software MACBETH. Assim, o PVF 2 
contribui com 28% para a gestão do setor de contabilidade; o PVF 1 contribui com 24%; o 
PVF  5 contribui com 18%; o PVF 3 contribui com 14%; o PVF 6 contribui com 10% e o 
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PVF 4 contribui com 6%. 
Realizada esta etapa concluí-se a fase de avaliação do modelo, que vem por culminar 

no modelo de gestão construído para o setor de contabilidade. De posse do modelo é possível 
avaliar o desempenho do status quo do setor. Para tal, foi identificado o impacto do 
desempenho do setor em relação a cada descritor, obtendo-se, assim, a sua avaliação local, 
conforme demonstrado na figura 3. 

FIGURA 3 – Avaliação de desempenho do status quo do setor de contabilidade 
Fonte: Autores. 

 

Neste momento é possível realizar a avaliação global do status quo. O método adotado 
para tal fim foi o de agregação aditiva (BANA e COSTA, 1998). Segue o cálculo da 
pontuação global do setor de contabilidade. 

V(a): {0,24*43 [0,34*29 + 0,23*54 + 0,43*48 (0,35*0 + 0,65*45 + 0,46*100 + 0,54*0 + 
0,43*38 + 0,57*55)]} * {0,28*42 [0,20*32 + 0,32*57 + 0,48*36 (0,24*62 + 0,34*0 + 
(0,42*41 (0,50*42 + 0,50*40)))]} * {0,14*41 [0,38*-55 + 0,62*100]} * {0,06*10 [0,38*-65 + 
0,62*56 (0,4*-55 + 0,60*-71)]} * {0,18*40 [0,35*21 + 0,28*117 + 0,22*-71 + 0,15*100 
(0,62*0 + 0,38*56 + 0,22*-71 + 0,42*100 + 0,34*100 + 0,24*100)]} * {0,10*72 [0,65*57 + 
0,35*100 (0,57*100 + 0,43*0)]} = 43 

A pontuação gerada com a aplicação do método de agregação aditiva, 43 (quarenta e 
três) pontos, pode ser lida como um nível de desempenho não muito favorável. Isso 
demonstra que o decisor deve considerar a implementação de ações de melhoria visando 
melhorar a performance global do setor principalmente no que diz respeito aos 5 (cinco) 
principais aspectos comprometedores da performance: PVE 3.1: Transferência de 
conhecimento; PVE 4.1.1: Tarefas padronizadas; PVE 4.1.2: Tarefas padronizadas 
documentadas; PVE 5.3.1: Reconhecer a qualidade do trabalho executado e PVE 5.3.2: 
Elogiar o cumprimento de metas. 

 

4. Considerações finais 

Neste momento, retoma-se o problema proposto para esta pesquisa, ou seja, identificar 
uma forma de avaliar o desempenho do setor de contabilidade da “Entidade Alfa” levando em 
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conta o ambiente globalizado e complexo; múltiplos aspectos simultaneamente; visão 
sistêmica; periodicidade; e, a comunicação nivelada entre os decisores.  

A construção do modelo de avaliação de desempenho para o setor de contabilidade da 
entidade, informado pela ferramenta Balanced Scorecard e pela metodologia Multicritério em 
Apoio à Decisão Construtivista conseguiu encapsular e representar  essas características.  

O resultado da construção do modelo foi oferecer aos gestores da entidade, uma 
ferramenta capaz de realizar um diagnóstico do desempenho atual, identificando tanto os 
pontos positivos quanto os pontos críticos do setor. Desta forma, os gestores possuem 
subsídios para autogerenciar o setor, buscando otimizar os recursos humanos e financeiros 
para o alcance da excelência na prestação dos serviços. Além disso, todo o processo de 
construção do modelo foi importante para os gestores pela geração de conhecimento do setor 
e da entidade. 

Diante disso, observa-se que ao fazer uso de modelos de avaliação de desempenho nas 
rotinas administrativas, as organizações podem promover seu auto-gerenciamento, 
maximizando seus pontos fortes e minimizando os pontos fracos. 

Cabe destacar que o modelo construído para a “Entidade Alfa”, devido a sua natureza 
ad hoc, não pode ser estendido, nesta configuração, a outros contextos decisórios, mas pode 
ser utilizado o mesmo procedimento para a construção de novos modelos para novos 
contextos decisionais. 
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